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NIEK STAM

Maxim Februari
over de grote vragen
die op ons afkomen

Omslag Tessa van der Waals

M A X I M F E B RUA R I

Uitvoering gebonden
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 192 blz.

Doe zelf normaal
Menselijk recht in tijden van datasturing
en natuurgeweld

Prijs ca. € 20,ISBN 978 90 446 5085 3
ISBN e-boek 978 90 446 5086 0
NUR 320
Verschijnt januari

Onder invloed van de klimaatverandering en intelligente technologieën
verandert de democratische rechtsstaat. Natuur en technologie sturen
het beleid en nemen beslissingen voor ons. Het is de vraag of we zelf ons
gedrag nog kunnen blijven normeren.
Te veel kennis over de toekomst dreigt bij deskundigen en aan universiteiten te blijven hangen. Het is tijd die kennis daar op te halen en een publiek
gesprek te voeren over de veranderingen die op ons afkomen.

‘Hij is een origineel schrijver en denker en een geweldig
stilist, met niet zelden een fijnzinnig gevoel voor humor.
Hij maakt nieuwsgierig, zet aan tot denken en is kritisch
op een zeer unieke manier.’
JURY J.L. HELDRINGPRIJS

‘Februari beheerst zijn materie volledig en schrijft
met humor en verbeelding.’
NRC

‘Februari kijkt voorbij de rookgordijnen, verdrijft ze en
biedt een blik op de werkelijke problemen daarachter.’
HET PAROOL

Schrijver, jurist en filosoof MAXIM
FEBRUARI is een van de scherpzinnigste en origineelste denkers van

‘Het werk van Maxim Februari getuigt van
een grote bekommernis om de wereld.’
JURY C.C.S. CRONEPRIJS

ons taalgebied. Hij is de auteur van
bejubelde romans (Klont en De literaire
kring), essays en columns. In 2008
ontving Februari de Frans Kellendonkprijs voor zijn gehele oeuvre, in 2018
de J.L. Heldringprijs voor columnistiek
en in 2020 de P.C. Hooft-prijs voor
beschouwend proza.

JANUARI / 7 / LITER AIRE NON-FICTIE

‘Als Dai een boek schrijft
dan zorg je dat je het leest.
Een aanrader!’
JEROEN VAN KONINGSBRUGGE

‘Dai deelt zijn verhaal op
een toegankelijke manier.
De lessen die je van hem
kunt leren zijn waardevol
en bruikbaar voor iedereen.’

JEROMEDELINT.COM

HELEEN VAN ROYEN

‘Dai Carter houdt een
relevant pleidooi voor
doelgericht leven in een
wereld die op shuffle staat.’
ARIE BOOMSMA

Omslag Jan van Zomeren

DAI CARTER

MENTALE
KRACHT

DA I C A R T E R

Uitvoering paperback
Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 224 blz.

Mentale kracht
De wereld van nu vraagt erom

Prijs ca. € 21,99
ISBN 978 90 446 5215 4
ISBN e-boek 978 90 446 5216 1
NUR 400
Verschijnt januari

De wereld van nu leeft met de gevolgen van de pandemie en de oorlog in
Europa. Gevolgen die nog vele jaren invloed zullen hebben op het mentale
welzijn van de mensheid. Onze informatiegedreven maatschappij zorgt
voor mooie ontwikkelingen, maar ook voor dreigingen. Mentale kracht
speelt een belangrijke rol in hoe we zaken als sociale media, klimaatverandering, burn-out en de gevolgen van een pandemie en oorlog tegemoetgaan.
Dai Carter, voormalig commando speciale operaties en bekend van tv,
leert je hoe je jezelf mentaal kunt wapenen tegen de wereld van nu. Door
zijn kennis en ervaring is hij een expert op het gebied van mentale kracht.
Maar wat is mentale kracht nu precies? En hoe kan het je helpen je te
wapenen tegen de wereld van nu?
Dai stelt dat veerkracht en weerbaarheid belangrijker zijn dan ooit. Als je
de vaardigheid hebt om veerkracht en weerbaarheid toe te passen, zal dat
je mentale kracht versterken. Dai geeft praktische tips zodat je kunt bouwen aan je mentale kracht, want de wereld van nu vraagt erom.

MEER DAN
40.000 EXX.
VERKOCHT

DAI CARTER (1989) schreef Nu of
nooit. Bouw aan je mentale kracht met
de levenslessen van een commando
speciale operaties. Hij diende dertien
jaar bij de Koninklijke Landmacht,
waarvan de laatste tien bij het Korps
Commandotroepen. Dai is een van de

De wereld van nu vraagt erom

hoofdinstructeurs in het succesvolle
tv-programma Kamp Van Koningsbrugge. Het is zijn persoonlijke missie
Prijs € 22,50

om zo veel mogelijk mensen mentaal

ISBN 978 90 446 4856 0

krachtiger te maken.

JANUARI / 11 / ZINGE VING EN PSYCHOLOGIE

Max van Rooy

over zijn grootvader

H.P. Berlage,

CASPER EN SEBASTIA AN VAN ROOY

de grootste architect
van Nederland

Omslag Tessa van der Waals

M A X VA N R O OY

Uitvoering gebonden, geïllustreerd
Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 352 blz.

‘Heb ik dat gemaakt?’
De vormende jaren van H.P. Berlage, bouwmeester

Prijs ca. € 30,ISBN 978 90 351 3089 0
NUR 641
Verschijnt november

Het oeuvre van Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) is een fundament van
het Nederlands cultureel erfgoed. In de loop van de tijd is zijn bekendheid
alleen maar groter geworden, en staan bijna al zijn gebouwen op de Monumentenlijst. Over zijn werk is veel geschreven, over zijn leven veel minder,
en over de relatie tussen die twee niet of nauwelijks. Kleinzoon Max van
Rooy schreef een zo waarachtig mogelijke kunstenaarsbiografie over de
sociaal bewogen persoon Berlage, zijn geest, zijn karakter en zijn werk.
Aan de hand van dagboeknotities en reisschetsen heeft hij Berlage nagereisd. Veel unieke informatie op het persoonlijke vlak deelde zijn moeder
Miep Berlage (1906-1992), de jongste dochter van Berlage.
‘Heb ik dat gemaakt?’ richt zich op de minder bekende jongere jaren van
Berlage, waarin zijn ideeën werden gevormd – zijn jeugdjaren in Amsterdam met zijn familie, de hem omringende gebouwen, zijn leer- en reisjaren in Zwitserland, Duitsland en Italië, en zijn eerste projecten, culminerend in de bouw van de monumentale Beurs in Amsterdam en zijn contact
met de familie Kröller-Müller.

MAX VAN ROOY (1942) is journalist en
schrijver. Van 1979 tot 1995 was hij
adjunct-hoofdredacteur van NRC en
tot 2010 cultureel commentator en
kunstredacteur van deze krant.
NOVEMBER / 15 / BIOGR AFIE

• Lezingen
• Interviews
• Veel mediaaandacht

Margriet Sitskoorn
ontrafelt onze strijd
met de tijd en leert ons
tijd genoeg te hebben

Omslag Robbie Smits
Uitvoering luxe paperback

M A R G R I E T S I T S KO O R N

Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 200 blz.

Tijd tekort / tijd genoeg

Prijs ca. € 20,ISBN 978 90 446 5124 9
ISBN e-boek 978 90 446 5125 6

Ontdek je tijdstype en haal meer uit je leven

NUR 770
Verschijnt november

SITSKOORN
VERKOCHT
REEDS MEER
DAN 160.000
BOEKEN

NOVEMBER / 18 / PSYCHOLOGIE

MARGRIET SITSKOORN is hoogleraar klinische neuropsychologie aan
Tilburg University en BIG-geregistreerd neuropsycholoog. Naast haar
wetenschappelijke werk publiceert
zij in verschillende bladen, is zij een
graag geziene gast bij tv-programma’s
en een veelgevraagd (internationaal)
IRENE SITSKOORN

Het lijkt wel of we steeds meer moeten doen in steeds minder tijd. Dat we
onze lijstjes nooit kunnen afwerken, amper de rust hebben om gelukkig
te zijn, en dat tijd dus niet onze vriend maar onze vijand is. We ervaren het
leven eerder als een race tegen de klok dan als een gelukkig verloop van
bezigheden en gebeurtenissen. Steeds heftiger bekruipt ons het gevoel dat
we uit de pas lopen. Maar uit de pas met wat?
Margriet Sitskoorn legt uit dat we uit de pas lopen met onszelf. Ze laat je
ontdekken dat er verschillende tijdstypen bestaan en dat je, als je ontdekt
wat jouw type is, kunt leren je tijd en energie zo in te zetten dat je niet
alleen effectiever bent, maar ook minder stress ervaart. Dan ontstaat de
juiste tijd. De tijd die past bij jou.
Tijd tekort / tijd genoeg geeft verhelderende inzichten en praktische tips die
je leven gelukkiger en gezonder kunnen maken. Op het eind zul je verzuchten: waarom heb ik dit niet eerder geweten?

spreker. Eerder verschenen van haar
hand Het maakbare brein, Passies van
het brein, Ik wil iets van jou, jij wilt iets
van mij, Ik2, Hersenhack en Het 50+
brein.

Het nieuwe, grote boek
van de win naar van de
Libris Gesch iedenis Prijs

Omslag Tessa van der Waals

R O E L O F VA N G E L D E R

Uitvoering gebonden, geïllustreerd
Formaat 15 x 23 cm
Omvang ca. 368 blz.

De koopman van Kanton
Jan Bekker Teerlink (1759-1832)

Prijs ca. € 27,50
ISBN 978 90 446 4816 4
NUR 680
Verschijnt oktober

• Lezingen
De ondernemende Zeeuwse koopman Jan Bekker Teerlink verbleef vier
jaar lang in Kanton, de grootste havenstad van China. Op de terugtocht
namen de Engelsen zijn schip vol ingekochte thee, porselein en zijde in
beslag.
Roelof van Gelder vond in Londen Teerlinks eveneens in beslag genomen
omvangrijke privéarchief terug, op grond waarvan hij diens avontuurlijke
leven kon reconstrueren. Vijandelijke schepen bleken keer op keer bijna
onoverwinnelijke hindernissen om China te bereiken én om heelhuids
terug te keren. Maar liefst driemaal verloor hij zijn schip en de uiterst kostbare lading.
Ondanks deze tegenslagen (en veel kiespijn) behield Teerlink zijn opgeruimde humeur, zoals te lezen valt in zijn honderden brieven, die handelen over thee, liefde, handel en wijn. Hij eindigde zijn veelbewogen leven
als wijnboer in Frankrijk.
De koopman van Kanton geeft een in zijn gedetailleerdheid uniek inzicht in
het leven van één man: een klein, maar onmisbaar radertje in de gecompliceerde Nederlands-Chinese handel. Van Gelder schrijft beeldend over
de fascinerende wereld van Chinese en Europese kooplieden, van reders,
zeeofficieren en hun achterblijvende vrouwen in de turbulente tijd van de
napoleontische oorlogen.

• Leesclubs
• Posters

JEROMEDELINT.COM

‘Dichter in de jungle is een voorbeeldig boek
in de beste traditie van de literaire non-fictie.’
VRIJ NEDERLAND

‘Van Gelder beschrijft Stedman trefzeker als een kind van zijn tijd.’
ROELOF VAN GELDER is historicus

NRC

Over Dichter in de jungle:
‘Van Gelder schildert door de ogen van zijn
hoofdpersoon (...) een tijdsbeeld en een mentaliteit.’
JURYRAPPORT LIBRIS GESCHIEDENIS PRIJS 2019

en oud-redacteur van NRC. Hij

‘Een pageturner van de eerste orde.’
BIOGRAFIEPORTAAL

publiceerde veelgeprezen boeken en
artikelen over de Nederlandse cultuurgeschiedenis en de maritieme historie.

‘Dichter in de jungle is het werk van een geleerde met
een diepgaande kennis van achttiende-eeuwse Europese
geschiedenis.’

Zijn laatste boek, Dichter in de jungle,

DE NIEUWE WEST-INDISCHE GIDS

met de Libris Geschiedenis Prijs 2019.

OK TOBER / 23 / GESCHIEDENIS

over de achttiende-eeuwse Nederlands-Schotse militair John Gabriel
Stedman in Suriname, werd bekroond

• Lezingen
• Interviews
• Podcast met
Anna Drijver
• Tentoonstelling
theaterkerk Nes
2023

In de geest van de dor psgek, de herenboer,
de plaggenhutbewoner, de d ominee, de zwaarmoedige,
de psychiater en an dere plattelanders

Omslag Suzan Beijer
Uitvoering paperback, geïllustreerd

A N N E - G OA I T S K E B R E T E L E R

Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 288 blz.

De laatste dagen van de dorpsgek

Prijs ca. € 23,50
ISBN 978 90 446 4481 4
ISBN e-boek 978 90 446 5199 7

Geestelijke gezondheid op het platteland

NUR 680
Verschijnt januari

‘Anne-Goaitske Breteler
heeft een scherp oog voor
het menselijke in onze
geschiedenis en voor de
geschiedenis in mensen. De
feiten die op het punt staan
vergeten te raken graaft ze
zorgvuldig op en presenteert
ze in een meeslepend relaas.’
ANNA DRIJVER

J A N U A R I / 2 6 / C U LT U U R G E S C H I E D E N I S

ANNE-GOAITSKE BRETELER (Dokkum,
1996) groeide op aan de voet van de
zeedijk in Friesland. Na de studies
culturele antropologie en publieksgeschiedenis in Amsterdam verhuisde ze
terug naar haar geboortegrond. In
2018 verscheen haar non-fictiedebuut
De traanjagers (AUP) en in 2020
JEROMEDELINT.COM

Langs de verschillende grondsoorten en haar bewoners onderzoekt De
laatste dagen van de dorpsgek hoe er in Friesland door de eeuwen heen is
omgegaan met geestelijke gezondheid. Hoe kan het dat er relatief veel
suïcides op het platteland voorkomen, in tegenstelling tot een relatief lage
aanspraak op de ggz? Waar is de dorpsgek gebleven? En waar ligt de grens
tussen ‘krankzinnig’ gedrag en ‘anders zijn’?
In dit boek met een cultuurhistorische inslag komen verschillende plattelandsbewoners in gesprekken, bewaarde familiearchieven en mondelinge
overlevering aan het woord. Zij vormen samen een nooit eerder verteld
verhaal, waarin collectief zwijgen, schaamte en uitbanning hand in hand
gaan met gemeenschapszin, zorg dragen en ruimte bieden.
De persoonlijke gebeurtenissen situeren zich in het decor van uitgestrekte
landerijen, waar de seizoenen wreeds hun uitwerking hebben. Het is juist
de binding met de grond en de agrarische cultuur die misschien nog wel
verder doorwerkt in de huidige plattelander dan eerder gedacht.

verscheen haar Friese kinderboek In
nuvere nacht. Ze schrijft columns en
redactionele bijdragen, geeft lezingen en maakt tentoonstellingen en
podcasts.

Een unieke samenwerking
tussen de leukste wijnboer en
de bekendste oudhistoricus
van Nederland

Omslag Caroline Bourrus

F I K M E I J E R E N I LJ A G O R T

Uitvoering luxe paperback
Formaat 15 x 23 cm
Omvang ca. 304 blz.

Wijn als een Romein
Een reis naar de oorsprong van de wijn

Prijs ca. € 23,99
ISBN 978 90 446 5208 6
ISBN e-boek 978 90 446 5209 3
NUR 320
Verschijnt oktober

Als je de moderne techniek van het wijnmaken vergelijkt met de primitieve
manier waarop de wijnmakers van een paar duizend jaar geleden hun
druiventrossen plukten, platstampten en in open gistkuipen lieten rotten,
dan is het een godswonder dat we nog steeds wijn drinken. Want ondanks
alle vreselijkheden waaraan druiven honderden eeuwen lang zijn blootgesteld, zijn wij die kneiterzure, of mierzoete, of met wansmakelijke kruiden
opgepimpte wijn altijd vrolijk blijven drinken. Een mirakel.
Classicus Fik Meijer en wijnboer Ilja Gort schreven Wijn als een Romein. Na
een inleiding over het ontstaan van wijn in de landen rond de Kaukasus
en de doorbraak van wijn in het Nabije Oosten duiken ze in de wijncultuur
van de Grieken en Romeinen en behandelen vele vragen: hoe werd de wijn
geproduceerd en over Europa verspreid? Hoeveel wijn dronken de Romeinen per dag? Hoe werd aangekeken tegen zware drinkers? Konden vrouwen evenveel drinken als mannen? Hoe werden feesten voor de wijngod
Dionysus en andere drankgelagen beleefd? En nog veel meer.
Het unieke van Wijn als een Romein is dat de omgang met wijn in de klassieke Oudheid wordt gekoppeld aan het heden. Zo zal zowel de historisch
geïnteresseerde lezer als de moderne wijnliefhebber veel plezier aan dit
boek beleven.

• Posters
• Ansichtkaarten

FIK MEIJER is oudhistoricus en auteur
van onder meer Keizers sterven niet
in bed, Gladiatoren, Jezus en de vijfde
evangelist en De vele gezichten van
Sicilië.
ILJA GORT is wijnboer, televisiemaker
en schrijver van succesvolle romans
en boeken over wijn.
OK TOBER / 29 / WIJN

‘Een wetenschappelijke memoir die
boeit als een HBO-drama. Terwijl
Simard ondergrondse paddenstoelen
en de kwetsbaarste schimmeldraden
opgraaft, legt ze ook met
ontwapenende eenvoud het menselijk
hart bloot.’
THE OBSERVER

‘Dankzij haar verteltalent weet
Simard de vele verhaallijnen
mooi te verweven tot een ode
aan de verbondenheid van het
leven, van mensen onderling,
van mensen met de rest van de
natuur en met de hele planeet.’
DE STANDAARD

‘Verschijnt op een cruciaal
moment. Waardering voor en
begrip van de complexiteit
en genialiteit van de
natuurlijke wereld kan niet
belangrijker zijn dan nu.’
FINANCIAL TIMES

‘Een fascinerend boek,
het is een van de zeldzame
studies die bijdragen tot
een paradigmashift in de
wetenschap.’

Niemand op onze planeet heeft meer
gedaan om onze kennis over bomen
te verdiepen dan de wereldberoemde
ecoloog Suzanne Simard
MIDPRICEEDITIE

PAUL VERHAEGHE

‘Haar onderzoek is duidelijk
omlijnd, ze legt haar
verbluffende resultaten uit en
legt de implicaties bloot: we
nemen een groot risico door de
complexiteit van het bos in de
wind te slaan.’
THE NEW YORK TIMES

‘Het soort verhaal dat verteld moet
worden, een nieuwe manier van
communiceren waar de wereld wanhopig
veel behoefte aan heeft. Het is een
herinnering om naar ons primitievere zelf
te luisteren en ons, met nederigheid, te
herinneren hoe weinig we weten van de
complexiteit van de natuurlijke wereld.’
THE GUARDIAN
Prijs € 10,ISBN 978 90 446 5226 0

EELCO MEULEM A N

Illustratie omslag Ted Struwer
Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm

Het leven van een vrolijke
kankerpatiënt

Omvang ca. 224 blz.
Prijs ca. € 17,50
ISBN 978 90 446 5202 4
ISBN e-boek 978 90 446 5203 1
NUR 740
Verschijnt november

Eelco Meuleman (61) kreeg begin dit jaar te horen dat er een tumor aan
zijn rechternier was ontdekt, die bleek te zijn uitgezaaid in de long erboven. Van het ene moment op het andere was hij ongeneeslijk ziek. Aanvankelijke levensverwachting: nog zeventien maanden.
Dat bericht bracht bij hem geen paniek of depressie teweeg, maar grote
vreugde. Hij stond er zelf van te kijken. En hij ging op zoek naar de oorzaken van die merkwaardige reactie.
Hij was niet levensmoe, maar had wel een lang en enerverend leven achter
de rug. Hij was al vijftien jaar dolgelukkig als chef-nieuws van de Volkskrant, maar zag ook op tegen nóg zeven jaar buffelen.
Met de diagnose vielen allerlei twijfels van hem af. Hij veranderde op slag
van een gespannen nieuwsjunk in een opgewekte columnist.
En hij schreef de goudeerlijke en onweerstaanbare verhalen voor Het leven
van een vrolijke kankerpatiënt. Hij vond daarin het antwoord op de vraag
waarom er na de diagnose maar één gedachte bleef hangen: het was goed zo.

BOB BRONSHOFF

Ongekend eerlijk
verhaal van iemand die
ongeneeslijk ziek is

Omslag Jan van Zomeren

EELCO MEULEMAN werkt sinds 2007
als journalist bij de Volkskrant, een
belangrijk deel van die tijd als nieuws
chef.
N O V E M B E R / 3 3 / M E N S E N M A AT S C H A P P I J

Omslag Jan van Zomeren

C A R O L I N E VA N D E R P L A S

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 224 blz.

Gaat over tot de orde van de dag

Prijs ca. € 20,99
ISBN 978 90 446 5217 8
ISBN e-boek 978 90 446 5218 5
NUR 754

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft het vertrouwen in de politiek verloren. Vooral het vertrouwen in de Tweede Kamer is naar een
dieptepunt gezakt. Burgers voelen zich niet gehoord, niet gezien en niet
serieus genomen. Dat kan en moet anders, vindt Caroline van der Plas,
fractievoorzitter van de BoerBurgerBeweging, de nieuwe politieke partij
die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 vanuit het niets op het
politieke strijdveld leek te verschijnen. Van der Plas is op een missie. Ze wil
niets liever dan dat er weer politiek wordt bedreven waar de burger in kan
geloven, met volksvertegenwoordigers die strijden voor de belangen van de
burger.

Verschijnt december

Van der Plas vertelt hoe ze als nieuw Kamerlid geconfronteerd wordt met
de Haagse cultuur en wandelgangen en beschrijft hoe zij van de ene verbazing in de andere valt. Via ‘functie elders’, het formatiedebacle, de toeslagenaffaire, het Groningergas en het corona- en stikstofdebat laat Van der
Plas zien hoe de menselijke maat uit de politiek verdwenen is. Als luis in de
pels verwoordt Van der Plas scherp wat zich in Den Haag afspeelt. Tegelijkertijd zoekt ze naar oplossingen, opdat de politiek weer betrouwbaar,
integer en rechtvaardig wordt.

CAROLINE VAN DER PLAS (1967)
is sinds 2021 Tweede Kamerlid en
fractievoorzitter voor de BoerBurgerBeweging.
DECEMBER / 34 / POLITIEK

Als luis in de pels verwoordt
Caroline van der Plas scherp wat
zich in Den Haag afspeelt

Omslag Bart van den Tooren
Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 224 blz.

90 minuten oorlog
De explosieve mix van politiek en het WK voetbal

Prijs ca. € 20,99
ISBN 978 90 446 4778 5
ISBN e-boek 978 90 446 4779 2
NUR 740
Verschijnt oktober

Bijna honderd jaar geleden organiseerde de FIFA de eerste editie van het
WK voetbal, dat gaandeweg uitgroeide tot een van de grootste sportevenementen ter wereld. En overal waar het voetbal kwam, ging de politiek
mee. Al in 1934 gebruikte het fascistische regime van Italië het WK voor
propaganda, net als de militaire dictatuur van Argentinië in 1978. In 2006
ontstond er juist iets moois: tijdens een burgeroorlog gaf het succesvolle
nationale elftal van Ivoorkust een impuls aan het vredesproces.
Het omstreden WK in Qatar laat opnieuw zien dat sport en politiek geen
gescheiden werelden zijn. 90 minuten oorlog beschrijft hoe het voetbal in
de loop van de geschiedenis steeds weer verstrengeld raakte met politiek
en oorlog. De Tweede Wereldoorlog komt aan bod, net als de Vuile Oorlog
en de Voetbaloorlog. Maar het gaat ook gewoon over gemiste penalty’s en
die ene bal op de paal.

‘Koen Janssen heeft niet alleen een uitstekende pen,
hij doet iets wat meer mensen zouden moeten doen:
feilloos beschrijven waarom voetbal zoveel belangrijker is dan
een spelletje.’

JEROMEDELINT.COM

Hoe voetbal steeds maar
weer verstrengeld raakt
met politiek en oorlog

KO E N J A N S S E N

Uitvoering paperback

SJOERD MOSSOU, VOETBALJOURNALIST ALGEMEEN DAGBLAD

KOEN JANSSEN (Venlo, 1989) combineert zijn achtergrond in internationale politiek en geschiedenis met
zijn passie voor voetbal. Hij werkt als
tekstschrijver/redacteur bij Wageningen University & Research.
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Omslag Suzan Beijer
Uitvoering paperback, geïllustreerd

J E R O E N VA N D E R V E E R

Lessen in leiderschap

Tweeënveertig jaar was Jeroen van der Veer werkzaam bij de Koninklijke
Shell, waarvan ruim vijf jaar als CEO. In die lange periode leerde hij ontelbare lessen over leiderschap. Hoe motiveer je je personeel, hoe selecteer je
nieuwe leiders, hoe bouw je aan een succesvolle strategie, waar let je op als
je veranderingen wilt doorvoeren, en hoe ga je om met de media, met ngo’s
en met politici?
In dit boek zet Van der Veer zijn inzichten op papier, geïllustreerd met
vele voorbeelden uit zijn Shell- en commissarissenpraktijk. De moeizame
onderhandelingen met de Russen bij het Sakhalinproject, zijn curieuze
ervaringen met de Libische leider Khadaffi, zijn rondjes langs het Lago
Maggiore met de CEO van BP tijdens het Bilderberg-congres van 2004.
Hij vertelt openhartig over zijn loodzware werkweken als topman van een
multinational, de jetlags, de hazenslaapjes, met sport als uitlaatklep.
In een kraakheldere stijl formuleert Van der Veer zijn succesformule. Van A
naar B is een must-read voor leiders in de dop en voor iedereen die geïnteresseerd is in het recente Nederlandse bedrijfsleven.

JANUARI / 38 / MANAGEMENT

Jeroen van der Veer
deelt les sen in
leidersch ap die
je niet lee rt op de
univer siteit

PETER BOER/DE BEELDUNIE

Van A naar B

Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 240 blz.
Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 5063 1
ISBN e-boek 978 90 446 5064 8
NUR 801
Verschijnt januari

JEROEN VAN DER VEER was CEO van
Shell, en, naast veel meer, presidentcommissaris bij ING en Philips.

Omslag Robbie Smits

JUR ENNE HOOI

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 184 blz.

Hoe we zorgen dat mensen met enorme schulden
hun leven weer op orde krijgen

Het is de hoogste tijd. Het is tijd dat we de schuldhulpverlening verbeteren.
Weg met de ‘fabriek’ waarin mensen met problematische schulden wel
even ‘gefixt’ worden. Want zijn er mensen die na zo’n schuldhulptraject
duurzaam op eigen benen kunnen staan? Veel te weinig. En de schuldhulp
industrie? Die groeit ondertussen lekker door, tot bizarre proporties. De
schuldhulpverlening is vernederend, duur en vooral ineffectief.
Maar volgens Jurenne Hooi, die jarenlang in de schuldhulpverlening
werkte, kan het anders. Eigen schuld... is een uitnodiging om opnieuw te
kijken naar hoe we mensen met financiële problemen benaderen. Wat
werkt wél? Hoe kunnen mensen die jarenlang in ‘uitzichtloze’ financiële
situaties zitten hun probleemschulden daadwerkelijk oplossen? Hoe krijgen zij de regie over hun leven weer terug?
In Eigen schuld... werpt Jurenne Hooi een frisse blik op de schuldenproblematiek. Het moet niet alleen anders, het kan ook anders.

Prijs ca. € 17,50
ISBN 978 90 446 5190 4
ISBN e-boek 978 90 446 5198 0

Het is tijd dat we de
schuldhulpverlening
op de schop nemen

NUR 740
Verschijnt november

JEROMEDELINT.COM

Eigen schuld...

JURENNE HOOI, geboren op Curaçao
en dochter van een politieman, was
twaalf jaar directeur/bestuurder van
een organisatie voor schuldhulp
verlening in Amsterdam-Zuidoost en
Diemen. Ze is nog steeds betrokken
bij mensen met deze problematiek.
Inmiddels is ze een ervaren toezichthouder met een focus op armoedebestrijding en inclusie. Ze is een internationaal gevraagd spreker en docent.
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JAN ROTHUIZEN

Omslag Irma Boom

M E L L E DA A M E N

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 176 blz.

Grazen boven het kunstgras
Het falen van het Nederlandse kunstbeleid

Prijs ca. € 20,ISBN 978 90 446 5167 6
ISBN e-boek 978 90 446 5168 3
NUR 658

XXX

Verschijnt oktober

‘Hij provoceert zonder dat het
grof en onaangenaam wordt. Hij
is diplomatiek én heeft humor. Hij
weet de harde kantjes eraf te halen.’
YOERI ALBRECHT, DIRECTEUR DE BALIE

‘Hij heeft humor. Kan mensen bij
elkaar brengen. Niet alleen in de
theaterwereld, ook daarbuiten.’

Het Nederlandse cultuurbeleid verkeert in de politieke luwte. Daardoor
kan iedereen maar wat roepen over het nut en de resultaten van kunstbeleid en subsidies. Getoetst wordt het toch niet.
Intussen neemt het draagvlak voor traditionele kunsten almaar af en
neemt de belangstelling voor online digitale kunsten almaar toe. Kunst
vindt amper aansluiting bij jongeren van diverse komaf. Digitalisering,
corona en vergrijzing eisen hun tol, met name bij de podiumkunsten. Het
publiek ziet intussen door de bomen het bos niet meer en weet zich geen
raad met het enorme aanbod. In de kunstwereld zelf steekt men liefst de
kop in het zand en blijft een publiek debat uit. Het cultuurbeleid is steeds
meer een technocratisch systeem geworden. Als de cijfertjes maar kloppen
en de subsidieaanvragen en ellenlange jaarverslagen maar op tijd worden
ingediend.
Melle Daamen analyseert op scherpe en tegendraadse wijze het Nederlandse kunstbeleid van de laatste dertig jaar.

MELLE DAAMEN (Heumen, 1959) was
op zijn negentiende al bestuurssecretaris van de VPRO. Hij was de eerste
directeur van de toen net opgerichte
Mondriaan Stichting, en later directeur
van de Stadsschouwburg Amsterdam
en Theater Rotterdam en kroonlid van
de Raad voor Cultuur. Tegenwoordig
is hij consultant en entrepreneur in de

FRANCINE HOUBEN, ARCHITECT

culturele sector.
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S Y LV E S T E R H O O G M O E D

Uitvoering gebonden
Formaat 15 x 23 cm
Omvang ca. 296 blz.

Pontificaal sociaal
Ien Dales, 1931-1994

Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 4479 1
ISBN e-boek 978 90 446 5194 2
NUR 681
Verschijnt januari

De eerste vrouwelijke minister op het ‘moederdepartement’ van Binnenlandse Zaken is bijna drie decennia na haar dood allerminst vergeten.
Haar uitspraak ‘Een beetje integer kan niet’ wordt nog regelmatig geciteerd, twee prijzen dragen haar naam en er is een leerstoel naar Ien Dales
vernoemd. De nuchtere, kordate sociaaldemocraat boezemde ontzag in
en bekritiseerde regelmatig wat ze beschouwde als ‘volkomen flauwekul’
en ‘echte klets’ in de politiek en de parlementaire journalistiek. In 1993
wist Dales de Algemene wet gelijke behandeling door de Kamer te loodsen, waarbij ze onomwonden waarschuwde dat leraren niet meer vanwege
homoseksualiteit mochten worden afgewezen in het bijzonder onderwijs.
Dit maakte des te meer indruk, omdat Dales zelf gelovig was. In navolging
van haar leermeester ds. Willem Banning, een van de oprichters van de
PvdA, wilde ze sociaal onrecht bestrijden zonder zich te verliezen in ideale
toekomstmodellen.

BOB BRONSHOFF

Ruim 25 jaar na haar plotselinge
dood nu eindelijk de biografie

Omslag Jan van Zomeren

SYLVESTER HOOGMOED (1966) is
politicoloog, schrijver en journalist.
In 2011 verscheen zijn biografie We
zien wel! Het wonderlijke leven van
Ramses Shaffy en in 2017 De moeder
van Ramses. Leven als een losbandige
tsarendochter. Verder publiceerde hij
onder meer in De Groene Amsterdammer, de Volkskrant, Trouw en Historisch
Nieuwsblad.
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Over de fluïde grenzen
van onze gastvrijheid

Omslag Suzan Beijer

DAV I D D E B O E R E N
G E E R T J A N S S E N (R E D.)

De vluchtelingenrepubliek
Een migratiegeschiedenis van Nederland

Van Willem van Oranje tot Anne Frank en van Frans Hals tot Sevdaliza:
Nederland is in veel opzichten gevormd door vluchtelingen. Maar met
hun komst stak ook al eeuwen geleden de angst voor asielzoekers als een
bedreiging voor onze eigen veiligheid, welvaart en cultuur de kop op. Geen
vluchtelingencrisis lijkt aan Nederland voorbij te gaan zonder een fikse
identiteitscrisis. In De vluchtelingenrepubliek vertellen vijftien vooraanstaande en aanstormende historici hoe vluchtelingen ons in de afgelopen
vijf eeuwen hebben gemaakt tot wie we zijn. Waarom waren ontheemde
Vlamingen de eerste mensen die zich Nederlander gingen noemen? Hoe
werden vluchtelingen een vloek en een zegen voor de koloniën? En welke
Nederlanders openden hun deuren voor de miljoen Belgische asielzoekers
aan het begin van de Eerste Wereldoorlog?
Door de belangrijkste historische vluchtelingenstromen naar en uit
Nederland in kaart te brengen vertelt De vluchtelingenrepubliek het grotere
verhaal over gedwongen migratie, nationale identiteit en de fluïde grenzen van onze gastvrijheid. Daarmee zoekt het boek vanuit het verleden
ook naar een nieuw perspectief op de vluchtelingencrises van vandaag en
morgen.

Uitvoering paperback, geïllustreerd
Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 272 blz.
Prijs ca. € 22,50
ISBN 978 90 446 5087 7
ISBN e-boek 978 90 446 5088 4
NUR 680
Verschijnt januari

DAVID DE BOER is migratiehistoricus
aan de UvA en lid van de onderzoeksgroep The Invention of the Refugee in
Early Modern Europe. Naast wetenschappelijke publicaties schreef hij
over geschiedenis en samenleving
voor Trouw, Het Parool, Over de Muur
en Historiek. Hij produceert en host de
podcast De Vluchtelingenrepubliek.
GEERT JANSSEN is hoogleraar vroegmoderne geschiedenis aan de UvA en
leidt het onderzoeksproject The Invention of the Refugee in Early Modern
Europe. Hij werkte als wetenschappelijk adviseur mee aan de NTR-series
Het verhaal van Nederland, De strijd
om het Binnenhof en 80 Jaar Oorlog
en verschillende exposities in o.a. het
Rijksmuseum.
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Omslag Jan van Zomeren

MEINDERT FENNEM A

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 200 blz.

Happy ship Rotterdam
In 79 dagen de wereld rond

Prijs ca. € 20,ISBN 978 90 446 5142 3
ISBN e-boek 978 90 446 5143 0
NUR 740
Verschijnt december

Meindert Fennema monsterde als achttienjarige aan op het vlaggenschip
van de Holland-Amerika Lijn. Hij maakte vier Caribische cruises en een
wereldreis met het ‘happy ship’ SS Rotterdam. Hij leerde met vallen en
opstaan het leven op een cruiseschip kennen. De perverse gevolgen van
het fooiensysteem; de scherpe scheiding tussen bemanning en passagiers
en die tussen officieren en gewone bemanningsleden. Het verschil tussen
bemanningsleden die in de bediening werkten en de matrozen. Tussen zij
die ’s nachts werkten en zij die overdag hun diensten draaiden. Tussen de
heteroseksuele en de homoseksuele wereld aan boord.
Fennema neemt je mee op reis door de opkomende gayscene in New York,
de Shell-wereld op Curaçao, de Griekse beschaving op de Akropolis, de
verblindende schoonheid van het Suezkanaal en het bizarre nachtleven
in Aden. In de hangende tuinen in Bombay ontmoet de jonge zeeman
zijn eerste interculturele liefde. Zij is een telg van een rijke Parsifamilie.
Hij ervaart de bedrijvigheid van Hongkong, waar hij een dekenkist voor
zijn moeder uitzoekt. Op Bali koopt hij beeldjes voor zijn onfortuinlijke
Indonesische collega’s die in hun eigen land niet van boord mogen. In
Yokohama komt er een sluipmoordenaar aan boord: de Japanse griep die
het leven volkomen ontregelt. In Honolulu mogen alleen de zieken en de
doden van boord, wat leidt tot een opstand onder de passagiers. Het boek
beschrijft een wereldreis als die van Jules Verne, maar dan honderd jaar
later.

MEINDERT FENNEMA (1946) is emeritus hoogleraar politieke theorie. Hij
schreef biografieën van Hans Max
Hirschfeld (Man van het grote geld)
en Geert Wilders (Tovenaarsleerling).
Zijn eerste roman, Het slachthuis,
verscheen in 2013. Samen met Martijn
Bolkestein schreef hij Dorpspolitiek.
Waar is het lokale gezag?.
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In dit reisverslag laat de schrijver zien wat
er kan gebeuren als de sociale scheidslijnen
aan boord poreus worden. De plot is net zo
onverwacht als die van Jules Verne

Omslag Bart van der Tooren

T I E S DA M S

Uitvoering luxe paperback
Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 256 blz.

Xi

Prijs ca. € 22,50
ISBN 978 90 446 5195 9

Het ware verhaal van de man die de toekomst
van de wereld in handen heeft

ISBN e-boek 978 90 446 5196 6
NUR 740
Verschijnt oktober

Rusland heeft de wereld in oorlog gestort. Amerika en Europa vechten
terug met geld en wapens, maar zonder soldaten. Vooralsnog.
De enige wereldmacht die invloed zou kúnnen uitoefenen is China. Maar
China zwijgt. En zijn machtige leider Xi Jinping glimlacht de camera’s in.
Wie is Xi?
In een wervelend relaas toont Ties Dams hoe de lange lijnen van de Chinese geschiedenis samenkomen in het leven van de machtigste man op
aarde. Thans is de tijd dat China zijn oude plek als meest benijde beschaving ter wereld opnieuw opeist: goedschiks of kwaadschiks.
Xi is de vereenzelviging van die belofte. Rancune, ambitie, paranoia en
hoogmoed hebben zijn wereldbeeld gevormd. Xi is de belichaming van
China’s veranderende zelfbeeld als macht. Xi ís de Chinese macht.
En ja, die macht heeft alles met ons te maken: ook wij, westerlingen, leven
in het tijdperk-Xi, of we dat nu willen of niet.

Over De nieuwe keizer:
‘De met vaart en inzicht geschreven biografie van Ties Dams is
bijzonder goed als kennismaking met China en zijn sterke man.’
NRC

‘Ties Dams beschrijft het in grote stappen,
in een vlotte en frisse stijl.’

‘De hoofdstukken over Xi’s beschermde jeugd en
zijn tumultueuze volwassenwording tijdens
de Culturele Revolutie zijn zeer geslaagd.’
ELSEVIER

BOB BRONSHOFF

Ook wij, westerlingen,
leven in het tijdperk-Xi,
of we dat nu willen of niet

DAGBLAD VAN HET NOORDEN ****

TIES DAMS (1993) is essayist en
politiek filosoof en is als geopolitiek
expert verbonden aan Instituut Clingendael.
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VAN DE BOEKEN
VAN KRAKAUER
VERKOCHTEN
WE MEER DAN
80.000 EXX.

Nu een dramatische
miniserie, geschreven
door Dustin Lance Black,
de maker van Milk en
J. Edgar
‘Een krachtig portret van hoe twee
ogenschijnlijk normale Amerikanen
moordenaars werden.’
THE ECONOMIST

‘Een helder, goed gedocumenteerd en
toegankelijk verslag.’
DAILY TELEGRAPH
Prijs € 20,ISBN 978 90 446 2174 7

•••••
NRC

‘EEN HELDER EN
KLEURRIJK BOEK’
NRC

OVER DE MEEST
BESPROKEN POLITICA
VAN DEZE TIJD

LEEUWENHOEKJAAR 2023

Prijs € 29,99

Prijs € 27,50

Prijs € 27,50

Prijs € 20,-

ISBN 978 90 446 4527 9

ISBN 978 90 446 5179 9

ISBN 978 90 446 5126 3

ISBN 978 90 446 4995 6

De mooiste boekentip s van de afgelopen tijd
INVLOEDRIJKSTE
NEDERLANDER
2019 EN 2020

VERSCHIJNT
IN SEPTEMBER

*****
DE VOLKSKRANT

ZEER ACTUEEL

Prijs € 25,-

Prijs € 15,-

Prijs € 22,50

Prijs € 22,50

ISBN 978 90 446 5118 8

ISBN 978 90 446 5153 9

ISBN 978 90 446 5012 9

ISBN 978 90 446 5032 7
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