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UIT WELINGELICHTE
KRINGEN
De bijzondere novelle Wankele
wereld is aanvankelijk door Jan
Terlouw geschreven als muzikale
voorstelling en door hemzelf in kleine
kring opgevoerd. Voor dit boek heeft
hij het uitgebreid met een informatief
essay waarin hij ons uitlegt waarom
het zo belangrijk is om voorzichtiger
met de aarde om te gaan, want zoals
hij altijd zegt: je moet het eerst
wéten, om het te wíllen.
De Toekomststoel, die we kennen
uit Het hebzuchtgas, is sindsdien
op allerlei plekken in Nederland
neergezet. In zijn essay legt Terlouw
uit wat zo’n stoel zou kunnen
bijdragen aan gezondere politieke
besluitvorming.
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Opnieuw een oproep van de bevlogen
Jan Terlouw om beter voor onze aarde
te zorgen
In Het verhaal van Wijnand de Reuver, een novelle, lezen we hoe de
hoofdpersoon zich aanvankelijk laat leiden door de aangename
verlokkingen van de welvaart, maar langzaam maar zeker tot het
besef komt dat hij kan bijdragen aan een betere wereld door er zelf
verstandiger mee om te gaan.
In de politieke beschouwing die daarop volgt, waarschuwt Jan Terlouw
met kenmerkende bevlogenheid voor de onverantwoorde wijze waarop
we omgaan met de rijkdommen van onze planeet en voor de verkeerde
keuzes die voortdurend worden gemaakt terwijl er betere, meer
logische oplossingen voorhanden zijn. Hij eindigt met een pleidooi
voor het neerzetten van een Toekomststoel aan iedere vergadertafel,
zodat de genomen besluiten ook rekening houden met de effecten op
langere termijn voor de generaties na ons.
De novelle is door Jan Terlouw zelf ingesproken en begeleid door
schitterende, stemmige muziek van Piazzolla, gespeeld door het
kamermuziekgezelschap het Orion Ensemble. Dit luisterboek zal
middels een qr-code te downloaden zijn voor de kopers van dit boek.

PROMOTIE

• POS-materiaal
• digitale leesexemplaren
beschikbaar

• interviews en optredens
• winacties

Novelle,
essay én
luisterboek

• ISBN 978-94-6297-253-7 gebonden
Jan Terlouw
Wankele wereld
Jan Terlouw (15 november 1931) werkte jaren als

Het verhaal van Wijnand de Reuver /

natuurkundige, voordat hij in 1971 de politiek in

De Toekomststoel

ging. Hij was onder meer fractievoorzitter van D66

• gebonden, kleur; € 19,99

in de Tweede Kamer, vice-premier, minister van

• met luisterboek d.m.v. qr-code

Economische Zaken, Commissaris van de Koningin

• eBook € 9,99

in Gelderland en Eerste Kamerlid. Hij was zeer

• 64 blz. 13,5 x 21 cm

succesvol als jeugdboekenschrijver en samen

• tekeningen Sjaak van der Vooren

met zijn dochter Sanne publiceert hij thrillers.

• omslag Studio Mulder Van Meurs

In zijn laatste jeugdboek, Het hebzuchtgas, is de

• nur 320: literaire non-fictie

Toekomststoel geboren.

• november 2022
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Fragment
Wijnand de Reuver, zomaar een Nederlander,
goed gezond, welgevormd, met een behoorlijke portie verstand en talenten, was niet
gelukkig. Hij hoorde bij de vijf procent meest
bevoorrechte mensen op de aardbol. Vanaf
zijn vierde jaar was hij naar scholen geweest
die hoorden bij de beste van de wereld, hij verdiende driemaal modaal en kon dus – in het
redelijke – kopen wat hij wou. Hij had nog nooit
gebruik hoeven maken van onze voortreffelijke
gezondheidsdiensten, hij had ieder jaar een
nieuwe aantrekkelijke vriendin die zijn erotische
behoeften zonder reserve bevredigde, hij ging
tweemaal per jaar met vakantie, en toch...
‘Geniet,’ zeiden de mensen in zijn omgeving. ‘Zet de disco harder. Kom naar de sauna en de zonnebank. Ga golfen. Probeer het
driesterrenrestaurant Lucullus waar de pouilli
fumé uitmuntend is en de paté de foie gras
een delicaat kruidenbouquet bevat. Ga sky

diven in de Zwitserse Alpen of diepzeeduiken
in de Indische Archipel in het koraalrif, vaar
mee met een walvisvaarder en beleef de opwinding van de vangst van een dier zo groot
als je schip, race met een motorscooter op
de lagune van Sint-Maarten, koop in Thailand
een beeldschoon hoertje van zestien jaar voor
enkele dollars, het is allemaal toegestaan, je
ontduikt geen enkele wet, grijp de kansen die
het leven biedt.’
Ja, dacht Wijnand, dat moet ik doen. Het
leven is heerlijk. Laat me genieten van de
overvloed. Ieder jaar verdien ik meer dan het
voorgaande. Ieder jaar zijn er nieuwe vernuftige
technische apparaten, voor een steeds lagere
prijs. Ik kan op ieder moment met iedereen
communiceren, ik kan moeiteloos overal foto’s
van nemen, ik kan berichten inspreken en afluisteren, ik kan een keur aan quizzen zien op
de televisie, waardoor ik zonder inspanning te

weten kom wat de hoofdstad is van Chili en wie
de Mona Lisa heeft geschilderd.
Maar de echte blijheid wilde niet doorbreken.
De hoofdstad van Chili ontsnapt aan mijn hersens.
Zat hij er misschien nooit werkelijk in?
Ga ik erheen op mijn derde vakantie?
Het vliegtuig is vol, maar ik vind wel een plaatsje.
Iedereen zegt: je moet er geweest zijn.
Het is er misschien een beetje gevaarlijk.
Nee, ik ga toch, met mijn nieuwe vriendin.
Zuid-Amerika, ik was er niet eerder.
Terwijl het toch veel aan natuurschoon biedt.
Samen met vijftienhonderd toeristen
lopen we straks met een gids door de Andes.
Er zijn zoveel aspecten aan ’t leven.
Onophoudelijk kan ik genieten.
Waarom, in vredesnaam, wil ik dan niet?

Maar Wijnand ging. Omdat het moest. Van de
reclamespotjes. Van het reisbureau. Van zijn
banktegoed. Van de omgeving. Van Isolde. Van
de wetenschap dat alles te koop is en gekocht
moet worden. Want als er niet wordt geconsumeerd, stort de economie in. En de welvaart.
Wijnand was een staatsburger met verantwoordelijkheidsgevoel. Hij kocht. Hij consumeerde.
Hij volgde het dictaat van de reclameboodschappen. Hij hoorde bij het collectief, wat ook
wel de gemeenschap wordt genoemd. Wijnand
had alles. Een goede gezondheid. Amusement.
De enige strijd die hij moest voeren was die
tegen te veel eten. Tegen de gestaag groeiende
vetrichels rondom zijn buik.

UIT WELINGELICHTE
KRINGEN
Dat Felicita Vos de enige Romaschrijver van Nederland is maakt
haar sowieso uniek. Daarnaast
schrijft ze bijzondere romans waarin
de Roma-thematiek altijd op de
achtergrond meespeelt; ook weer
in deze nieuwe, spannende, vaardig
geschreven roman vol leugens en
verraad. Geen spoilers hier: lees
het vooral. Wel alvast de belofte
dat er een onvergetelijk personage
in voorkomt: Fredo, de flamboyante
homovriend van Raven. Hij bezorgt
de lezer in de slotscènes van het
boek gegarandeerd minimaal een
brok in de keel. Prachtig.
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Een verdronken vader, een beste vriend, PROMOTIE
een mysterie, een nieuwe liefde. Maar
• POS-materiaal
niet alles is wat het lijkt
• digitale leesexemplaren
De twee Roma-vrouwen Raven en Ula verloren op jonge leeftijd hun
vader bij een ongeluk op zee. Hun narcistische hippiemoeder trok
zich na dit verlies terug in haar eigen wereld, de zussen hadden alleen
elkaar. Wanneer de volwassen Raven na een traumatische gebeurtenis
tot rust wil komen in Rome, doet ze daar in een galerie een schokkende
ontdekking. Maar klopt het wat ze ziet? Om daarachter te komen moet
ze naar Spanje. Intussen is er niet alleen een nieuwe liefde in haar
leven gekomen, maar heeft ook haar beste vriend Fredo al haar zorg en
aandacht nodig. De gebeurtenissen volgen elkaar in hoog tempo op en
grijpen de lezer steeds meer naar de keel.
Tussen zwarte vlinders is een indrukwekkende roman over een
zorgvuldig gesponnen web van leugens en verraad.
‘Wat een pageturner! Een bijzondere roman met een ontroerend einde
dat je nog lang bijblijft.’ Janneke Siebelink
‘Felicita Vos is een unieke stem in de Nederlandse literatuur.’
Alfred Birney

beschikbaar

• aandacht in vrouwenbladen
• ‘Spaanse avond’-tournee langs
boekhandels

• acties met leeskringen
• www.felicitavos.nl

Mysterie en
temperament

‘Wat een meeslepend verhaal!’ Marion Pauw
‘Felicita Vos is een on-Nederlands goede romanschrijfster.’
Michael Berg

Felicita Vos, dochter van een Roma-vader en een Nederlandse moeder, is de enige
Roma-schrijver in Nederland. De Roma-cultuur komt terug in haar non-fictie boek
Blauwe haren, zwarte ogen (2008) en in haar romans Duivelsklauw (2014), Spaans
bloed (2017) en Ravage (2019). Als ambassadeur
van de Stichting DutchGalgoLobby vraagt ze
aandacht voor de schrijnende leefomstandigheden
van Spaanse jachthonden. Ze trad op als

©

rens plaschek

flamenco-danseres in theaters, werkte voor een
adviesbureau voor multiculturele vraagstukken,
en schrijft nu voor De Gelderlander over kunst,
cultuur en andere maatschappelijke thema’s.

• ISBN 978-94-6297-242-1 paperback
Felicita Vos
Tussen zwarte vlinders
• paperback € 22,50
• eBook € 10,99
• 288 blz. 14 x 21,5 cm
• omslag Studio Mulder Van Meurs
• NUR 301: roman
• oktober 2022
• ISBN 978-94-6297- 243-8 eBook
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UIT WELINGELICHTE
KRINGEN
Neem het kantoorleven onder de
loep en de grootste lulligheden, de
vetste clichés en de meest bizarre
situaties komen voorbij. Als je daar
oog voor hebt tenminste. Dirk van de
Wiel, zelf ambtenaar, heeft daar niet
alleen oog voor, hij weet er met zijn
venijnige teksten en absurdistische
dialogen ook uitstekende grappen
over te maken. Zijn populaire strip
is zeer herkenbaar voor iedereen,
wel of niet op kantoor werkend. Dat
maakt deze mooi uitgevoerde bundel
bij uitstek geschikt als cadeauboek,
ook voor in de kerstpakketten van
bedrijven.
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De heftigste kantoorstrip van Nederland
en Vlaanderen nu gebundeld!
Iedere werkdag om 9.00 uur, al 12 jaar lang, verschijnt er een hilarische
Van 9 tot 5-strip op Facebook, Twitter en Instagram. Meer dan 100.000
mensen lezen daar hoe het kantoorleven op de hak wordt genomen.
De populaire strip verschijnt ook zes keer per week in De Morgen (en
jarenlang ook in NRC Next) en in Veronica Superguide.
Een van de hoofdrolspelers is de botte, bebrilde, kale manager die
uitstraalt dat zijn baan niets voorstelt, maar die wel graag zijn collega’s
afblaft en hen de maat neemt. Ook een zuipende kantooryup met
het uiterlijk van Mark Rutte en een quinoa etende en lattes drinkende
hipster zijn vaste personages, evenals brallende studenten, een afvallige
pastoor en bakfietsmoeders. De kantoorhumor beperkt zich niet tot het
kantoor, maar speelt zich ook af aan de koffietafel of in de kroeg.

PROMOTIE

• POS-materiaal
• digitale leesexemplaren
beschikbaar

• actie met De Morgen
• winacties op de social media
• Facebook: @van9tot5
• Instagram: @van9tot5
• Twitter: @van9t5
• www.van9tot5.com

‘Kopen die hap, je zal het je zeker en vast niet beklagen.’ Stripinfo.be
‘Van de Wiel neemt de lulligheden van het kantoorbestaan op de
hak, met harde, cynische grappen. De strips zijn herkenbaar voor
kantoortijgers.’ Quote

Cadeauboek

• ISBN 978-94-6297-251-3 paperback
Dirk van de Wiel
Van 9 tot 5
• paperback € 16,50
• eBook € 8,99
• 128 blz. 15 x 23 cm
Dirk van de Wiel (Nijmegen, 1974) studeerde Staatkunde in Leiden en is in het

• omslag Rouwhorst + Van Roon

dagelijks leven manager bij de Gemeente Amsterdam. Sinds 2010 tekent hij

• november 2022

dagelijks een aflevering van Van 9 tot 5, die niet alleen op de social media maar ook

• NUR 360: strips algemeen

in De Morgen en in Veronica Superguide staan.

• ISBN 978-94-6297-252-0 eBook
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UIT WELINGELICHTE
KRINGEN
Alzheimer Nederland verwacht
dat in 2040 een half miljoen
mensen dementie zullen hebben.
De zorg voor hen vormt een groot
maatschappelijk probleem. Sybren
Kalkman besloot te accepteren dat
de ziekte van zijn vrouw bij het leven
hoort en ontdekte dat er vooral nog
heel veel dingen wél konden. Hij
koos ervoor haar zo lang mogelijk
zelf thuis te verzorgen (en haalde
als mantelzorger al eens het NOS
Journaal). Niet alleen beschrijft
hij als ervaringsdeskundige het
dementieproces van zijn vrouw
– met veel nuttige aanbevelingen
voor anderen – maar bovenal is
dit het verhaal van een man die
de liefde van zijn leven tot het
einde toe begeleidt. Voor altijd
mijn liefje is een ontroerend mooie
liefdesverklaring.
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Gelukkig blijven met dementie; het
liefdevolle verslag van een mantelzorger
Dini en Sybren Kalkman zijn al veertig jaar gelukkig getrouwd, wanneer
Dini een beroerte krijgt en daaroverheen de diagnose vasculaire
dementie. Door de ogen van Sybren zie je hoe ze moedig hun leven
proberen voort te zetten zoals het was, de dingen te blijven doen die
ze leuk vinden en hoe ze omgaan met de toenemende beperkingen
door de dementie. Sybren ziet bij zijn vrouw de onzekerheid, de
ontreddering en de stemmingswisselingen, en hij weet zeker dat zij
het gelukkigst zal zijn als ze zo lang mogelijk thuis blijft. Hij neemt
– samen met hun kinderen – de mantelzorg op zich, gaandeweg met
steeds meer hulptroepen. Dagelijks komen ze voor verrassingen en
uitdagingen te staan, maar ze blijven zoeken naar de levensvreugde. En
met die instelling blijkt er veel te kunnen.
Sybren Kalkman beschrijft dat proces, dat na 18 jaar eindigt wanneer
Dini overlijdt, met lichtheid en humor. Het is een boek vol hoop. Een
leerzaam boek bovendien, ook al doordat Kalkman in een bijlage zijn
visie op de ouderenzorg in de toekomst geeft. Maar bovenal is het één
grote liefdesverklaring, die geen lezer onberoerd zal laten.
‘Confronterend, ontroerend, maar vooral: prachtig!’ Lezer Anneke
‘Een heel verdrietig verhaal, maar luchtig en met humor
opgeschreven... heel knap!’ Lezer Gerda
‘Sybren is een zachtaardig mens, maar observeert vlijmscherp!’
Felix Rottenberg

PROMOTIE

• POS-materiaal
• digitale leesexemplaren
beschikbaar

• acties met seniorenbladen
• te boeken voor lezingen
• 6 t/m 12 november:
collecteweek Alzheimer NL

• www.sybrenkalkman.nl

Actueel,
persoonlijk,
positief

‘Bijzonder hoe Sybren Kalkman de mantelzorg zelf heeft weten te
organiseren, niet alleen uit liefde maar ook vanuit de overtuiging dat er
ook met Alzheimer nog zoveel te genieten valt. Leerzaam!’ Lezer Els
• ISBN 978-94-6297-246-9 paperback
Sybren Kalkman (1944) was registeraccountant en schreef daarnaast boeken. Zijn
thriller Struikelbank won in 2011 de Haarlemse Debuutprijs. In 2016 verscheen
Venetiaans Vuur, een historische thriller die speelt
in een zinderend 16e-eeuws Venetië. Nadat zijn
vrouw dementie kreeg, werd hij bestuurslid bij het
Odensehuis in Amsterdam en raakte daar intensief

© NOS JOURNAAL

bij het beleid betrokken. Tegenwoordig is hij ook
vrijwilliger in het Odensehuis in Bloemendaal.
De royalty’s van dit boek gaan geheel naar
zorgprojecten voor mensen met dementie.

Sybren Kalkman
Voor altijd mijn liefje
Gelukkig blijven met dementie
• paperback, € 19,99
• eBook € 10,99
• 256 blz. 13,5 x 21 cm
• omslag Studio Mulder Van Meurs
• NUR 740: mens en maatschappij
• oktober 2022
• ISBN eBook 978-94-6297-247-6
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UIT WELINGELICHTE
KRINGEN
Al direct na de Bijlmerramp
stortte Trouw-journalist Vincent
Dekker zich als een pitbull op de
zaak. Hij onthulde veel belastend
materiaal, maar bleef tot zijn
frustratie ook stuiten op veel
tegenwerking, ontkenning en
verdraaiing van de feiten. In 1994
beschreef hij zijn ervaringen in
Going down, going down… Toch
was dat niet einde verhaal. Jaarlijks
werden er Kamervragen gesteld
over de gezondheidsklachten
van betrokkenen, er kwam een
parlementaire enquête, maar nog
steeds restten er vragen. Dekker
bleef het allemaal volgen. 28 jaar
na zijn boek komt hij nu met een
zwaar uitgebreide en geactualiseerde
editie. Hij is bovendien een van
de hoofdrolspelers in alle mediaaandacht op 4 oktober aanstaande,
30 jaar na de ramp.
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Dertig jaar na de Bijlmerramp: een
volledige reconstructie met – opnieuw
– onthutsende inzichten
Op 4 oktober 1992 stort een Israëlische vrachtjumbo neer in de Amsterdamse Bijlmer, boven op de flats Groeneveen en Klein Kruitberg.
Er zijn 43 doden. Al snel wordt het Trouw-journalist Vincent Dekker
duidelijk dat de overheid, en in het bijzonder de Rijksluchtvaartdienst,
veel feiten over de ramp verzwijgt, ontkent of zelfs verdraait. In de
vele primeurs die volgen meldt hij hoe Schiphol door watersporters
is gewaarschuwd, waarom agenten en brandweerlieden het toestel op
plaatsen hebben gezien waar het volgens de rld niet is geweest, dat de
El Al-machine duizenden kilo’s gevaarlijke chemicaliën aan boord had
en hoe geheimzinnige mannen in witte pakken de nacht na de ramp
veel materiaal ongezien hebben afgevoerd.
Bijlmer-bewoners en hulpverleners krijgen na de ramp gezondheids
klachten. Kamerleden krijgen de onderste steen niet boven. Ook de
parlementaire enquête uit 1998-1999 levert geen eenduidig beeld op. In
2016 krijgt Vincent Dekker de verbijsterende notulen van de ministerraadsvergaderingen ten tijde van de ramp onder ogen.
Going down, going down… bevat een onthullende reconstructie van de
Bijlmerramp, geschreven door de journalist die al dertig jaar boven op
de zaak zit.

PROMOTIE

• digitale leesexemplaren
beschikbaar

• veel media-aandacht
• boekhandelsoptredens

Actueel

MEDIA-AANDACHT
Rond 4 oktober zendt kro-ncrv een documentaire, een 5-delig docu-drama én een
5-delige podcast uit over de Bijlmerramp. Ook OVT komt met een radio-uitzending
over de Bijlmerramp, en tot slot zendt de vpro een 3-delige internationale tvdocumentaire uit. Al deze uitzendingen volgen voor een belangrijk deel de lijn van
dit boek, en overal is Vincent Dekker een van de hoofdrolspelers.
Vincent Dekker (1951) werkte dertig jaar bij
Trouw. Blogt nu al tien jaar over duurzame
energie en schreef er het boek Duurzaam –
denken doen en schrijven over. Houdt zich nog
altijd bezig met het ontrafelen van alle mysteries
rond de Bijlmerramp.

• ISBN 978-94-6297-244-5 paperback
Vincent Dekker
Going down, going down…
Dertig jaar na de Bijlmerramp
• paperback € 19,99
• eBook € 10,99
• 256 blz. 13,5 x 21 cm
• met foto’s
• omslag Studio Mulder Van Meurs
• nur 402: waargebeurde verhalen
• september 2022
• ISBN 978 94 6297 245 2 eBook

13

UIT WELINGELICHTE
KRINGEN
In maart 2020, in de week dat de
debuutbundel van De Rijdende
Dichter verscheen, kwam de eerste
lockdown en werden alle optredens
gecanceld. Gelukkig was er wel
veel media-aandacht, en werd onze
dichter gevraagd om wekelijks een
gedicht te komen voordragen bij rtv
Oost. Giel Beelen vroeg onze dichter
elke donderdag een gedicht voor
te dragen op de radio. De Rijdende
Dichter kreeg columns aangeboden
in bladen uit de transportsector.
Menig bedrijf bestelde een stapel
bundels, om de spirit er tijdens de
lockdown in te houden. Ondanks de
corona-beperkingen is het debuut
dus bepaald niet onopgemerkt
gebleven. En nu is er dan op veler
verzoek een nieuwe bundeling.
Commerciëler kan haast niet. Doe er
uw voordeel mee. En die optredens
kunnen alsnog.
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De populairste gedichten van de
dichtende trucker gebundeld
Vrachtwagenchauffeur Jarno van den Noort begon ooit onderweg voor
de grap wat versjes te maken. Vijf jaar geleden begon hij ze op Instagram te zetten, onder de naam De Rijdende Dichter. Al snel postte hij
dagelijks een nieuw, kort ‘gedichie’, laagdrempelig en herkenbaar, soms
grappig, soms serieus, over het dagelijks leven, over de liefde of over
de actualiteit. Het leverde hem een grote schare volgers en een hoop
publiciteit op. Zijn belangrijkste regel: het moet rijmen.

PROMOTIE

• posters op verzoek
• digitale leesexemplaren
beschikbaar

• media-aandacht en optredens
• www.derijdendedichter.com

‘Echt fucking goed!!! Die jongen kan echt heeeeel mooi dichten!’ Giel
Beelen, Radio Veronica
Sonnet voor een lockdownstrijder
6 januari 2022
De wereld is opnieuw dicht
Iedereen gevangen achter de voordeur
Maar de vrachtwagenchauffeur
Vervult zwijgend zijn plicht

Cadeauboek

Geen beleid houdt hem tegen
Zijn beroep is van essentieel belang
En daarom rijdt hij met een rotgang
Over de verlaten wegen
Veel andere dingen gaan helaas teloor
Maar transport is niet te stoppen
Dat gaat altijd maar door
Dus nu geen geklaag, gezeik of gezeur
Hier past slechts een diepe buiging
Voor de hardwerkende camionneur
Jarno van den Noort (1984) woont in Deventer
en is vrachtwagenchauffeur bij gvt Transport
en Logistiek, (transport)blogger en dichter. Als
De Rijdende Dichter heeft hij vele volgers op
Instagram. In 2020 verscheen zijn debuutbundel
Een lading gedichies, voor blije gezichies. Hij werd
vaste dichter bij RTV Oost en bij Giel Beelen op
Radio Veronica en heeft een column in BIGTruck
Magazine.

• ISBN 978-94-6297-248-3 paperback
met flappen

De Rijdende Dichter
Lees dit als je er toch zit
• Paperback € 16,50
• eBook € 8,99
• 64 blz. 12,5 x 20 cm
• omslag Rouwhorst + Van Roon
• nur 373: gedichten populair
• november 2022
• ISBN 978-94-6297-249-0 eBook
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‘A highly readable salute
to this Jewish family.
Beautifully written!
Recommended!’
Reformatorische Omroep
‘Due to the imaginative
writing style accompanied
by the photographs and
letters, you get a good sense
of the situation. It feels as
if you’re in that time period.
An intense, but moving
story!****’ Thrillzone.nl
‘An impressive book that is
also a good read. The reader
is dragged into the story
and you sympathise greatly
with the boy. A must-have
for your bookshelves!*****’
TracesofWar.nl
‘Want to read something
worthwhile, then look no
further than REMI by
@kolfschooten. My oh my,
straight into the heart!’
Bookseller Inge Happé on
Twitter
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Two brothers, two tragedies,
one heartbreaking story
On 16 October 1942, a family in German-occupied Bloemendaal in
Holland finds a baby on their doorstep. They call him Remi, after
Nobody’s Boy. They cannot save the baby. The Nazis take the foundling
to the Jewish nursery in Amsterdam, opposite the Hollandsche
Schouwburg (The Dutch Theater), from where the deportations to
transit camp Westerbork are carried out. Remi stays there for six months
and becomes the darling of both the nursery staff and a German guard.
Meanwhile, Remi’s mother is arrested and murdered in concentration
camp Sobibor. His father and his 12-year older brother Eddy manage to
survive the war, but at his hiding places Eddy was often as alone as the
boy in Hector Malot’s book.
Long after his father’s death – who was never able to talk about the fate
of his wife and child – Eddy begins to search for his little brother. Only
in 2002 does he finally find out what really happened to him.
In this twin biography, journalist Frank van Kolfschooten reconstructs
the two brothers’ history.
‘Remi, the most well-known war-time baby in the Netherlands, was
everyone’s favourite at the Jewish nursery. That sealed his fate.’
NRC Handelsblad

PROMOTIE

• digital reading copies
available

• www.frankvankolfschooten.nl

English,
annotated
edition

‘This book describes the heart-rending adventures of two Jewish
brothers. Very moving.’ Het Parool
‘A well-written, tightly composed book, based on extensive archive and
literature research. Despite the sad subject this is a gem.’
Nederlands Dagblad
‘A book about a little boy that will leave no-one unmoved.’ Trouw

• ISBN 978-94-6297-250-6 paperback
Frank van Kolfschooten
Remi
In search of the most famous
Dutch foundling of WW II

Frank van Kolfschooten is a writer and

• paperback € 23,50

journalist for o.a. NRC Handelsblad. Not

• 288 pages, 14 x 21,5 cm

only did he write bestselling books on fraud

• with photos

and betrayal in science (Valse vooruitgang;

• Translated into English by Willem

© NOSH NENEH

Ontspoorde wetenschap) but also a historical

Groenewegen

biography about the famous Amsterdam

• design Studio Mulder Van Meurs

Beethovenstraat (including the Remi case as

• NUR 320: literary non-fiction

a substory).

• december 2022
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UIT WELINGELICHTE
KRINGEN
Bij het uitbreken van de oorlog in
Oekraïne besloot Ruud van Gessel
zijn hoofdpersonage, een Russische
wijnboer, te veranderen in een
Oekraïense wijnboer. Daarmee
kon hij prachtige volksverhalen
opnemen, maar hij moest wel zijn
verhaal compleet omgooien, met alle
vertraging van dien. Maar ach, hoort
champagne niet bij de feestdagen, en
zijn ‘romans vol vurige passie’ niet
heerlijk voor de wintermaanden?
Van Gessel neemt de lezer op geheel
eigen wijze mee op een romantische
trip naar de Champagne.
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Liefde, geheimen en een Oekraïense
wijnmaker in de Franse Champagne
Bernice de Brugny is enig erfgename van een eeuwenoud champagne
huis. In de vijftig is zij nog even aantrekkelijk als stijlvol. Maar schijn
bedriegt, want Bernice heeft een geheim, dat zij compenseert met het
oppikken van mooie mannen in Parijs. Ook buurvrouw Amy Goldmann
heeft een geheim. Op de wijngaard die zij heeft geërfd, wil zij haar
verleden achter zich laten en een nieuw leven opbouwen. ‘Had ik maar
een andere achternaam gekregen,’ schrijft Amy in haar dagboek.
Op een dag rijdt de zwarte limousine van de jonge Oekraïense wijnmaker
Vasyl Lavrenko de streek binnen. Bernice ziet de limousine naar de hoeve
van Amy rijden en de knappe vreemdeling uitstappen. ‘Hij zal van mij
zijn,’ schrijft Bernice in haar dagboek. ‘Ik kus de liefde,’ schrijft Vasyl in
zijn dagboek. Wie heeft hij op het oog, en van wie doet afscheid nemen
het meeste pijn als hij moet gaan vechten voor zijn vaderland? En wie is
de verteller die alles weet over de magie en mysteries van de Champagne
én de eeuwenoude volkssprookjes uit Oekraïne?
De champagne-dagboeken is een a-typische feelgood met een actuele
twist die zich afspeelt in de streek in Frankrijk waar de beroemdste
wijn van de wereld wordt gemaakt. Een verhaal over liefde en loslaten,
beminnen en bezinnen, oorlog en vrede.
Over De prosecco-dagboeken:

PROMOTIE

• boektrailer
• flyers en ansichtkaarten
• samenwerking met
vrouwenbladen

• early review team
• social media-campagne
• boekhandelsoptredens
• www.dechampagnedag
boeken.nl

Met
boektrailer

‘Wat een heerlijk boek om bij weg te dromen!’ Will Koopman, regisseur
Gooische Vrouwen
‘Sprankelend! Prima Italiaanse feelgood.’ Menno Daamen, boekhandel
Voorhoeve, Hilversum
‘Fijn geschreven! Doet me denken aan Eten, bidden en beminnen. En ik
krijg er zin in vakantie van!’ Truus de Boer, actrice
‘Het is een verhaal dat de lezer meeneemt, je hart opwarmt en je met
een glimlach achterlaat.***** (5 sterren)’ Hebban

• ISBN 978-94-6297-235-3 paperback
Ruud van Gessel

©

paul ridderhof

De champagne-dagboeken
Ruud van Gessel is regisseur, schrijft

• eerder aangeboden (VJ22)

boeken en fotografeert voor glossy’s als

• paperback € 19,99

Italië Magazine en Méditeranée. Hij is

• eBook € 9,99

juryvoorzitter van de Visser-Neerlandia Prijs

• 256 blz. 14 x 21,5 cm

voor Scenario. De champagne-dagboeken,

• omslag Bij Barbara

deel 2 van de bubbel-trilogie, is de opvolger

• NUR 340 populaire fictie

van De prosecco-dagboeken. De delen zijn los

• november 2022

van elkaar te lezen.

• ISBN 978-94-6297-236-0 eBook
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‘Wat een spectaculaire uitkomst van een zoektocht.
En spannend tot het einde!’
Derk Bolt, presentator
Spoorloos

20

De verbijsterende ontdekking van een
biologische moeder die wereldnieuws was
Ton Damen (1958) is als baby direct weggehaald bij zijn moeder. Na
zeven maanden in een kindertehuis belandde hij in een pleeggezin
en werd al snel geadopteerd. Van zijn biologische moeder wist hij
nauwelijks iets, en dat wilde hij graag zo houden. Hij was dolgelukkig
met zijn adoptieouders en wilde hen vooral geen verdriet doen. Op een
dag, najaar 2021, meldt zijn zoon dat een dna-test een match heeft
aangetoond. Ton blijkt een halfzus te hebben. Dit is het begin van een
zoektocht naar zijn biologische moeder, waarin langzaam maar zeker
de krankzinnige geschiedenis van Anna Zandvliet wordt ontrafeld.
Verstoten is een indrukwekkend verhaal over de kant van
afstandskinderen in een adoptiegezin, over emotionele banden en
bloedbanden, en over een jong meisje dat wereldnieuws werd.

PROMOTIE

• posters
• digitale leesexemplaren
beschikbaar

• veel media-aandacht
• leeskringen: thema familie

Actueel,
aangrijpend,
onthutsend

• ISBN 978-94-6297-240-7 paperback
Ton Damen
Verstoten
Op zoek naar mijn biologische
Ton Damen (1958) is meer dan veertig jaar

moeder

journalist. Hij begon bij Het Vrije Volk en

• paperback € 19,99

was daarna 34 jaar in dienst bij Het Parool,

• eBook € 10,99

waarvan lange tijd als parlementair redacteur

• 256 blz. 14 x 21,5 cm

en economisch redacteur. Is ook mede-

• met foto’s

oprichter van Schrijversvakschool ’t Colofon.

• omslag Studio Mulder Van Meurs
• NUR 402: waargebeurde verhalen
• Reeds verschenen
• ISBN 978-94-6297-241-4 eBook
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