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Eerste Indruk 
Omdat we steeds meer het gevoel kregen dat de folders  
van Libris niet echt weergeven wie wij zijn en wat we in huis 
hebben, hebben we nu Indruk weer nieuw leven in geblazen: 
een nieuwe, eerste Indruk. Maar kan dat wel? We zeggen:  
‘je kunt maar één keer een eerste indruk maken’. Dus is dit 
nummer 20. Maar toch is het ook weer de eerste. 
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Indruk herleeft  
in nieuwe stijl!
Herma Schipperheijn

Je krijgt maar één kans om een eerste  
Indruk te maken. Dat is waarschijnlijk de 
reden waarom ik mij het allereerste bezoek 
aan de winkel, ruim 25 jaar geleden, nog 
kan herinneren.  
Ik kende Paul pas enkele weken, en we  
waren samen in het weekend ervoor wezen 
mountainbiken. Omdat ik geen eigen fiets 
had, had Paul er voor mij eentje gehuurd. 
Daarop was een bidon blijven zitten en die 
zou ik een keertje ophalen. Omdat ik toen 
nog niet wist of hij mij net zo leuk vond als 
ik hem, heb ik drie keer een rondje om het 
Keizer Karelplein gefietst voordat ik vol-
doende moed had verzameld om naar de 
winkel te gaan om die bidon op te halen.  
Ik dacht: ‘ik koop gewoon een tijdschrift  
en dan zie ik wel of Paul er is’. Nou dat liep 
uit op een fiasco: geen tijdschriften in de  

winkel en geen Paul, maar zijn broer achter 
de toonbank. Het is gelukkig wel goed af-
gelopen; die bidon kwam terug en de man 
achter de toonbank was 15 maanden later 
mijn zwager. 

Jaren later bedachten we dat het tijd werd 
voor een eigen nieuwsbrief, Indruk, om 
onze klanten nog beter te laten zien wat 
voor soort boek handel we zijn en welke 
mooie boeken we in gekocht hadden. Als ik 
nu terugkijk op het allereerste nummer, zie 
ik dat we nog veel te leren hadden. Maar 
elke Indruk werd beter en mooier en het 
werd meer een magazine dan een nieuws-
brief. In 2009 werden we een Libris winkel.  
Nog steeds een zelfstandige boekhandel, 
maar krachten gebundeld bij de inkoop. 
Daarbij hoorden ook de folders van Libris 
en we verwachtten een grote overlap met 
onze Indruk. Reden voor ons om daarmee 
te stoppen. We hadden het mis; velen  
van u misten de Indruk en bleven ernaar 
vragen. Een goede, eerste indruk moet je 
koesteren en voortzetten!   

Dit is een uitgave van Boekhandel Augustinus 

. . . In dit nummer
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Inge de Bie 

Dat ik geweldig werk heb, wist ik al. Maar dat  
het zo dankbaar, zo eervol zou zijn, voel ik nu  
pas volledig. Jaren voordat de rest van Nederland 
het signaleerde, wist ik al dat illustrator Annet 
Schaap kan schrijven als de beste. Het ontstaan 
van haar boek Lampje mocht ik als schrijfcoach 
van nabij meemaken, ik was deelgenoot van  
frustratie, euforie, tranen, zingen, piekeren, 
schrappen en weer schrijven.
Tot het ineens af was.
Lampje.
Zonder overdrijven het meest ontroerende,  
spannende, sprookjesachtige, originele en  
integere kinderboek van de afgelopen jaren. 

Het verhaal gaat over Lampje (bijnaam van 
Emilia), de dochter van de vuurtorenwachter.  
Zij zorgt voor de vuurtoren en haar vader terwijl 
hij zijn verdriet om zijn gestorven vrouw  
verdrinkt. 

Tijdens een vreselijke storm loopt een schip op 
de klippen omdat het Lampje niet lukt om het 
licht in de vuurtoren aan te steken. Om haar 
schuld in te lossen wordt ze in het Zwarte Huis 
geplaatst waar volgens de geruchten een mon -
ster op zolder woont. Beetje bij beetje wordt  
duidelijk wie dat is en Lampje houdt stug vol  
en sluit vriendschap met het hem. Hij leert  
haar lezen, zij leert hem zichzelf te accepteren.  
En samen leren ze te leven.
Lampje is een prachtig geschreven verhaal  
over zeerovers en zeemeerminnen, vaders en 
stormen, zoeken naar jezelf en vriendschap,  
liefde, teleurstelling en schuldgevoelens.
Annet heeft met Lampje de Nienke van Hichtum-
prijs 2017 gewonnen en ik eet het gips rond  
mijn gebroken duim op als daar niet geen  
Griffel bijkomt. Lampje verdient het! En ik  
voel me vereerd.  

Inge de Bie is auteur, schrijfcoach en recensent  
voor NBD/Biblion
www.ingedebie.nl | www.lekkerschrijven.com

> Querido, 16,99 euro
> isbn  9789045120379
> Leeftijd 10+
> Bestel online

>  isbn  9789044535747
>  Bestel online

uitgelezen . . .
Recensies van ons en onze klanten
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Deze uitgave is met de grootste  
zorg samengesteld. Genoemde 
prijzen, levertijden en tekst-  
of drukfouten voorbehouden.

In elke editie van 
Indruk brengen wij 
een gedicht uit een 

dichtbundel bij u 
onder de aandacht. 

Deze keer:
Jaap Robben

‘s Nachts verdwijnt 
de wereld

‘Annet Schaap kan schrijven als de beste’

www.ingedebie.nl
www.lekkerschrijven.com
https://www.libris.nl/augustinus/9789045120379
https://www.libris.nl/augustinus/9789044535747
mailto:info@boekhandelaugustinus.nl
www.boekhandelaugustinus.nl
https://www.facebook.com/BoekhandelAugustinus/
https://www.facebook.com/BoekhandelAugustinus/


3  |  uitgelezen: recensies van onze klanten & relaties

> Van Oorschot, 17,99 euro
> isbn  9789028280489
> Bestel online

> Querido, 19,99 euro
> isbn  9789021406701
> Bestel online

> Uitgeverij De Fontein, 14,99 euro
> isbn  9789026142840
> Bestel online

‘Een met onder koelde humor 
en intiem geschreven roman’

‘Verhelderend  
en indringend’

De Pelikaan – Martin Michael Driessen
Rieneke Campman

Josip woont in een Kroatisch kustplaatsje in 
communistisch Joegoslavië en is verantwoor-
delijk voor de kabeltrein naar het helden-
monument op de heuvel. Hij is niet gelukkig 
getrouwd en heeft daarom een minnares. Andrej, 
de postbode, is amateurfotograaf en heeft Josip 
met haar betrapt. Met de foto’s die hij heeft 
gemaakt besluit hij hem te chanteren.  
Kort daarop ontdekt Josip dat Andrej brieven 
open stoomt en daaruit geld steelt. Om aan het 
chan tagegeld te kunnen voldoen, perst hij op zijn 
beurt Andrej af. De mannen hebben geen idee 
dat zij elkaar chanteren en raken gaandeweg 
bevriend. Met veel empathie wordt beschreven 

hoe ze zich allebei schuldig voelen en 
tegelijkertijd hun geweten sussen met een 
gevoel van rechtvaardiging; immers, de een is 
ontrouw en de ander een dief. We schrijven 1988 
en tussen de verschillende bevolkingsgroepen 
die al die tijd vreedzaam in het stadje hebben 
samengeleefd wordt het onrustig.
De discussies op het caféterras gaan allang niet 
meer over voetbal. Vrienden worden vijanden en 
de messen worden geslepen. Een met onder-
koelde humor en intiem geschreven roman over 
hoe een burgeroorlog de sociale netwerken van 
mensen ontwricht en wat de gevolgen daarvan 
zijn. Met zijn boek Rivieren won Driessen vorig 
jaar de ECI-Literatuurprijs.  

scarlett thomas  
Drakendal, Bovenwereld 1 

Marian Bernaerts

Na de wereldbeving van 5 jaar geleden is de 
aarde op techno logisch gebied teruggegaan 
naar het jaar 1992: mobiele telefoons wer-
ken niet meer, het internet is gecrasht. Er 
bestaat geen online wereld meer. Eufemia 
Goedhart (Fee) zit op het Tusitala College 
voor Talenten, Probleem gevallen en Zon-
derlingen (Tusitala College for the Gifted 
and Strange). Sinds haar moeder is ver-

dwenen brengt ze veel tijd door bij haar groot vader, die een 
grote biblio theek heeft, vol magische boeken. Fee is dol op 
magie, maar het is grootvader verboden om magie te gebrui-
ken. Als hij levensgevaarlijk gewond raakt en in het ziekenhuis 
terecht komt, draagt hij Fee op om Drakendal te vinden, geeft 
hij haar een ring en laat haar al zijn boeken na. Dan sterft hij. 
Vanaf dat moment komt Fee er achter dat ze zelf magische 
krachten heeft en, met behulp van een paar slimme vrienden, 
moet ze alles op alles zetten om de bibliotheek van haar 
groot vader te redden. Het wordt erg spannend, ze komt op 

vele vreemde plaatsen, ont-
moet familieleden waarvan  
ze niet wist dat ze die had, en 
moet erachter zien te komen 
wat er met haar moeder is ge-
beurd. Dit is het eerste deel  
van een spannende serie,  
met humor geschreven, voor  
kinderen vanaf 11 jaar.  

truska bast  
uw wil  
geschiede 
Karin Jansen

Een titel uit het verleden.  
Een titel die verschil lende,  
niet leuke, dingen bij mij op-
roept. Zoals niet voldoen, maar 
ingeregen worden in een keurs-
lijf; de maat nemen en beoor-
delen (ver oordelen); en vooral 
onvrijheid, met name die van 
jezelf kunnen zijn. Het lezen 
van dit boek bevestigt dit. Een 
benauwende beschrijving van 
opgroeien in relatieve afge-
slotenheid. Het beschrijft de 
tijdgeest en geeft een goede 
(cultuur)historische duiding 
hiervan. Het is bijna onvoor-
stelbaar dat dit alles nog maar 
zo kort geleden heeft plaats-
gevonden. Opvattingen t.a.v. 
kinderen, opvoeding en on  der-
wijs zijn inmiddels enorm ge-
wijzigd. De verhalen van per-
sonen die in de kostscholen 
verbleven zijn verhelderend  
en indringend.  

https://libris.nl/augustinus/9789028280489
https://libris.nl/augustinus/9789021406701
https://libris.nl/augustinus/9789026142840


4  |  najaar 2017

Hella S. Haasse Heren van de thee
Loes de Vries

Met veel plezier en herkenning heb ik Heren van 
de thee herlezen. Aanleiding was onze vakantie  
in Indonesië, en specifieker, ons verblijf op Java, 
specifieker op Malabar (Gambung), de thee-
plantage waar het boek van Hella S. Haasse zich 
afspeelt. Als je daar bent, waan je je in de periode 
vanaf 1890 toen de Nederlandse geslachten Kerk-
hoven en Holle de theeplantage ontwikkelden en 
tot grote bloei brachten. Je ziet er theeplukkers, 
voornamelijk vrouwen, aan het werk van ’s  
morgens vroeg tot drie uur ’s middags. De thee-
fabriek is volop in bedrijf, als je geluk hebt mag  
je kijken hoe het productieproces verloopt. 
Net als in het boek merk je dat de medewerkers 
graag werken op de plantage. Er zijn voor-

zieningen voor kinderopvang, zodat vrouwen 
kunnen werken, oudere kinderen kunnen op  
het terrein naar school en de medische voor-
zieningen zijn, net als vroeger voor Indonesische 
begrippen goed. 
De personen uit Heren van de thee zijn volop  
aanwezig: Ru Bosscha, de eerste administrateur/ 
manager, die Kerkhoven aanstelde, is op het 
terrein begraven en zijn graf is een waar  
bedevaartsoord. 
Ook zonder bezoek aan Java is Heren van  
de thee nog steeds de moeite van het lezen 
waard.  

marita de sterck 
    Beest in bed
Maritha de Sterck, een Vlaams jeugdboekenschrijfster, volg ik 
sinds zij mij een aantal jaren geleden vroeg om een blik te werpen 
op de eerste versie van haar prachtige boek over de Eerste 
Wereldoorlog, De Hondeneters. De historische belangstelling die 
hieruit spreekt, combineert zij met de blik van de antropologe die 
zij is. Dit ver klaart de richting waarin zij sindsdien met name actief 
is geweest: het achterhalen en hervertellen van de oorspronkelijke 
versies van thans eerst vergrimmde en daarna verdisneyficeerde 
sprookjes, of beter: volksvertellingen. Dat heeft al in enkele 
publicaties geresulteerd, allen prachtig geïllustreerd door Jonas 
Thys. Zo ook Beest in Bed. Negen echte volkssprookjes. De crux 
ervan is dat sprookjes zeker niet altijd de lieflijke verhaaltjes voor 
kleuters zijn geweest waarin een boze stiefmoeder haar altijd 
mooie, bevallige en maagdelijke stiefdochter uitermate 
kwaadaardig behandeld, maar waarin uiteindelijk toch de dochter 
er met de prins vandoor gaat, na slechts een enkele kus. Het waren 
eerder initiatieriten op de weg van jeugd naar volwassenheid; 
heerlijk gruwelijke verhalen vol bloed en seks. En verhalen waarin 
Sneeuwwitje, die helemaal niet Sneeuwwitje heet, lekker bij de 

zeven geile dwergen blijft in 
plaats van achterop het paard 
van die saaie prins de onder-
gaande zon tegemoet te rijden. 
Absolute aanrader voor jong en 
oud (en ook voor de kleintjes: 
die kunnen echt wel wat 
hebben).  

craig harline
Jacobs vlucht: een familie  saga 
uit de Gouden Eeuw
Herman Simissen

De Amerikaanse historicus Craig Harline heeft een 
bijzondere belangstelling voor de godsdienstgeschie-
denis van de Lage Landen, waarover hij verschillende 
boeken publiceerde. Daarbij schrijft hij uit druk kelijk 
niet – zoals veel vakgenoten – voor een gehoor van 
acade mici, maar voor een breed publiek. Een mooi 

voorbeeld van zijn aanpak is Jacobs 
vlucht, dat werd genomineerd voor  
de Libris Geschiedenisprijs 2017. 
Het boek vertelt een familie-
geschiedenis in tijden van Reformatie 
en Contrareformatie: een stamvader 
die rond 1560 overgaat naar het gere-
formeerde geloof, zijn zoon die een 
ver maard dominee wordt en betrok-
ken is bij de vervaardiging van de Sta-
tenbijbel, zijn kleinzoon die eveneens 
dominee is, en zijn achterkleinzoon 
die zich bekeert tot het katholicisme 
en zelfs jezuïet en missionaris wordt. 

Deze achterkleinzoon is de Jacob naar wie de titel  
verwijst: na zijn bekering ontvluchtte hij het ouderlijk 
huis, omdat hij, minderjarig nog, besefte dat hij zijn 
nieuwe geloof thuis, met een dominee als vader,  
niet zou kunnen belijden. De vondst van het dagboek 
van Jacob – deels gesteld in geheimschrift – was de  
opmaat voor dit boek. De uitvoerig geciteerde cor-
respondentie tussen Jacob en zijn zus Maria – 
waarin beiden elkaar tot het ware geloof proberen  
te brengen – is meeslepend en ont roerend. Zo is  
Jacobs vlucht een fascinerend verhaal.  

> Querido, 12,50 euro
> isbn  9789021459479
> Bestel online

> De Bezige Bij, 17,50 euro
> Leeftijd 15+
> isbn  9789085424994
> Bestel online

> Vantilt, 24,95 euro
> isbn  9789460042997
> Bestel online

https://libris.nl/augustinus/9789021459479
https://libris.nl/augustinus/9789085424994
https://libris.nl/augustinus/9789460042997
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Ruwe bolster, blanke pit
Hilde van Vlaanderen

De Poolse schrijver Wiesław Myśliwski beschikt 
over een onvoorstelbaar talent tot associatief 
schrijven. Als een permanente gedachtestroom 
met talloze zijwegen zijn er hele fragmenten in 
deze roman waarbij je verrast wordt: Myśliwski 
komt steeds terug bij de rode draad van zijn ver-
haal. De rode draad is het bouwen van een graf. 
Szymus (Szymek) Pietruszka heeft twee jaar in 
het ziekenhuis gelegen na een ongeval. In het 
ziekenhuis had hij tijd om te denken en heeft hij 
besloten om een graf te bouwen, waarin zowel 
zijn ouders, zijn broers als hijzelf begraven  
kunnen worden.
Al in het eerste hoofdstuk komen alle onder-
werpen uit het boek aan de orde. Het verhaal  
van de grond rondom de boerderij, de grootvader 
die niet meer weet waar hij de papieren met  
eigendomsrechten heeft begraven. De vader  
van Szymus die bijna iedere dag gaat zoeken.  
Het gezin waar Szymus opgroeit, zijn oudere 
broer Michał en zijn twee jonger broers Antek  
en Stasiek.

De vader is altijd aan het mopperen op 
Szymus, die in zijn jonge jaren weet wat kat-
tenkwaad uithalen is en die altijd de dapperste 
is. Uiteindelijk blijkt Szymus zorgzamer en 
menslievender dan men gedacht had. In het 
begin van de jaren ’40 gaat hij aanvankelijk bij 
de partizanen om het volk te verdedigen. Hij 
helpt kameraden, maar weet ook te vluchten 
als zij met een groep naar het bos gebracht wor-
den om terechtgesteld te worden. Hij raakt zeven 
keer gewond. Als hij weer thuiskomt gaat hij op 
de boerderij helpen, terwijl zijn vader dit eigenlijk 
verwachtte van een van de jongere broers. Bij 
toeval wordt hij trouwambtenaar en dit doet hij 
erg goed. Hij heeft weinig maar weinig opleiding 
gehad, maar vertellen kan hij. Steen op steen is 
een innerlijke monoloog, waarin veel filosofische 
overdenkingen van soms een alinea, soms van 
maar één zin voorkomen. En humor, het is lezen 
met een grote glimlach. Steen op steen is een 
boek, dat iets van de lezer vraagt. Geduld en tijd. 
Rustig lezen en genieten van zijn originele ge-
dachten.  

Viktor Frölke  
Het dispuut
Herman Simissen

Juist in de tijd dat de Groningse 
studentenvereniging Vindicat 
opnieuw in opspraak kwam – 
nu vanwege vernielingen en 
ander ongepast gedrag in een 
plaatselijk Chinees restaurant 
–, verscheen Het dispuut, de 
nieuwe roman van Viktor  
Frölke. Het dispuut biedt een 
inkijkje in de wereld van het,  
in dit geval: Amsterdamse,  
studentenleven. Hoofdpersoon 
is Tristan Oleander, student  
filosofie, die om – ook voor 
hemzelf – niet helemaal duide-
lijke redenen lid wil worden van 
het dispuut Multatuli. Als hij 
die keuze eenmaal heeft ge-
maakt, ziet hij geen weg terug, 
ook al blijft hij zich steeds 
enigszins een buitenstaander 
voelen in het dispuut, en staan 
de gedragingen van zijn mede-
leden hem soms ronduit tegen. 

Zo wordt hij geleidelijk opgeno-
men in een old boys-netwerk, 
dat zich niet zozeer kenmerkt 
door vriendschap als wel door 
een merkwaardige vorm van 
onderlinge verbondenheid. 
Zelfs een ernstige misdaad, 
suggereert Frölke, wordt  
binnen dit netwerk zonder  
veel scrupules onder het tapijt 
geveegd. In de beschrijvingen 
van taalgebruik en omgangs-
vormen, inwijdingsrituelen en 
gedrag komt de roman authen-
tiek en doorleefd over. 
En nee, reclame voor het lid-
maatschap van een studenten-
vereniging is Het dispuut  
bepaald niet – wel een vlot  
geschreven tekening van  
een milieu dat bij voorkeur  
zwijgt over wat zich binnen 
studenten verenigingen  
zoal afspeelt.  

> Thomas Rap, 19,99 euro
> isbn  9789400405448
> Bestel online

> Querido, 15 euro
> isbn  9789021404141
> Bestel online

‘Een vlot geschreven  
 tekening van een milieu dat  
bij voorkeur zwijgt over wat zich  
binnen studenten verenigingen  
  zoal afspeelt’

https://libris.nl/augustinus/9789400405448
https://libris.nl/augustinus/9789021404141
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Literatuur & spanning en reisverhalen

 ‘Lezen is een mooie hobby’
Het is dus helemaal niet aan te raden om van je hobby je  
beroep te maken. Neem mij nou. Van jongs af aan las ik graag 
boeken en schreef ik stukjes voor de schoolkrant. Was ik  
dat nou maar blijven doen. Maar nee, ik werd journalist en 
schrijver en programmaker. Ik verdien mijn brood met lezen  
en stukjes tikken en met mensen praten. Een leuk vak, daar niet 
van. Je komt nog eens ergens en het is geen winkel waarin je al-
tijd aanwezig moet zijn, zoals een boekhandelaar dat heeft (ook 
een mooi vak trouwens). Ik heb dus de tijd om te flierefluiten, 
mijn eigen tempo te bepalen, vakantie te vieren. In principe dan. 
Want eigenlijk werk ik voort durend. Dat merk ik vooral als ik 
boeken wil lezen. Nog steeds ben ik gek op boeken, maar ik lees 
niet meer zo veel en vooral niet zo gemakkelijk als ik zou willen. 
Ik houd van de beloftevan een boek, maar vaak word ik al na een 
aantal pagina’s narrig omdat ik iets vind van de stijl, het tempo, 
het gebruik van beelden en meta foren. 

Eigenlijk ben ik aan het werk als ik lees, en dat wil ik niet. Ik wil 
meegenomen worden zonder ergernis en zonder gehinderd te 
worden door al te veel vakkennis. En ook wil ik niet in slaap  
vallen als ik lees – want dat gebeurt ook, behalve in vakanties.
Soms is er dan toch een boek dat doet wat ze belooft. Een crimi 
als Het conclaaf van Robert Harris verslond ik, zo spannend  
en goed onderlegd. En vooral is 2017 het jaar van Alle vogels  
van Koos van Zomeren. Een dikke verzamel bundel waar ik  
af en toe van nip, geniet van de informatie, de onderkoelde  
humor, de prachtige zinnen. Ik kan bijvoorbeeld geen  
mezen meer horen kwetteren of ik denk aan wat ze volgens  
Van Zomeren steeds hardop tegen zichzelf zeggen: ‘Hoe is 
het mogelijk. Hoe is het toch mogelijk.’

Vogels kijken, dat is trouwens ook een mooie hobby. Ik ben  
blij dat Koos van Zomeren er werk van heeft gemaakt.  

column door Arjan Broers

 Antoine Saint-Exupéry
 Nachtvlucht

Een postvlieger komt boven Argentinië 
in zwaar weer terecht en verdwijnt van 
de radar. De lucht verkeersleider is in 
alle staten. Betekent dit fatale ongeval 
het einde van zijn ambitieuze project? 
Een groots verhaal uit de pioniers tijd 
van de luchtvaart. Geschreven door  
de meest bekende beroeps vlieger  
van Frankrijk, die omkwam tijdens  
een verkenningsvlucht voor de  
gealli eer den in juli 1944.

> Bint, 16,95 euro
> isbn  9789492612083
> Bestel online

 François Mauriac
Adderkluwen

 Herziene vertaling 
De gevreesde strafpleiter Louis schrijft 
aan het einde van zijn leven een brief 
aan zijn vrouw. Hij voelt zich door haar 
miskend en zijn wraak zal haar en zijn 
kinderen niet ontgaan. De erfenis zal 
aan zijn onwettige zoon toekomen. Een 
harde strijd om de miljoenen slaat het 
gezin uiteen. Als Louis’ vrouw plotse-
ling overlijdt, verandert de situatie. 
Maar het is de vraag of Louis nog de 
tijd van leven krijgt om zich met zijn 
kinderen te ver zoenen.

> Bint, 18,95 euro
> isbn  9789492612076
> Bestel online

 Francis Spufford
Gouden bergen
1746: De charmante Mr. Smith komt 
aan in New York met een wisselbrief 
van 100 Britse ponden, een astrono-
misch hoog bedrag. Wie is hij en hoe 
komt hij aan dat geld? In de sociale om-
gang slaat Smith keer op keer de plank 
mis, want in de Nieuwe Wereld gelden 
heel andere regels dan in het Oude 
Europa.

> Nieuw Amsterdam, 22,99 euro
> isbn  9789046822388
> Bestel online

 Martin Michael Driessen
Een ware held
De broers Luigi en Beppo Fresci maken 
deel uit van een bataljon Italiaanse  
soldaten. Ze hebben een bergpas op-
gegeven die ze moesten ver de digen 
tegen de Oostenrijkers. Nu wachten ze 
op hun bevel hebber, die iedere vierde 
soldaat van hun eenheid zal laten 
execu teren, als straf voor hun lafheid. 
Tijdens het wachten probeert Beppo, de 
oudste van de twee, wanhopig het le-
ven van zijn simpele broer en hemzelf 
te redden door te berekenen waar ze 
moeten gaan staan om executie te 
voorkomen. Een blikje sardientjes moet 
hem daarbij helpen. Het loopt anders 
dan beiden hadden verwacht.

> Wereldbibliotheek, 9,99 euro
> isbn  9789028440845
> Bestel online

 Nikos Kazantzakis
Kapitein Michalis
Met Kapitein Michalis is de trilogie van 
Kazantzakis compleet. Deel één, Leven 
en wandel van Zorbás de Griek, is ver-
filmd en in voordelige editie verkrijg-
baar; deel twee is Christus wordt weer 
gekruisigd. ‘Vrijheid of dood’ is de leuze 
van de Griekse opstandelingen op 
Kreta die aan het einde van de 19e 
eeuw vochten tegen de Turkse 

https://www.libris.nl/augustinus/boek/?authortitle=antoine-de-saint-exupery/nachtvlucht--9789492612083
https://www.libris.nl/augustinus/boek/?authortitle=francois-mauriac/adderkluwen--9789492612076
https://www.libris.nl/augustinus/boek/?authortitle=francis-spufford/gouden-bergen--9789046822388
https://www.libris.nl/augustinus/boek/?authortitle=martin-michael-driessen/een-ware-held--9789028427341


overheersers. Kapitein Michalis is één 
van de verzetsleiders, een held met 
twee kanten. 

> Wereldbibliotheek, 34,99 euro
> isbn  9789028442665
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Matthew Weiner
Heather, volmaakt
Mark en Karen Breakstone wonen sa-
men met hun dochter Heather in een 
prachtig appartement in New York. 
Het lijkt een perfect gezin en het ont-
breekt hun aan niets. Bobby Klasky, 
een ex-gevangene, heeft zijn zaakjes 
beduidend minder goed op orde. Hij 
grijpt dan ook zijn kans wanneer hij 
aan het werk kan als aannemer in het 
appartementen complex waar ook de 
Breakstones wonen. Wanneer Mark 
opmerkt hoe Bobby zijn dochter in de 
gaten houdt, leert hij hoe ver hij bereid 
is te gaan voor zijn familie. Een duiste-
re fabel over de complicaties tussen 
een familie en de maatschappij in de 
21ste eeuw.

> De Bezige Bij, 16,99 euro
> isbn  9789023472391
> Bestel online

 Roberto Saviano
De kinderen in de sleepnetten
In De kinderen van de sleepnetten wordt 
het verhaal verteld van één van de 
‘Kindercamorra’-bendes en hun leider 
Nicholas. Bij vriend en vijand staat 
Nicholas bekend als De Maharadja, 
maar zijn ambities reiken verder dan 
het uitvoeren van andermans opdrach-
ten. - hij wil een echte leider worden, 
hij wil over de stad regeren. Maar wan-
neer de gewelddadige acties hand over 
hand toenemen, zijn de tragische  
gevolgen onvermijdelijk. De auteur 
schreef eerder de bestseller Gomorra.

> De Bezige Bij, 19,99 euro
> isbn  9789023472803
> Bestel online

 Oliver Sacks
De rivier van het bewustzijn
In De rivier van het bewustzijn zijn nooit 
eerder gepubliceerde essays bijeen-
gebracht die getuigen van Sacks’ passie 
voor enkele van de belangrijkste the-
ma’s van het menselijk denken: evolu-
tie, tijd, creativiteit, herinnering, be-
wustzijn en ervaring. Het was een van 
de twee boeken waaraan hij tot aan 
zijn dood werkte, en toont zijn vermo-
gen tot het leggen van onverwachte 

verbindingen, zijn plezier in kennis en 
zijn onvermoeibare streven te ontdek-
ken wat ons tot mens maakt.

> De Bezige Bij, 24,99 euro
> isbn  9789023454977
> Bestel online

 Ross Raisin
Een natuurtalent
Dit boek beschrijft het leven bij een 
professionele voetbalclub: de druk, 
de eenzaamheid, de kans op een 
schandaal, de kwetsbaarheid van het 
lichaam en de strijd, op en buiten het 
veld, en de opofferingen die moeten 
worden gedaan om aan het beeld dat 
er van je bestaat te voldoen. Een voet-
balversie van De kunst van het veldspel 
– volgens Paul.

> De Bezige Bij, 22,99 euro
> isbn  9789023472506
> Bestel online

 Robert Harris
München 1938
Een explosieve en onthullende thriller 
over de aanloop naar de Tweede  
Wereldoorlog. Harris is de auteur van 
internationale bestsellers als Vader-
land, Pompeii, Imperium, Lustrum, 
Dictator en Conclaaf en De officier.

> Cargo, 19,99 euro
> isbn  9789023466208
> Bestel online

 Melanie Raabe
De waarheid
Zeven jaar geleden is de rijke zaken-
man Philipp Petersen tijdens een reis 
naar Zuid-Amerika spoorloos verdwe-
nen. Sindsdien leeft zijn vrouw Sarah 
alleen met hun zoontje. Dan ontvangt 
ze een schok kende bericht: Philipp 
leeft nog en was slachtoffer van een 
ontvoering. Sarah is op alles voor-
bereid, maar de man die tijdens het 
mediacircus uit het vliegtuig stapt ziet 
er wel uit als haar man, maar is het 
niet. In shock verwelkomt ze de vreem-
deling. Maar snel daarna uit hij zijn 
eerste dreigement: als Sarah zijn dub-
belrol onthult, zal ze alles kwijtraken: 
haar fijne leven, haar zoontje, haar 
man. Haar eerste thriller De val hield 
mij aan de bladzijden gekluisterd; ik 
wilde zo graag weten hoe het af zou 
lopen dat ik het boek pas kon wegleg-
gen toen ik het uit had. En tegelijker-
tijd was ik enorm teleurgesteld dat ik 
niet verder kon lezen... – Herma

> Cargo, 19,99 euro
> isbn  9789023465904
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online
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 Rodaan Al Galidi
Duizend-en-een-nachtmerries
Een bundel korte verhalen, waarin  
Al Galidi het kleine uitvergroot en op 
bezoek gaat bij de Nederlanders die hij 
inmiddels zo goed kent. Toch weten ze 
hem keer op keer te verwonderen - 
hem, en soms ook de nieuwe inwoners 
van Nederland. Hoe kijken zij naar  
elkaar, en wat voor verrassende ont-
moetingen levert dat op? Dit boek gaat 
over terreur en sleur, maakt een reis 
van mens tot mens, laat je lachend  
lezen, bevragen, hier en daar antwoor-
den. En misschien kom je wel jezelf 
tegen.

> Jurgen Maas, 17,95 euro
> isbn  9789491921407
> Bestel online

 Charlotte Mutsaers
Harnas van Hansaplast
Een indrukwekkende zoektocht naar 
Charlottes enige broer: een kluizenaar 
die te slim en te onaangepast voor deze 
wereld was. Bij het leegruimen van zijn 
huis - dat tevens hun ouderlijk huis was 
- treft Charlotte een volledige chaos 
aan, maar niet alleen dat: tientallen 
boekjes waarin haar broer elke genut-
tigde maaltijd opschreef, eindeloos veel 
porno en uiteindelijk een mannetje van 
Hansaplast, met daaronder ‘IK’. Een on-
derzoek naar haar meest nabije familie-
lid van wie ze ondanks hun sterke ver-
wantschap in vele opzichten verschilde. 
Een zelfportret in diapositief.

> Das Mag, 20,99 euro
> isbn  9789492478450
> Bestel online

 

Tomas Ross
Het verdriet van Wilhelmina
Het spectaculaire slotstuk van de Indië-
trilogie; na Van de doden niets dan goeds 
en De onderkoning van Indië.

> Cargo, 19,99 euro
> isbn  9789023484752
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Bert Natter
Ze zullen denken dat we engelen 
zijn
De laatste mooie dag van het jaar.  
Op een terras aan een plein midden in 
de stad zitten een man en een vrouw 
die elkaar net hebben leren kennen. 
Met hoge snelheid rijdt een geldwagen 
in op het winkelende publiek en ramt 
de gevel van een café even verderop. 
Een enorme explosie volgt. Als midden 
op het plein een politiebusje stopt, lijkt 
het voorbij, maar dan barst de hel pas 
echt los. Onder een tafeltje wachten de 
man en vrouw in elkaars armen op de 
dood, die niet komt.

> Thomas Rap, 19,99 euro
> isbn  978900407640
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Katja Reichenfeld
Charlotte Salomon - Berlijn als 
inspiratie
De jonge en nog onbekende Joodse 
kunstenares Charlotte Salomons ver-
laat noodgedwongen in 1938 haar ge-
boortestad Berlijn voor een verblijf aan 
de Côte d’Azur bij haar grootouders, 
voorlopig in veiligheid. Hier begint ze 
aan een ongelooflijk kunstwerk. Zij 
schildert, schrijft en tekent Leven? Of 
Theater? een omvangrijk beeldverhaal 
over haar familie, haar jeugd en studie-
tijd aan de Berlijnse kunst academie,  
en haar lotgevallen in het zuiden van 
Frankrijk. Door haar tragische levens-
einde in Auschwitz wordt zij vaak  
vergeleken met Anne Frank. 

> Cossee, 15 euro
> isbn  9789059367562
> Bestel online

 Jane Gardam
Laatste vrienden
Derde deel uit een bekroonde trilogie. 
Daarvan is deel 1: Een onberispelijke man 
en deel 2: Een trouwe vrouw.

> Cossee, 22,99 euro
> isbn  9789059367234
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Ivan Wolffers
Broer van God
Drie medische studenten belanden, 
halverwege de jaren zestig, bij een be-
zoek aan Parijs samen in bed. Berend 
van Doornenbos zal zich ontwikkelen 
tot een invloedrijk gynaecoloog. Marga 
de Penasse, voorvechter van meer  
seksuele rechten voor vrouwen, wordt 

zijn echtgenote. Hun vriend Kasper  
Vos gaat bij zijn vader, eigenaar van  
een farmaceutisch bedrijf, werken. Van 
Doornenbos koestert hooggestemde 
medische idealen, maar gaandeweg - 
en zonder het zelf in de gaten te heb-
ben - ontdoet hij zich van zijn principes. 
Aan een ding houdt hij tot aan het eind 
van zijn ontspoorde leven loyaal vast: 
zijn grote liefde.

> Arbeiderspers, 19,99 euro
> isbn  9789029521406
> Bestel online

 Greetje Kruidhof
Wisselpaats
In deze gedichtenbundel snijdt Greetje 
Kruidhof een onderwerp aan dat bijzon-
der actueel is: hoe voelt het voor een 
kind om in een volstrekt andere omge-
ving te worden geplaatst? Hoe hervindt 
het zichzelf, verovert het zich een plek 
in die andere gemeenschap.

> Aldo Manuzio, 14,90 euro
> isbn  9789492600028
> Bestel online

 David Foenkinos
Het geheime leven van Henri Pick
Als een bibliothecaris in Bretagne  
besluit om een collectie te beginnen 
van alle boeken die door uitgevers zijn 
afgewezen, ontvangt hij ongelooflijk 
veel manuscripten. In de enorme stapel 
stuit een jonge redactrice op een mees-
terwerk, geschreven door een zekere 
Henri Pick. Ze gaat op zoek naar de 
schrijver en ontdekt dat hij twee jaar 
geelden is overleden. Volgens zijn we-
duwe las hij nooit een boek en schreef 
hij niets anders dan boodschappen -
lijstjes. Na verschijning blijkt zijn boek 
een daverend succes, het overrompelt 
de literaire wereld. Maar ook daarbui-
ten brengt het boek heel wat teweeg. 

‘Zelfportret  
      in diapositief ’
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Het geheime leven van Henri Pick is  
een wervelende literaire zoektocht, vol 
vaart en humor geschreven, die bewijst 
dat een roman ook het leven van zijn 
lezers op zijn kop kan zetten.

> Cossee, 19,99 euro
> isbn  9789059367531
> Bestel online

 Kader Abdolah
Het Gordijn
Het leven van Kader Abdolah is letter-
lijk in tweeën geknipt. De eerste helft 
van zijn leven woonde hij in Iran, de 
tweede helft begon met een vlucht  
uit zijn moederland die hem naar 
Nederland zou voeren. Naar één land 
kon hij nooit meer terug: zijn moeder-
land. En dat terwijl zijn moeder in de 
winter van haar leven is beland. In  
januari 2017 reisde Kader Abdolah naar 
Dubai om daar zijn moeder te ontmoe-
ten, wat voor haar makkelijker was, en 
voor hem veiliger. Nog eenmaal wilde 
hij zijn moeder zien, misschien wel voor 
het laatst, en vooral omdat ze geleide-
lijk in de wereld van de dementie aan 
het verdwijnen was. Het Gordijn is het 
hoogstpersoonlijke, soms hilarische en 
soms ronduit pijnlijke verslag van zijn 
ontmoeting met zijn moeder. Samen 
met haar peinst hij over hun familie, 
heimwee, hun gezamenlijke moeder-
land, zijn vertrek, ouderdom en hun 
beider toekomst.

> Prometheus 17,99 euro
> isbn  9789044634747
> Bestel online

 De 100 beste gedichten van 2018
De bundel die verschijnt bij de uit-
reiking van de VSB Poëzieprijs is het 
poëzie jaaroverzicht: wat is er zoal ver-
schenen en van wie? De jury selecteert 
de 100 beste gedichten uit alle bundels 
die zijn verschenen tussen september 
2016 en september 2017. Voorzien van 
een voorwoord door de samensteller 
van dit jaar, Maaike Meijer.

> Arbeiderspers, 10 euro
> isbn  9789029516105
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Victor Vroomkoning
Gebroken wit
Weemoed is nooit ver weg in deze  
gedichten. Weemoed om wat verdween 
aan zuiverheid en trouw, om liefde  
die vertroebelde. De scherven van het  
leven probeert Vroomkoning te lijmen 
op het wit van papier. Een caleidosco-

pisch zelfportret waarin menigeen 
 zichzelf zal herkennen.

> Arbeiderspers, 17,99 euro
> isbn  9789029523622
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Haruki Murakami
De moord op commendatore
Een 36-jarige gescheiden portret-
schilder neemt zijn intrek in een oud 
atelier in de bergachtige omgeving  
ten zuidwesten van Tokio. Behalve door 
liefdesperikelen wordt hij geplaagd 
door een painter’s block, een onver-
mogen om te schilderen. Hij hoopt in 
het af gelegen atelier tot rust te komen, 
en zijn inspiratie terug te vinden, maar  
het zal anders gaan. 

> Atlas contact, 29,99 euro
> isbn  9789025451349
>  deel 1 Idea verschijnt verschijnt 

december
> Bestel online

> Atlas contact, 29,99 euro
> isbn  9789025451592
>  deel 2 Metafoor verschuiven  

verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Louise O. Fresco
De idealisten
De jonge, gehandicapte Ndidi zou in 
het Afrikaanse land waar hij ter wereld 
kwam geen dag hebben overleefd als 
hij niet was gered door dr. Marcus, een 
idealistische arts uit Europa. Sindsdien 
zijn deze twee onafscheidelijk op een 
afgelegen missiepost maar gemakkelijk 
zijn hun levens niet. In het tijdsbestek 
van ruim een dag wordt alles anders en 
krijgen gebeurtenissen uit het verleden 
een geheel nieuwe betekenis.

> Prometheus, 19,99 euro
> isbn  9789044634969
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Allison Pearson
Sandwichvrouw
Briljant vervolg op Hoe krijgt ze het  
voor elkaar. Kate Reddy is terug, en de 
opvliegers liegen er niet om: ze wordt 
binnenkort vijftig. Haar kinderen zijn 
onmogelijke pubers geworden, haar 
ouders hebben steeds meer zorg nodig. 
En omdat haar man onlangs ontslagen 
is en toegeeft aan zijn eigen midlife-
crisis, ligt een financiële catastrofe op 
de loer. Dus moet Kate, na een pauze 
van 10 jaar weer de arbeidsmarkt op 

- die genadeloos blijkt voor een vrouw 
op haar leeftijd. En het wordt nog inge-
wikkelder als een oude vlam opduikt.

> Atlas contact, 24,99 euro
> isbn  9789025447304
> Bestel online

 Otto de Kat
Freetown
Maria probeert wanhopig de verdwij-
ning van Ibrahim te verklaren, de vluch-
teling uit Sierra Leone die als kranten-
jongen bij haar aan de deur kwam en 
zes jaar bleef. Hij is als een zoon voor 
haar. Maria zoekt steun bij een psycho-
loog, Vincent. Ooit hadden Maria en 
Vincent een allesomvattende verhou-
ding, die tien jaar eerder abrupt is ge-
eindigd. Tijdens de telkens intenser en 
dwingender ontmoetingen die volgen, 
wordt de verdwenen Ibrahim steeds 
verder naar de achtergrond gedrongen 
door de verloren liefde tussen Vincent 
en Maria. 

> Van Oorschot
> isbn  9789028280007
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online
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 Sorj Chalandon
De vierde wand
Georges, regisseur, belooft op het 
ziekbed van zijn vriend Samuel diens 
droom te verwezenlijken: de Antigone 
van Jean Anouilh opvoeren in het door  
burgeroorlog verscheurde Libanon,  
met acteurs uit alle strijdende partijen. 
Hij vertrekt naar Beiroet, weet daar alle 
acteurs samen te brengen terwijl hun 
broers, vaders, vrienden elkaar naar het 
leven staan. Even lijkt het erop dat het 
gaat lukken om dat toneelstuk echt op 
te voeren. Maar… 

> Atlas contact, 19,99 euro
> isbn  9789025448981
> Bestel online

 Matteo Righetto
Over de grens
Jole, de 15-jarige dochter van een 
tabaks boer, gaat voor het eerst mee 
met haar vader om tabak over de grens 
te smokkelen naar Oostenrijk. Ze be-
seft hoe gevaarlijk de tocht zal zijn. 
Smokkelaars, grenswachters, wilde  
dieren, hoge bergpassen, woeste 
weersomstandigheden - maar ze is ook 
razend trots dat haar vader haar mee-
vraagt. Tijdens de tocht krijgt hij een 
ernstig ongeluk en dat dwingt Jole in 
één klap haar toekomstdromen op te 
geven en kostwinnaar voor haar familie 
te worden. Zonder de extra inkomsten 
door de smokkel overleven de tabaks-
boeren immers niet.

> Atlas contact, 19,99 euro
> isbn  9789025451431
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Roland Schimmelpfennig
Op een heldere, ijskoude ochtend  
in januari
 Het is nacht en op de snelweg net bui-
ten Berlijn is een benzinewagen geslipt. 
Een wolf kijk toe - zijn ogen lichten kort 
op in de zwaailichten. Zijn pad kruist 
dat van twee tieners die van huis zijn 
weggelopen, en verdwaald raken in 
Berlijn. Van een Poolse arbeider die 
wanhopig op zoek is naar zijn verloofde 
en van een vrouw die haar moeders 
dagboeken verbrandt. Schimmelpfennig 
portretteert mensen die meer met el-
kaar gemeen hebben dan op het eerst 
gezicht lijkt. Zijn roman gaat over de 
kilheid in onze maatschappij en het 
verlangen naar een ander leven.

> Ambo anthos, 20 euro
> isbn  9789026337932
> Bestel online

 Riley Sager
De laatste meisjes
Eerst waren het er drie. De pers noem-
de ze ‘The Final Girls’ Quincy, Sam en 
Lisa, een beruchte groep waar niemand 
toe wil behoren. De enige overleven-
den van drie verschillende massamoor-
den. Ze zijn voor altijd met elkaar ver-
bonden, vanwege hun verleden. Toen 
waren het er twee. Maar wanneer Lisa 
onder verdachte omstandigheden over-
lijdt en Sam plotseling bij Quincy op de 
stoep van haar appartement staat, moet 
Quincy toegeven dat ze Sam en Lisa 
nauwelijks kent. Moet ze Sam vertrou-
wen of…? Kan er maar één Final Girl 
zijn?

> Ambo anthos, 20 euro
> isbn  9789026335259
> Bestel online

 Mario Vargas LLosa
Voor uw liefde
Deze nieuwe, spannende roman van 
Mario Vargas LLosa schildert een leven-
dig portret van de Peruviaanse samen-
leving tijdens de jaren van de Fujimori-
dictatuur en schetst een ontluisterend 
beeld van de dubbele moraal van de 
journalistiek. Verluchtigd met een 
vleugje humor en erotiek leest Voor 
uw liefde als een ware pageturner.

> Meulenhoff, 19,99 euro
> isbn  9789029092050
> Bestel online

 Anton Korteweg
Het leven deugt. Althans op 
onderdelen
Gedichten. Met lichte pen schetst de 
auteur een melancholiek doch vrolijk 
beeld van zijn jeugd, de tellende ouder-
dom en alles daar tussenin. Het leven 
mag dan wel op onderdelen deugen,  
als geheel blijft het te wensen 
overlaten.

> Meulenhoff, 18,99 euro
> isbn  9789029092258
> Bestel online

 Didier Decoin
Vissen voor de keizer
Voor de lezers van De kat van Takashi 
Hiraide. Japan, rond het jaar 1000. 
Katsuro, een visser uit een bescheiden 
dorpje, heeft een talent: hij is een 
meester in het vangen van de mooiste 
karpers. Elk jaar brengt hij vissen naar 
de keizerlijke hoofdstad waar ze de  
vijvers opsieren. Als Katsuro verdrinkt, 
besluit zijn weduwe in zijn plaats te 
gaan. Ze heeft al haar vindingrijkheid 
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- en een zeker geluk - nodig om de  
gewichtige taak te volbrengen.

> Meulenhoff, 19,99 euro
> isbn  9789029092302
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 John Boyne
Wat het hart verwoest
Ierland, 1945. Cyril wordt geboren als 
bastaardzoon van een verstoten tiener-
meisje. Hij wordt geadopteerd door de 
welgestelde familie Avery. Cyril vraagt 
zich af waarom, want ze laten geen 
gelegenheid onbenut om hem te laten 
voelen dat hij geen Avery is. Voor de 
liefhebbers van De as van mijn moeder 
van Frank McCourt.

> Meulenhoff, 22,99 euro
> isbn  9789029092326
> Bestel online

  Onder de paardendeken - Russische 
winterverhalen
Deze unieke verzameling winter-
verhalen is uitstekend leesmateriaal 
rond de feestdagen, en een toepasselijk 
kerstcadeau. De grappige en sprookjes-
achtige verhalen laten de lezer op toe-
gankelijke wijze kennismaken met de 
grootste Russische schrijvers. Hun mar-
kante maar altijd menselijke persona-
ges leren ons in ieder geval dit: Russen 
doorstaan de winter als geen ander.

> Van Oorschot, 19,99 euro
> isbn  9789028280588
> Bestel online

 Ildefonso Falcones
De erfgenamen
Het majestueuze vervolg op De kathe-
draal van de zee. Barcelona rond 1400. 
Twee jongemannen vechten voor hun 
toekomst. Bernat, de zoon van Arnau 
(uit De kathedraal van de zee) begint als 
kaperkapitein; zijn vriend Hugo werkt 
gedwongen in de wijngaard van Arnaus 
aartsvijand. Hun avontuurlijke leven 
staat steeds op z’n kop, door liefdes-
perikelen en machtswisselingen,  
en hun vriendschap komt onder  
druk te staan.

> Luitingh-Sijthoff, 27,50 euro
> isbn  9789024577378
> Bestel online

 Frouke Arns
Eigen terrein
Nijmegen bezongen in 22 gedichten. 
Wie we waren, nog steeds zijn:
mensen met een geschiedenis
aan beide kanten van de tijd

De rijke historie, het studentenleven, 
de natuur en cultuur van de stad en  
enkele onvergetelijke paradijsvogels 
krijgen in deze bundel een plek om  
te blijven.

> Marmer, 12,50 euro
> isbn  9789460683787
> Bestel online

 Daniel Kehlmann
Tijl
Na zijn internationale megabestseller 
Het meten van de wereld schreef Daniel 
Kehlmann jarenlang geen historische 
romans. Nu is hij teruggekeerd naar  
die grote liefde: Tijl (Uilenspiegel) is 
een meesterwerk over een wereld  
die kraakt onder het gewicht van de  
geschiedenis - en die desondanks 
doordraait. 

w> Querido, 19,99 euro
> isbn  9789021408156
> Bestel online

 Toon Tellegen
Ik zal altijd
Toon Tellegen kiest nu zijn mooiste 
dieren verhalen die troost kunnen bie-
den en bemoedigend kunnen zijn voor 
wie het even nodig heeft. In tijden van 
eenzaamheid, afscheid en gemis is er 
altijd wel een dier dat de ander moed in 
wil praten: ‘Jij kan ook mooi fladderen,’ 
zegt de vlinder tegen de zwaan, ‘als je 
maar aan iets anders denkt als je  
ergens aan denkt.’

> Querido, 9,99 euro
> isbn  9789021408224
> Bestel online

 Renate Dorrestein
Liever horen we onszelf
De jonge fotografe Mila vindt de liefde 
van haar leven. Ze doet alles om hem 
gelukkig te houden, zelfs als hij een van 
zijn buien heeft. Maar dan verdwijnt  
hij op een dag spoorloos. Het zeilschip 
waarmee hij woedend is vertrokken, 
wordt onbemand teruggevonden. 
Heeft hij een ongeluk in scene gezet 
om met de noorderzon te kunnen ver-
dwijnen - of is er iets anders aan de 
hand? Een liefdesverhaal met onver-
wachte wendingen. Een verhaal over 
dromen en over wat we onszelf wijs-
maken… omdat we soms niet anders 
kunnen.

> Querido, 15 euro
> isbn  9789021408170
> Verschijnt december
> Bestel online
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 Hella S. Haasse
Ogenblikken in Valois
Verschijnt ter gelegenheid van de 
100ste geboortedag van Hella S. 
Haasse. Tien jaar lang woonden Hella 
Haasse en haar echtgenoot in Saint-
Witz, ten noorden van Parijs, in de 
Valois. De omgeving boeide haar van 
begin af aan. Ogenblikken in Valois  
beschrijft niet alleen het veranderende 
oude Frankrijk, maar geeft ook een 
beeld van de schrijfster zelf.

> Querido, 12,50 euro
> isbn  9789021408255
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Dorthe Nors
Spiegel spiegel schouder
Een kostelijke roman die zo maar  
doordrong tot de shortlist van de  
Man Booker International Prize. 
Hoofdpersoon is Sonja, die op haar 
40ste eindelijk de stap zet om rijlessen 
te nemen. Ze is vertaalster van 
Zweedse thrillers en haar sociale kring 
beperkt zich tot haar zweverige mas-
sagetherapeut en haar kwebbelzieke 

rij-instructrice. Met ingetogen humor 
schetst Nors het leven van een jonge 
vrouw die richting zoekt in een 
 schijnbaar doelloos bestaan.

> Podium, 19,99 euro
> isbn  9789057598585
> Verschijnt januari 2018

 Pieter Waterdinker
Tsjaikovskistraat 40
In Waterdrinkers nieuwste, sterk auto-
biografische roman neemt hij de lezer 
mee op een duizelingwekkende reis 
door de Russische geschiedenis en 
door zijn eigen leven. Vertrekpunt is 
zijn huis in Sint-Petersburg, waar de  
auteur woont met zijn vrouw en drie 
poezen, midden in de buurt die 100 jaar 
geleden het epicentrum was van de 
Russische revolutie van 1917.

> Nijgh & Van Ditmar, 21,99 euro
> isbn  9789038804132
> Bestel online

 Carlos Ruiz Zafón
Het labyrint der geesten
Dwaal opnieuw door het mysterieuze 
Barcelona van Zafón. Laatste deel in  
de serie van Het Kerkhof der Vergeten 
Boeken (Schaduw van de wind, Het spel 
van de engel, De gevangene van de  
hemel). Een wervelend verhaal vol  
passie, intrige, en avontuur. Een eer-
betoon aan de wereld van het boek  
en de kunst van het vertellen.

> AWBruna, 27,50 euro
> isbn  9789056725815
> Bestel online

 Alice Munro
Familiestukken - Haar mooiste 
verhalen
Geselecteerd door Marja Pruis &  
Greta le Blansch. Moeder en dochter 
selecteerden samen de beste verhalen 
die Munro de afgelopen twintig jaar 
schreef. Pruis is een kenner, haar  
dochter een jonge fan.

> De Geus, 21,50 euro
> isbn  9789044539639
> Bestel online‘ Duizelingwekkende  

         reis’
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Voordelige edities
 Jolande Withuis

Juliana
Nu in paperback. De intieme levens-
geschiedenis van ‘onze’ koningin die 
allesbehalve gewoon blijkt te zijn.

> De Bezige Bij, 25 euro
> isbn  9789023449485
> Bestel online

 Nathan Hill
De Nix
Een Great American Novel. Vernuftig 
verwerkt Hill de Amerikaanse geschie-
denis in zijn familieroman. Waarbij  
hij slimme bruggetjes bouwt tussen 
Vietnam en Irak, tussen mei ‘68 en de 
Occupy-beweging, maar ook tussen 
oude Noorse mythen en een virtuele 
gamewereld.

> De Bezige Bij, 15 euro
> isbn  9789023482161
> Bestel online

 Gijs van der Ham
De geschiedenis van Nederland  
in 100 voorwerpen
Honderd opmerkelijke voorwerpen 
 vormen de basis voor een verrassende 
en avontuurlijke reis door 900 jaar  
geschiedenis van Nederland: bekende  
en onbekende schilderijen en beelden, 
bijzondere sieraden, foto’s, penningen 
en wapentuig, zelf een paar kapotte 
schoenen en een klont peper. In elk 
verhaal bij elk object belicht Gijs van 
der Ham een belangrijk aspect van 
onze geschiedenis.

> De Bezige Bij, 29,99 euro
> isbn  9789023443773
> Bestel online

 Rodaan Al Galidi
Hoe ik talent voor het leven kreeg
Hoe ik talent voor het leven kreeg is een 
roman over mensen die zijn onder-
worpen aan wetten en regels. Allemaal 
wachten ze, vaak jarenlang, tot hun  
leven opnieuw kan beginnen, en dat 
doen ze op eigen manier - de een al  
wat lijdzamer dan de ander.

> Jurgen Maas, 15 euro
> isbn  9789491921414
> Bestel online

 Pauline Cornelisse
De verwarde cavia
‘Dit boek is zo ontzettend leuk dat ik nu 
al bij Paulien Cornelisse wil zeuren om 
een vervolg. Zo grappig en goed!’ 
– Claudia de Breij

> Cornelisse, 10 euro
> isbn  9789082430226
> Bestel online

 Andrea Wulf
De uitvinder van de natuur 
Het avontuurlijke leven van Alexander 
von Humboldt. Magistrale biografie van 
een bijzondere wetenschapper en zijn 
nalatenschap.

> Atlas contact, 15 euro
> isbn  9789045035413
> Bestel online

 Hilary Mantel
De geest geven
Hilary Mantel groeit op in het lande-
lijke naoorlogse Engeland in een een-
voudig katholiek milieu, met een on-
betrouwbare moeder en een afwezige 
vader. Als kind al is ze een scherp  
observator en ziet dingen die anderen 
niet zien; ze begrijpt al snel dat ze haar 
gedachten maar beter voor zich kan 
houden. Vanaf haar tienerjaren lijdt  
ze aan een pijnlijke ziekte, die niet als 
zodanig herkend werd, en tenslotte on-
derging ze een ineffectieve maar niet 
terug te draaien operatie. Zij zou nooit 
meer kinderen kunnen krijgen. In plaats 
daarvan ontdekte ze in haarzelf de ene 
roman na de andere. Dit memoir geeft 
ons een inzicht waar haar vertelkunst 
vandaan komt. Die bron, lezen we,  
ligt al vroeg in haar jeugd.

> Atlas contact, 12,50 euro
> isbn  9789025451837
> Bestel online

 Nelleke Noordervliet
Aan het eind van de dag
Krachtige en grootse roman over een 
sterke, eigenzinnige vrouw. In rake 
woorden schetst Nelleke Noordervliet 
meesterlijk het leven van haar 
generatiegenoten.

> Atlas contact, 12,50 euro
> isbn  9789025451806
> Bestel online

15
euro

15
euro

10
euro

30
euro

https://www.libris.nl/augustinus/9789023449485
https://www.libris.nl/augustinus/9789023482161
https://www.libris.nl/augustinus/9789023443773
https://www.libris.nl/augustinus/9789491921414
https://www.libris.nl/augustinus/9789082430226
https://www.libris.nl/augustinus/9789045035413
https://www.libris.nl/augustinus/9789025451837
https://www.libris.nl/augustinus/9789025451806


14  |  najaar 2017

 Jeroen Brouwers
Geheime kamers
Geheime kamers is Jeroen Brouwers’ 
grote roman over geheime liefdes,  
huwelijksbedrog en -bederf, hypocrisie 
en verraad gevolgd door vergelding.  
In filmische scènes ontrolt zich een 
merkwaardig drama, aan het slot waar-
van alle betrokkenen zich kunnen af-
vragen: wat waren nu eigenlijk precies 
de gebeurtenissen die hiertoe geleid 
hebben? Is er in werkelijkheid eigenlijk 
wel iets gebeurd?

> Atlas contact, 12,50 euro
> isbn  9789046706381
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Jonathan Safran Foer
Hier ben ik
Hier ben ik is veel tegelijk: optimistisch 
en melancholiek, politiek, grappig en 
serieus. Die combinatie maakt deze  
roman onweerstaanbaar. – Elsevier

> Ambo anthos, 15 euro
> isbn  9789026340970
> Bestel online

 Bruce Springsteen
Born to run
De afgelopen zes jaar heeft Springsteen 
in stilte en vol overgave zijn levens-
verhaal opgeschreven. De magie die 
zijn songteksten zo bijzonder maakt, 
spat ook van elke pagina van dit boek 
af. Met ontwapenende openhartig-

eid vertelt hij voor het eerst over  
de persoonlijke problemen die zijn  
beste werk hebben geïnspireerd.

> Spectrum, 15 euro
> isbn  9789000358700
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Peter Frankopan
De zijderoutes
De zijderoutes is een schitterende  
verkenning van de elementen die  
de opkomst en de ondergang van  
wereldrijken bepaalden, een stroom 
van ideeën en goederen in gang zetten 
en nu een nieuw tijdperk inluiden in  
de internationale politiek. Het gebied 
van de zijderoutes loopt dwars door 
Centraal-Azië en was duizenden jaren 
het middelpunt van de aarde, de  
bakermat van onze beschaving.

> Spectrum, 25 euro
> isbn  9789000358885
> Bestel online

 Karl Ove Knausgård
Mijn strijd-reeks
De zesdelige cyclus die hem wereld-
beroemd maakte nu in één pakket.  
Een meesterwerk van 4000 pagina’s 
voor een tijdelijke actieprijs.

>  De Geus, 50 euro (tot 31 januari 2018, 
daarna 95 euro)

> isbn  9789044539523
> Bestel online

 Dalai Lama & Desmond Tutu
Het boek van vreugde
Twee Nobelprijswinnaars en oude 
vrienden kijken terug op hun lange en 
bewogen levens en delen hun inzichten 
en wijsheden met elkaar en met de  
lezer. Ze delen ook hun humor, speels-
heid en levensvreugde, want ondanks 
hun ontberingen - of zoals ze zelf  
zeggen: dankzij hun ontberingen - be-
horen ze tot de vrolijkste mensen ter 
wereld. Een wijs en inspirerend boek, 
mooi vormgegeven en met  
ontroerende foto’s.

> Harper Collins, 12,50 euro
> isbn  9789402700459
> Bestel online

 Pierre Jarawan
De zoon van de verhalen verteller
‘Je zweeft het boek als op een vliegend 
tapijt binnen, dankzij de oosterse  
geuren en kleuren, de magische ster-
renhemels, een sprekende dromedaris 
en de geheimzinnige held Abu Youssef 
uit de verhalen die Samirs vader ooit 
aan zijn zoon vertelde’ – NRC

> Harper Collins, 12,50 euro
> isbn  9789402700312
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online
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 Antoine de Saint-Exupéry
Woorden als sterren
Als sterren lichten de woorden op  
van de wereldberoemde piloot die  
‘De kleine Prins’ uitvond. Zijn hele leven 
zocht hij naar het ware mens-zijn,  
vaak ook in het duister: alleen datgene 
waartoe de mens als geliefde en vriend 
in staat is, kan standhouden tegenover 
de dimensies van het oneindige. 
Antoine de Saint-Exupéry ontdekte 
bronnen in de woestijn en sterren die 
de weg wijzen naar een menswaardige 
toekomst. Samengesteld en ingeleid 
door Maria Otte.

> Asoka, 14,95 euro
> isbn  9789062711376
> Bestel online

 Bea Kalter
En nu… lekker slapen 
Een goede nachtrust is een zegen.  
Dat besef je vooral als je om wat voor 
een reden ook een tekort hebt aan 
slaap. In dit boek kun je lezen wat 
slapen is, hoe het werkt en wat je zelf 
kunt doen om rust te vinden in 
periodes van lang wakker liggen. 
Waarom laat slaap zich niet sturen? 
Heeft slapen vooral te maken met 
overgave? Welke werking hebben 
medicijnen en hoeveel slaap hebben 
we nodig in bepaalde leeftijdfases? 

> Asoka, 9,95 euro
> isbn  9789060307618
> Verschijnt december
> Bestel online

 Bea Kalter
En nu… mindful ouderschap
Of je nu (pleeg)ouder bent of met  
kinderen en jongeren werkt, En nu… 
mindful ouderschap gaat niet over ‘de 
ideale regels’, ‘orde’, ‘actie-reactie’,  
of ‘de baas zijn’. Het gaat wel over de 
geweldloze en louterende werking van 
aanwezig zijn in plaats van alles direct 
op te willen lossen – inclusief de ac-
ceptatie dat gedoe er gewoon bij hoort. 
Zo geruststellend simpel en makkelijk 
kun je het voor jezelf en de dierbare 
jonge mensen in je omgeving maken!

> Asoka, 9,95 euro
> isbn  9789060307601
> Verschijnt december
> Bestel online

 Oswald Spengler
De ondergang van het Avondland
Deze beslissende klassieker uit het  
interbellum blijkt juist voor onze tijd 
weer verrassend relevant. Deze eerste 
Nederlandse vertaling laat een breed 
publiek kennismaken met de wereld 
van Spengler. In De ondergang van het 
Avondland schetst Oswald Spengler 
een mee slepend panorama van de 
menselijke geschiedenis. Hij laat zien 
hoe culturen opkomen en vergaan, in 
een proces dat vergelijkbaar is met de 
seizoenen. Elke cultuur heeft wel haar 
eigen identiteit; maar op grond van de 
overeenkomsten in ontwikkeling kon 
Spengler voorspellingen doen over het 
verdere verloop van onze geschiedenis. 
Veel van deze voorspellingen zijn  
honderd jaar later nog schrikbarend 
actueel.

> Boom, 89,00 euro
> isbn  9789089531568
> Bestel online

 Gytha Heins
Aanspreken? gewoon doen!
Praten over mensen aanspreken is één, 
het daadwerkelijk doen is iets anders. 
Gytha Heins schetst wat het gebrek 
aan aanspreken kost en wat meer aan-
spreken oplevert. Aanspreken gaat niet 
alleen over kritiek of feedback geven, 
maar ook over kleur bekennen, tole-
rantie én grenzen stellen. In dit boek 
staan direct toepasbare oplossingen 
voor leiders van organisaties, voor  
aansprekers en voor aangesprokenen.

> Boom, 22,50 euro
> isbn  9789024409266
> Bestel online

 Henri Bergson
Creatieve evolutie
Een nieuwe Nederlandse vertaling van 
L’Évolution créatrice uit 1907. De evolu-
tietheorie van Darwin stond toen al 
volop in de belangstelling. Bergson 
staat achter het idee van de evolutie 
maar verzet zich tegen de al te mecha-
nistische visie er van. Volgens Bergson 
is de evolutie van het leven een schep-
pende impuls - élan vital - die ononder-
broken iets onvoorspelbaars nieuws 
creëert. Met voorwoord van Jan Bor.

> ISVW, 29,95 euro
> isbn  9789492538178
> Verschijnt december
> Bestel online

 Hein Stufkens
Vrede dichtbij 
Vrede, hoe ver weg lijkt die soms,  
zowel in onze directe omgeving als in 
de wereld die dagelijks via de media 
onze huiskamer binnenkomt. Dit boek 
brengt vrede dichterbij. Het geeft in-
zicht in de oorzaken van onze eigen 
onvrede en van conflicten in de wereld. 
En het biedt handreikingen en oefe-
ningen om meer in vrede te leven met 
jezelf en anderen, en zo een bron van 
vrede te worden in deze woelige we-
reld. Als een rode draad loopt door dit 
boek de oproep tot gelijkmoedigheid, 
die kwaliteit die al sinds de Oudheid 
door filosofen en mystici wordt aan-
bevolen als de kortste weg naar vrede. 

> Veltman, 17,95 euro
> isbn  9789492500694
> Bestel online

 Daniel Schreiber
Thuis
In een persoonlijk en filosofisch essay 
beschrijft Daniel Schreiber prachtig de 
kentering van een collectief gevoel: 
‘thuis’ is vandaag de dag geen vast ge-
geven meer, maar iets waar we naar 
verlangen. Aan de hand van voorbeel-
den uit de psychologie, sociologie en 
filosofie laat Schreiber bovendien zien 
dat thuis zijn ook te maken heeft met 
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je thuis voelen, een innerlijke staat die 
verbonden is met je identiteit.

> Ambo anthos, 18,99 euro
> isbn  9789026340406
> Bestel online

 Spinoza
Ethica
Maarten van Buuren is uitgegaan van 
een nauwkeurige analyse van Spinoza’s 
terminologie. Dat heeft een vertaling 
opgeleverd die het Latijnse origineel 
dichter dan ooit benadert en tevens 
een nieuw en verhelderend licht werpt 
op de sleutelbegrippen van Spinoza’s 
denken. De vertaling wordt begeleid 
door verklarende aantekeningen en 
een samenvatting. Deze nieuwe editie 
is een must voor alle liefhebbers van 
Spinoza en filosofie.

> Ambo anthos, 34,99 euro
> isbn  9789026340765
> Bestel online

 Wouter de Jong
Mindgym - Sportschool voor je geest
Bij goed voor jezelf zorgen denken we 
vaak aan meer bewegen en gezond 
eten, maar je zit pas echt lekker in  
je vel als je mentaal ook sterk bent.  
Een goede gezondheid begint niet  
in de sportschool, maar in je hoofd.  
De auteur laat in dit boek zien hoe je  
in 12 weken je mentale conditie kunt 
verbeteren. Je leert hoe je met meer 
aandacht kunt leven, beter omgaat met 
tegenslagen, de band met vrienden,  
geliefden en collega’s kunt versterken 
en hoe je een gullere en positievere  
levenshouding ontwikkelt. Met prak-
tische oefeningen, mooie anekdotes, 
rake citaten en interessante weetjes.

> Maven, 19,50 euro
> isbn  9789492493255
> Bestel online

 Francesc Miralles & Héctor Garcia
Vind je ikigai
Na het ontdekken van het geheim voor 
een lang en gelukkig leven in Ikigai,  
keren de auteurs terug naar de duizend 
jaar oude Japanse cultuur om een prak-
tische methode te ontwikkelen waar-
mee je je levensdoelen kunt realiseren. 
Want hoe kun je je ikigai precies vin-
den? En als je die gevonden hebt, hoe 
zorg je er dan voor dat je er elke dag 
naar leeft en er door geïnspireerd 
wordt en blijft?

> Meulenhoff, 15 euro
> isbn  9789022581698
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 John Gray
Voorbij Mars & Venus
De tijden zijn veranderd sinds we ons 
twintig jaar geleden voor het eerst tot 
Gray wendden (Mannen komen van 
Mars, vrouwen van Venus). Mannen  
uiten meer hun gevoel en vrouwen 
staan meer zelf hun mannetje. Maar 
wat betekent het vervagen van verschil-
len voor de aantrekkingskracht tussen 
Mars en Venus? Komen we nu van  
dezelfde planeet? In een succesvolle 
relatie voelt de man zich gewaardeerd 
en de vrouw zich gehoord. Ook als zij 
de weg zonder hem ook wel vindt of  
hij haar verhaal een beetje overtrokken 
vindt.

> Spectrum, 19,99 euro
> isbn  9789000356911
> Bestel online

 Debi Gliori
Slapen met draken
Hoe depressie voelt, uitgelegd in een 
ontroerende prentenboekje. Gliori  
gebruikt draken om depressie te sym-
boliseren. Omdat draken het mythische 
vermogen hebben om vruchtbaar land 
te veranderen in zwartgeblakerde ruï-
nes en omdat ze graag ruzie zoeken 
met kleinere wezens. ‘Wanneer we  
vastgeklemd zitten in de kluwen van 
de ergste vorm van onze ziekte, kunnen 
veel van ons bijna niet meer spreken, 
laat staan uitleggen wat we voelen.  
Dit onvermogen om woorden te kun-
nen vinden is waarom ik tekeningen 
heb gebruikt. Deze illustraties reflecte-
ren mijn persoonlijke ervaringen met 
depressie’.

> Spectrum, 12,50 euro
> isbn  9789000357277
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Corinne Sweet
Het ontpiekerboekje
We kunnen onszelf helemaal gek  
piekeren. Over werk, collega’s, hypo-
theken, relaties en vriendschappen.  
En wat onschuldig begint met een beet-
je zorgen maken kan zich ontwikkelen 
tot dagelijkse stress waar je wakker van 
ligt. In dit aantrekkelijke boek geeft 
Sweet uitleg en oefeningen om stress 
te neutraliseren en je gedachtegang  
te relativeren. Soms met mindfulness, 
soms door oefeningen om anders  
te leren denken.

> Spectrum, 14,99 euro
> isbn  9789000359097
> Bestel online
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 Tim Keller
Kerstboodschap
Ondanks de overvloed van christelijke 
verwijzingen in onze cultuur, zijn  
weinig mensen vertrouwd met de 
eigen lijke boodschap van het Bijbelse 
verhaal. In zijn nieuwe boek neemt  
Tim Keller zijn lezers mee op een ver-
helderende reis naar de verrassende 
achtergrond van kerst. Door de bood-
schap van hoop en verlossing te be-
grijpen die in het nieuws over Jezus’  
geboorte besloten ligt, zullen de lezers 
de verlossende kracht van Gods genade 
op een diepere en meer zinvolle manier 
ervaren.

> Van Wijnen, 12,95 euro
> isbn  9789051945461
> Bestel online

 Hans Burger
Leven in Christus
Vanaf het begin van zijn theologisch 
onderzoek is Hans Burger gegrepen  
geweest door de vraag wat het nu bete-
kent dat we ‘in Christus’ zijn, zoals de 
Bijbel zegt. Steeds meer is hij tot de 
ontdekking gekomen dat leven in 
Christus cruciaal is voor ieder mens.  
In dit rijke boek komen alle aspecten 
van het leven van de Christen, in kerk 
en wereld, aan de orde. Daarbij slaat de 
auteur bruggen naar verschillende 
christelijke tradities.

> Van Wijnen, 27,50 euro
> isbn  9789051945515
> Bestel online

 David Eagleman
Het brein - jouw verhaal
Neurowetenschapper David Eagleman 
neemt je mee op een reis door je eigen 
brein. Hoe het werkt, wat er allemaal 

gebeurt binnen je schedel en wat de 
gevolgen zijn. Er komen vragen aan bod 
als: hoe neem je beslissingen, waarom 
heeft je brein andere mensen nodig? 
Het boek is onderhoudend, gepassio-
neerd, toegankelijk geschreven en  
bevat illustraties en kaders met extra 
uitleg en bijzondere verhalen. Voor  
iedereen die meer wil weten over de 
werking van ons brein is dit de perfecte 
introductie.

> Q, 19,99 euro
> isbn  9789021407982
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Sassafras de Bruyn
Bijbel
Schitterende, grootse kijkplaten over 
Dam en Eva, de ark van Noach, Mozes, 
Jona, Job, en nog vele andere verhalen 
uit het Oude Testament. Met boeiende 
weetjes, gelezen en goedgekeurd door 
prof. Lemmelijn.

> Lannoo, 24,99 euro
> isbn  9789401441094
> Leeftijd 8+
> Bestel online

 Eline Snel
Stilzitten als een kikker - 
Mindfulness werkboek
Dit is het eerste werkboek voor kinde-
ren van 5 tot 8 jaar om zich te concen-
treren door middel van de methode van 
de kikker. Het bevat 80 grappige en 
nuttige activiteiten om alleen of met 
een ouder te doen. Stilzitten als een 
kikker is een eenvoudige meditatie-
vorm waarmee kinderen zich bewust 
worden van hun lichaam en emoties,  
en meer openstaan voor anderen.

> Kosmos, 20 euro
> isbn  9789021566900
> Bestel online

 Thomas Moore
De ziel kent geen leeftijd
In dit boek beschrijft Thomas Moore de 
verfrissende en optimistische weg van 
ouder worden, waarvoor we niet bang 
hoeven te zijn, maar die we juist kun-
nen verwelkomen en koesteren. Ouder 
worden is een proces waarbij we onder-
scheidender, complexer, vervulder,  
liefdevoller en meer verbonden wor-
den. Een positief boek in een tijd waar-
in ouder worden vaker als straf wordt 
gepresenteerd dan als iets waardevols!

> Ankhhermes, 24,99 euro
> isbn  9789020214253
> Verschijnt december
> Bestel online

 Anselm Grün
Geborgen en beschermd
 Rondom de stal van Bethlehem  
ontmoeten we talrijke engelen die als 
gezanten van God een bijzondere rol 
spelen. Zij verkondigen het geheim van 
Kerst en waken beschermend over de 
mensen. Anselm Grün volgt het spoor 
van deze engelen in het Kerstverhaal 
en laat zien dat zij nog steeds aanwezig 
zijn in het alledaagse leven van gewone 
mensen in deze tijd. De Kerstengel wil 
ons met zijn vleugels beschutten - 
als je je ogen voor hem opent.

> Kok, 13,99 euro
> isbn  9789043529044
> Bestel online

 Anselm Grün & Tomáš Halík
Geloven op de tast
In dit boek gaan Anselm Grün en Tomáš 
Halík, twee van de bekendste religieuze 
schrijvers van onze tijd, in op de waarde 
van zoeken en de ervaring van de afwe-
zigheid van God voor ons geloof van 
vandaag.

> Meinema, 20 euro
> isbn  9789021144931
> Bestel online

 Jean-Jacques Suurmond
God zijn - een oefening in 
bescheidenheid
Spelend met de geloofsbelijdenis van 
Nicea beschrijft de auteur een spiritue-
le reis, met persoonlijke verhalen en 
reflecties op het leven. Een rivier die 
van Moeder Teresa naar Joost 
Zwagerman voert en van kunst naar  
dementie, om vroeg of laat op te gaan 
in de eindeloze zee. Op zijn eigen unie-
ke wijze zet Jean-Jacques Suurmond de 
vaste ideeën over het geloof en leven 
op zijn kop. Met autobiografische 
momenten.

> Meinema, 22,99 euro
> isbn  9789021144887
> Bestel online

‘Zet vaste ideeën        
 over het geloof  
en leven op zijn kop’
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Kookboeken
 Gill Meller

Gather
De recepten in Gather zijn niet alleen 
geïnspireerd op wat groet en bloeit  
in de diverse landschappen, maar ook 
op boeren en tuinders die garant staan 
voor goede en eerlijke producten.  
En dat zie je terug in de gerechten  
die Gill Meller ons presenteert: vers, 
seizoensgebonden en zonder veel 
poes pas te bereiden. Uitgeroepen  
tot Debut food book of the year.

> Good cook, 29,95 euro
> isbn  9789461431745
> Bestel online

 Sabrina Ghayour
Feasts
Lange tafels gevuld met schalen 
Midden-Oosters eten en in goed 
gezelschap. Dat is Feasts, het derde 
boek van Sabrina Ghayour. Hiermee 
bewijst zijn dat koken voor welke 
bijzondere gelegenheid ook, niet 
moeilijk is en voor iedereen 
haalbaar.

> Good cook, 24,95 euro
> isbn  9789461431806
> Bestel online

 Genevieve Taylor
MasterChef Streetfood wereldwijd
In deze schitterende verzameling  
recepten laat Taylor zien hoe u zelf 
thuis allerlei heerlijk streetfood kunt 
maken. Dat varieert van verrukkelijk 
snelle en simpele hapjes en snacks tot 
gerechten voor de iets avontuurlijker 
ingestelde thuiskok.

> Veltman, 27,50 euro
> isbn  9789048315475
> Bestel online

 500 recepten voor jonge koks
Met een beetje hulp van een volwasse-
ne kun je, zodra je boven het aanrecht 
uitkomt en een lepel kunt vasthouden, 
voedzame maaltijden bereiden. In dit 
boek staan 500 eenvoudige en lekkere 
recepten die jij maar ook de rest van  
de familie helemaal top zal vinden!

> Veltman, 9,99 euro
> isbn  9789048314690
> Bestel online

 Yvette van Boven
Home Sweet Home - Nieuw Iers 
comfort food
Van oorsprong is de Ierse keuken 
tamelijk eenvoudig. Met hoofdstuk-
ken over bakken, borrel, kleine  
gerechten, soep, hoofdgerechten, 
bijgerechten, toe provisiekast en 
dressings laat Van Boven de ware 
culinaire rijkdom van Ierland zien… 
en proeven!

> Fontaine, 29,95 euro
> isbn  9789059367542
> Bestel online

 Yvette van Boven
Home Sweet Home Xmas
Dit boek staat vol tips over hoe u een 
kerst kunt hebben zonder stress of  
paniek. De recepten zijn verdeeld in 
voorbereiden en bereiden, zodat de 
thuischef precies weet waar hij of zij 
aan toe is en ook zelf nog van het ge-
zelschap kan genieten. Van papajasoep 
met kreeft tot champagnebowl met 
craneberry’s, of wat dacht u van terrine 
van zachte prei, zalm en geitenroom en 
bloedsinaasappel-meringue-taartjes 
toe? Met de recepten, menusuggesties 
en de vele praktische ‘ontstresstips’ 
van Yvette zal het kerstdiner gegaran-
deerd een succes worden.

> Fontaine, 29,95 euro
> isbn  9789059567931
> Bestel online

 Stéphane Reynaud
Simpel!
Sommige mensen vinden koken 
moeilijk of ingewikkeld. Of hebben 
een hekel aan de afwas. Speciaal 
voor hen is het kookboek Simpel! 
om te laten zien dat het niet moei-
lijk hoeft te zijn en dat je ook heer-
lijke dingen kunt bereiden met 
slechts één pan of ovenschotel. 
Klassiekers als boeuf stroganoff, 
visstoofpotjes en stoofperen zijn 
typische eenpanners, maar denk 
ook aan mosselen in chorizo-
roomsaus en dips. Of het nu om 
voorafjes, hoofdgerechten, bij-
gerechten, desserts, vlees, vis of 
vegetarisch gaat: Simpel! bevat  
het allemaal.

> Fontaine, 34,95 euro
> isbn  9789059567573
> Bestel online

‘De ware culinaire 
rijkdom van 
Ierland’
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 Jacques Hermus
Het Wildkookboek
In de Achterhoek tekende Hermus  
recepten op van 20 chef-koks. Met  
een boek vol inspirerende recepten  
en boeiende verhalen als resultaat. 
Over de soorten wild in ons land, jacht-
technieken en jagersrituelen, padden-
stoelen, bessen, noten en kruiden. 
Waar koop je het beste wild? Hoe  
maak je het schoon? Hoe kun je het  
bewaren? Hoe maak je een krachtige 
wildsaus en houd je het vlees mals  
en smakelijk?

> Fontaine, 24,95 euro
> isbn  9789059568044
> Bestel online

 Stephen & David Flynn
De Wereld van de Happy Pear
Verrassende vegetarische recepten 
voor een gezond en gelukkig leven. 
Voor de Ierse broers Stephen en David 
Flynn, the Happy Pear, staan plezier, 
smaak en vriendschap centraal bij het 
koken. In dit boek meer dan 100 ver-
rassende vegetarische recepten die 
je doen watertanden. Ook vind je 
tips voor een gezonde leefstijl, hoe 
je kinderen meer groenten en fruit 
kunt laten eten en hoe je lekker 
vegetarisch kookt, ook als het gaat 
om een zomerse barbecue of een heer-
lijke burger. Ontdek een wereld aan 
fantastische gerechten die ook nog 
eens heel gezond zijn!

> Scriptum, 24,95 euro
> isbn  9789463190848
> Bestel online

 Mimi Spencer & Sam Rice
De vitale keuken
Genieten van lekkere en gezonde 
gerechten. Dit is geen boek over 
detoxen, minderen, superfoods  
of het schrappen van voedings-
groepen, maar over het opbouwen 
van een verantwoord voedings-
patroon met minder suiker, betere 
vetten en goede koolhydraten.  
Dit boek wil niet de klok terug-
draaien, maar je helpen om met 
slechts kleine veranderingen langer 
gezond te blijven. Als je wilt ge-
nieten van wat je eet en tegelijker-
tijd reali seert dat je gezondheid 
meer een issue is dan tien jaar  
geleden, is dit het boek voor jou!

> Spectrum, 24,99 euro
> isbn  9789000355761
> Bestel online

‘Met slechts kleine  
veranderingen     
        langer gezond  
blijven’

‘Onweerstaanbare 
mosselgerechten!’

‘Voor de Ierse broers Stephen en David Flynn, the Happy Pear,  
              staan plezier, smaak en vriendschap centraal bij het koken’

 Eataly
Van de makers van De Zilveren 
Lepel komt nu een eigentijdse 
Italiaanse kookbijbel: Eataly.  
Dit prachtige kookboek bevat  
300 van de beste recepten uit  
het hedendaagse Italiaanse koken. 
Fantastische en tegelijk toeganke-
lijke recepten en nieuwe ideeën  
in een bijzonder mooi jasje: een 
must-have voor iedereen die wil  
leren hoe Italianen vandaag de  
dag koken.

> Spectrum, 45 euro
> isbn  9789000356867
> Bestel online

 Bart van Olphen
Het Zeeuwse Mosselboek
Bart van Olphen laat wederom  
zien hoeveel verrassende culinaire  
mogelijkheden deze zilte lekkernij  
uit Zeeland te bieden heeft. 
Onweerstaanbare mosselgerechten!

> Kosmos, 17,50 euro
> isbn  9789021567518
> Bestel online

‘Plezier, smaak  
       en vriendschap 
staan centraal’

https://libris.nl/augustinus/9789059568044
https://libris.nl/augustinus/9789463190848
https://libris.nl/augustinus/9789000355761
https://libris.nl/augustinus/9789000356867
https://libris.nl/augustinus/9789021567518


20  |  najaar 2017

 Pim Waldeck
Maarten van der Goes van Dirxland 
(1751-1861) 
Nederlands eerste minister van Buiten-
landse Zaken. Van der Goes had als 
Nederlands eerste minister van Buiten-
landse zaken slechts één doel voor 
ogen: het handhaven van de naam 
Holland op de kaart van Europa. Maar 
zijn ambtsperiode had iets tragisch. 
Hoewel hij wist, zoals hij schreef, dat de 
dagen van Tromp en De Ruyter voorbij 
waren en dat zijn belangrijkste succes 
niet meer kon zijn dan het bij elkaar 
houden van het ‘overgeschoten boel-
tje’, weigerde hij Napoleons opmerking 
‘Holland is als een satelliet van een  
planeet’ te accepteren. Door het  
prisma van het leven en de carrière  
van Maarten van der Does biedt Pim 
Waldeck in deze biografie een geactu-
aliseerd beeld van de Nederlandse 
buitenlandse politiek in de overgang 
naar een nieuwe eeuw.

> Vantilt, 29,50 euro
> isbn  9789460043420
> Bestel online

 Clemens Verhoven & André Stufkens
Johan Maelwael en de Gebroeders 
van Limburg
Grondleggers van de Nederlandse 
schilderkunst. Generaties kunstlief-
hebbers hebben geleerd dat de roem-
rijke Nederlandse schilderstraditie  
begon in het tweede kwart van de vijf-
tiende eeuw met de gebroeders Van 
Eyck en de Vlaamse Primitieven. Dat 
blijkt een misvatting. De eerste Noord-
Nederlandse schilders van Europese 
statuur kwamen niet uit Holland of 
Vlaanderen, maar uit het hertogdom 
Gelre. In Nijmegen waren vanaf 1373  
de ateliers van de schildersdynastie 
Maelwael-Van Limburg gevestigd.
In de afgelopen twintig jaar hebben  
geruchtmakende tentoonstellingen 
(Louvre, Museum Het Valkhof, Metro-
politan Museum) en spectaculaire ont-
dekkingen van hun werk de roem van 
het geslacht Maelwael-Van Limburg 
vergroot. Dit boek toont tientallen 
hoogte punten van hun prachtige oeuv-
re en vertelt het fascinerende verhaal 
van hun tijd, hun wereld en hun korte, 
maar veelbewogen leven.

> Vantilt, 24,50 euro
> isbn  9789460043390
> Bestel online

 Philipp Blom
Wat er op het spel staat
Philipp Blom beschrijft de maatschap-
pelijke, ecologische en politiek gevol-
gen van de klimaatverandering op zo’n 
genuanceerde manier dat er geen ont-
komen is aan zijn conclusies. Wat staat 
er op het spel? Alles. - Paul Verhaeghe

> De Bezige Bij, 19,99 euro
> isbn  9789023465980
> Bestel online

 Craig Harline
Wereld in wanorde
Maarten Luther en de geboorte van  
de Reformatie. In Wereld in wanorde 
maken we kennis met Maarten Luther 
in de cruciale eerste jaren van diens 
kruistocht tegen Rome. De auteur 
toont ons Luther als briljant, maar ook 
grillig en zelfingenomen monnik, 

eindeloos tobbend over zijn zielenheil 
en de verderfelijkheden van zijn tijd. 
We volgen hoe Luthers opvattingen 
hem in conflict brengen met geleerden, 
priesters, bisschoppen, vorsten en uit-
eindelijk de paus. En hoe dit conflict 
uitmondt in een van de belangrijkste 
keerpunten in de geschiedenis: de 
Reformatie.
Dit boek brengt je zo dicht bij het dra-
matische leven van Luther, dat je bijna 
voelt hoe onzeker de afloop ook voor 
hem zelf lange tijd geweest moet zijn.

> Vantilt, 24,95 euro
> isbn  9789460043413
> Bestel online

 Ronald de Graaf
De Prins. Willem van Oranje, 
1533-1584
Was Willem van Oranje een bereke-
nend man die alleen aan zijn eigen glo-
rie dacht? Was hij de oorlogsophitser 
die zijn bezit wilde heroveren? In De 
prins toont Ronald de Graaf overtui-
gend aan dat Willem larger than life 
was, iemand die in zijn eigen missie 
ging geloven en daarbij boven zichzelf 
uitsteeg. Hij was iemand die graag re-
geerde, maar daarbij fouten maakte.  
Hij kon zeker berekenend en zelfzuch-
tig zijn, maar bovenal was hij toch een 
hardwerkende idealist. In zijn diep-
gravende onderzoek in Duitse archie-
ven vond Ronald de Graaf de bijzonde-
re correspondentie tussen Willem en 
zijn zwager graaf Günther van 
Schwarzburg, die tevens een van zijn 
beste vrienden was. Deze brieven, én 
de correspondentie tussen Willem en 
zijn vier echtgenotes, werpen een per-
soonlijk en verrassend intiem licht op 
het leven van de Vader des vaderlands.

> Karmijn, 24,95 euro
> isbn  9789492168191
> Bestel online

 Jeroen Koch
Oranje in revolutie en oorlog
Een Europese geschiedenis 1772-1890. 
Het vervolg op de drie bekroonde  
koningsbiografieën Willem I, II en III.
In dit boek bekijkt historicus Jeroen 
Koch de geschiedenis van de Oranje-
vorsten vanaf de nadagen van de 
Republiek tot aan het begin van het 
moderne Nederland, en plaatst voor 
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het eerst het wedervaren van de 
Oranjedynastie in een Europese 
context.

> Boom, 39,90 euro
> isbn  9789024409570
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Svetlana Alexijevitsj
De laatste getuigen
Kinderen in de Tweede Wereldoorlog. 
We kennen de oorlog als een verhaal 
van volwassenen, maar het is ook de 
geschiedenis van kinderen. Svetlana 
Alexijevitsj sprak met mannen en vrou-
wen die tijdens de inval van de Duitsers 
in Wit-Rusland in 1941 nog kinderen  
waren, en vroeg naar hun herinnerin-
gen. Hun schokkende verhalen maken 
van De laatste getuigen een van in-
dringendste anti-oorlogsboeken ooit. 
Opnieuw toont Alexijevitsj dat ze  
de kunst verstaat om te luisteren,  
en andermans stemmen onvergetelijk 
te laten resoneren.

> De Bezige Bij, 26,99 euro
> isbn  9789023448877
> Bestel online

 Frits Boterman
Het land van Merkel
Duitsland 2005 – 2017. Een historische 
evaluatie van de regeringsperiode van 
Angela Merkel. Ze werd geconfron-
teerd met een reeks crises waardoor 
Duitsland en Europa zwaar onder druk 
kwamen te staan: de eurocrisis, het 
Griekse drama, de annexatie van de 
Krim en de Russische interventie in 
Oost-Oekraïne, de vluchtelingencrisis, 
internationaal terrorisme en de drei-
gende breuk met Turkije. Welke rol 
heeft Merkel in deze crises gespeeld en 
hoe moeten we haar leiderschap beoor-
delen? Wat heeft haar bewogen  
honderdduizenden vluchtelingen  
in Duitsland toe te laten en welke  
gevolgen heeft deze beslissing gehad 
voor haar positie?

> Arbeiderspers, 17,99 euro
> isbn  9789029514866
> Bestel online

 Frits van Oostrom
Nobel streven
Het onwaarschijnlijke maar waar-
gebeurde verhaal van ridder Jan van 
Brederode. Hoe hij tot tweemaal toe 
met een gigantisch Hollands leger de 
Zuiderzee overstak voor oorlog tegen 
Friesland. Hoe hij naar Ierland reisde 
om in een onderaardse grot het helse 

vagevuur van Sint Patricius te voelen. 
Zijn jaren in het klooster, waarin hij een 
sprankelende Middelnederlandse tekst 
schreef. Zijn pogingen om de enorme 
erfenis van zijn echtgenote te ver-
werven, en hoe hij daarvoor zelfs deze 
Johanna uit haar eigen klooster ont-
voerde… En hoe zijn naam door heel 
Europa roemrucht zou worden: tot in 
Parijs, waar men over hem college gaf, 
en tot aan de Engelse koning Henry V.

>  Prometheus, 29,99 euro (introductie-
prijs, na 3 mnd. 39,99 euro)

> isbn  9789044634679
> Bestel online

 Madelon de Keizer
Als een meeuw op de golven
Albert Verwey en zijn tijd. Dit boek  
beschrijft Verweys veelomvattende le-
ven en werk aan de hand van zijn liefde 
voor zijn vrouw Kitty en zijn vriend-
schap met de schilder Jan Veth, zijn 
hartsvriend en latere vijand Willem 
Kloos, zijn moeizame relatie met 
Lodewijk van Deyssel, zijn beroemde 
Duitse dichtersvriend Stefan George, 
zijn ‘pupil’ P.N. van Eyck en zijn bewon-
deraar Maurits Uyldert. Uit deze mo-
derne biografie komt een begaafd  
dichter en criticus naar voren in een 
Nederland waarin grote veranderingen 
op technisch, politiek en cultureel vlak 
gaande waren. Zijn wereld lijkt verras-
send veel op de onze.

> Prometheus, 39,99 euro
> isbn  9789044635201
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Wim Daniëls
De lagere school
Toen bijna alles nog heel anders was. 
De lagere school van vroeger was een 
totaal andere dan de basisschool van 
nu. Uiteraard zonder alle moderniteiten 
zoals computer, digibord en leerling-
volgsysteem. Maar ook zonder tien-
minutengesprekken, plusklassen,  
remedial teaching. De schoolarts, 
schooltandarts, het schoolsparen en 
schoolmelk zijn ook begrippen die kle-
ven aan de lagere school van vroeger, 
net als de kroontjespen, het inzamelen 
van zilverpapier, een draai om je oren, 
en  nog veel meer.
Het komt allemaal aan bod in het rijk 
geïllustreerde De lagere school. Een 
must voor hen die genoten hebben  
van Gouden jaren van Annegreet van 
Bergen!

> Prometheus, 19,99 euro
> isbn  9789044634501
> Bestel online

‘Een must voor hen  
die genoten hebben  
van Gouden jaren van 
Annegreet van Bergen’
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 Bart Lankester
Kom vrouwen, aangepakt! 
De revolutie van socialiste Trien de 
Haan. Arbeidersvrouw Trien de Haan-
Zwagerman is al ver in de dertig en 
moeder van twee dochters als zij be-
sluit haar leven helemaal om te gooien. 
Zij gaat de politiek in en zet haar gezin 
op de tweede plaats. Met zelfstudie en 
kadercursussen klimt zij op tot vertrou-
welinge van de vermaarde linkssocialist 
Henk Sneevliet. In de Tweede Wereld-
oorlog gaat de Sneevliet-groep onder-
gronds. Na verraad en arrestatie beleeft 
Trien gruwelijke jaren in concentratie-
kamp Ravensbrück. Geestelijk geknakt 
maar niet gebroken blijft ze na de be-
vrijding tot op hoge leeftijd politiek  
en maatschappelijk actief.

> Prometheus, 24,99 euro
> isbn  9789035143814
> Bestel online

 Nelson Mandela & Mandla Langa
De presidentiële jaren - bij de 
vrijheid begint het pas
Dit boek is de langverwachte opvolger 
van Mandela’s beroemde autobiografie 
De lange weg naar vrijheid. Daarin be-
schreef hij zijn leven van jongeman tot 
het moment waarop hij als staatsman 
Zuid-Afrika ging leiden. De presidentië-
le jaren vertelt wat daarna kwam: het 
uitzonderlijke verhaal van Mandela’s 
presidentschap. Mandela begon in zijn 
laatste periode als president al te wer-
ken aan dit boek, maar kreeg het niet 
af. Die taak is volbracht door Mandla 
Langa, die daarvoor toegang kreeg tot 
het onvoltooide manuscript en de 
archieven.

> Atlas Contact, 24,99 euro
> isbn  9789045031484
> Bestel online

 Simon Schama
De geschiedenis van de Joden
Deel 2 erbij horen 1492-1900. In handen 
van meesterverteller Schama is de ge-
schiedenis van de Joden een verhaal 
over de hele mensheid. Hij vertelt de 
verhalen van rabbi’s en filosofen, maar 
ook van een dichteres in het getto van 
Venetië, een generaal in China tijdens 
de Ming-dynastie, een bokser in geor-
giaans Engeland, een bijbelverkoper in 
Amsterdam, een dovenleraar in 18e 
eeuws Frankrijk en een opera componist 
in 19e eeuws Duitsland.

> Atlas Contact, 24,99 euro
> isbn  9789045025445
> Bestel online

 Gerdien Verschoor
Rembrandt & Rembrandt
Het geschenk van de Poolse gravin. 
Drie eeuwen lang zwerven twee schil-
derijen van Rembrandt door Europa:  
op karren en in koetsen, in vrachtwa-
gens en treinen. Ze sieren wanden van 
grachtenpanden en paleizen. Ze komen 
terecht in bunkers, in handen van de 
nazi’s en in een kluis van een Zwitserse 
bank. Daarna lijken ze van de aard-
bodem verdwenen. Totdat de Poolse 
gravin Karolina Lanckororíska een grote 
collectie kunstwerken schenkt aan het 
Koninklijk Paleis in Warschau. In de  
verzameling bevinden zich de twee 
schilderijen van Rembrandt. 
In dit boek volgt Verschoor de lange 
reis van twee Rembrandt schilderijen 
van het atelier naar het hof va de 
Poolse koning.

> Atlas Contact, 19,99 euro
> isbn  9789045034553
> Bestel online

 Russel Shorto
Lied der Revolutie
Geschiedenis van de Amerikaanse vrij-
heid. Op basis van bronnen die onlangs 
werden ontdekt, verweeft Shorto de 
levens van zes Amerikanen tot een 
prachtig verhaal dat een nieuwe blik 
werpt op de Amerikaanse Revolutie 
(1765-1783). De lezer maakt kennis met 
een Native American, een Britse aristo-
craat, en de eerste president George 
Washington, die alledrie een belang-
rijke rol speelden in de strijd, maar ook 
met drie gewone burgers - een vrouw, 
een slaaf en een ongeschoolde arbeider 
- die even heldhaftig  streden om de 
vrijheid voor zichzelf op te eisen.

> Ambo anthos, 29,99 euro
> isbn  9789026332777
> Bestel online
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 Philip Dröge
Pelgrim
Leven en reizen van Christiaan Snouck 
Hurgronje wetenschapper, spion, avon-
turier. Op 21 februari 1885 arriveert een 
bescheiden karavaan in Mekka. Op een 
van de kamelen zit een figuur die niet 
anders lijkt dan zijn reisgenoten. Maar 
eenmaal op een veilig plek komt van-
onder zijn djellaba een Nederlander te 
voorschijn. Pelgrim is de biografie van 
een man die decennia lang zijn neus  
in de grootste politieke en culturele  
wespennesten van zijn tijd steekt.

> Spectrum, 19,99 euro
> isbn  9789000353088
> Bestel online

 Enno de Witt
Ruzie
Van een lijk naast de kachel tot de rij-
dende rechter. In dit boek beschrijft 
Enno de Witt hoe wij in de loop der 
eeuwen steeds nieuwe, en vaak lach-
wekkende manieren vonden om elkaar 
het leven zuur te maken. De verzamel-
de ruzies vormen een staalkaart van 
Nederlandse kleinzieligheid en koppig-
heid, maar de geschiedenis van ons  
geruzie laat ook betere begrijpen wie 
wij zijn, waar we vandaan komen en 
hoe ruzie ons land vorm heeft gegeven.

> Athenaeum, 19,99 euro
> isbn  9789025308360
>  Verschijnt december 
> Bestel online

 Fik Meijer
Via Appia
Met Horatius langs de koningin der 
wegen. Het nieuwste boek van Fik 
Meijer gaat over wagens en herbergen, 
kaarten en mijlstenen en over beroem-
de schrijvers en schilders die over de 
Via Appia hebben gelopen. Daarnaast 
vertelt hij over de moord op de radicale 
volkstribuun Clodius, het levenseinde 
van Cicero, de slachting van de mannen 
van slavenleider Spartacus en de gevol-
gen van de Slag bij Cannae. En over de 
inspanningen van verschillende keizers 
om de weg in goede staat te houden.

> Athenaeum, 22,50 euro
> isbn  9789025308285
> Bestel online

 Bruce Henderson
De Ritchie-boys
Het verhaal van de Joden die aan de  
nazi’s ontsnapten en met het Amerikaan -
se leger Hitler bevochten. Dit is het  
onbekende verhaal van een groep  
jonge Duitse Joden, de Ritchie-boys, die 
nazi-Duitsland ontvluchtten, volwassen 
werden in de jaren dertig en als sol-
daten terugkeerden om hun oude vader-
land te bevrijden. In de VS, in Camp 
Ritchie, werden ze getraind in spe ciale 
ondervragingstechnieken. Ze verhoor-
den Duitse soldaten, en verkregen  
op die manier cruciale informatie.

> Athenaeum, 27,50 euro
> isbn  9789025300906
>  Verschijnt januari 2018 
> Bestel online

 Marita Mathijsen
Een bezielde schavuit
Jacob van Lennep 1802-1868. Marita 
Mathijsen schreef met Een bezielde 
schavuit een fascinerend levensverhaal, 
dat tegelijk een biografie is van een 
tijdperk. Ze doorzocht duizenden brie-
ven en documenten en sprak met vele 
afstammelingen, waar ze oude familie-
verhalen achterhaalde en tal van onbe-
kende foto’s en tekeningen, dit in dit 
rijk geïllustreerde boek zijn opgeno-
men. Met haar elegante stijl, humor, 
inlevingsvermogen en eruditie weet 
Mathijsen de complexe 19e eeuw in  
dit boek voor iedereen toegankelijk  
te maken. Want Jacob van Lennep is  
die fenomenale 19e eeuw, met al zijn 
tegenstrijdigheden.

>  Balans, 35 euro  
(na 1 april 2018 39,95 euro)

> isbn  9789460038501
>  Verschijnt januari 2018
> Bestel online

‘Elegante stijl, humor,  
      inlevingsvermogen  
en eruditie’

Uitgeverij Cossee bestaat 15 jaar en viert dat met het uitbrengen van de feestelijke  
kleine Broekzakbibliotheek. Daarin drie nooit eerder gepubliceerde juweeltjes van Coetzee, 
Gardam en Grossman:

 Jane Gardam
 De geheime brieven
  Voor de lezers van Gardams  

trilogie een heerlijke nagalm; 
voor degenen die haar nog  

niet kennen een prachtige 
introductie.

>   Cossee, 5,99 euro 
>    Verschijnt januari 

2018

 J.M. Coetzee
Nietverloren 
Twee huizen, twee continenten -  
wat is het eigenlijk precies, dat zich  
ons in een huis laat thuis voelen?  
Als BIll en Jane op bezoek zijn in  
Zuid-Afrika en Bill haar de farm ‘Niet-
verloren’ van zijn grootvader wil laten 
zien, is de armoedige boerderij in-
tussen opgeknapt en in een prachtig 
toeristenressort veranderd. Bill is  
verbijsterd en verbitterd, het is ‘de 
verbittering van een verslagen liefde’. 

> Cossee, 5,99 euro 
> Verschijnt januari 2018

 David Grossman
De hardloper
Wie daar rent is geen marathonman, 
maar een jonge eenzame soldaat.  
Hij rent en rent en wil door blijven  
rennen tot hij de lichten van Jeruzalem 
ziet. Maar rent hij naar iets toe of van 
iets weg, hij, die net nog een heel bij-
zonder meisje in zijn armen had? Dat  
de fantasie ons soms gekke streken  
levert, is bekend, maar dat ze in een 
verscheurd land vol Bijbelse gelijkenis-
sen en uiterst aardse verhalen in de  
hitte van de nacht de ene salto na de 
andere maakt, daarover weet Grossman 
te vertellen als geen ander. 

> Cossee, 5,99 euro 
> Verschijnt januari 2018
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 The Rolling Stones compleet
The Rolling Stones compleet vertelt in-
siderverhalen, noemt weinig bekende 
details achter het ontstaan van de num-
mers en vult dit aan met heldere over-
zichten van het productieproces en de 
technische aspecten. Ook komen de 
Stones zelf aan het woord. Daarbij zijn 
er ook meer dan 650 full-color en zwart-
wit foto’s in opgenomen. Zowel officië-
le en iconische promotie- en actiefoto’s 
door professionele rockfotografen, als 
intiemere portretten door amateurs.

>  Wbooks, 49,95 euro (tot 1 maart 2018; 
daarna 59,95 euro)

> isbn  9789462582019
> Bestel online

  Cameron Bloom & Bradley Trevor 
Greive
Penguin Bloom - De kleine ekster  
die ons gezin redde
Hoopvol, ontroerend en waargebeurd. 
Cameron Bloom en zijn vrouw Sam en 
hun drie zonen waren een heel normaal 
gezin. Op een dag maakt Sam een haast 
fatale val, waarbij ze verlamd raakt. Een 
groot verdriet overschaduwt het gezin. 
Maar dan komt Penguin in de familie: 
een gewond eksterkuiken, dat uit het 
nest is gevallen. De zorg voor Penguin 
en de liefde die de familie daarvoor te-
rugkrijgt, laat zien dat er altijd hoop is 
op betere dagen., hoe verloren je je ook 
voelt. Met adembenemende foto’s.

> Xander, 15 euro 
> isbn  9789401607827
> Bestel online

 Renze Dijkema
Panorama Pieterburen-Pietersberg
Renze Dijkema fotografeerde het  
bekende Pieterpad tijdens een wande-
ling van 500 km dwars door Neder land. 
Zijn foto’s tonen Nederland als een 
leeg en verlaten gebied, dat door de 
mens is gemaakt en waarin de mens 
overal aanwezig is. Onderweg veran-
dert het landschap voort durend. Het 
boek bevat 72 panoramafoto’s. Om ze 
optimaal tot hun recht te laten komen, 
zijn ze over twee pagina’s afgedrukt.

> Lecturis, 39,95 euro 
> isbn  9789462262348
> Bestel online

 Midas Dekkers
Volledige vergunning
In Volledige vergunning beschrijft 
Midas Dekkers zijn favoriete cafés in 
Nederland, hun eigenzinnige eigenaren 
of barkeepers, kroegtijgers, de mores 
aan de stamtafel, de geneugten en ge-
varen van drankgebruik, en veel meer. 
Wat doet alcohol met een mens? Een 
mens verandert van een halve liter  
jenever meer dan van honderdduizend 
jaar evolutie. Een ode aan het café.

> Bas Lubberhuizen, 19,99 euro 
> isbn  9789059375024
> Bestel online

 Japke-d. Bouma
Ga lekker zélf in je kracht staan
Flexwerken, punten op de horizon, 
brainstormen en centraal stellen.  
De innovatieve kwaliteitsslagen vliegen 
ons om de oren op kantoor. Maar  
worden we daar nou beter van, vraagt 
Japke-d. Bouma zich af. Is het nou wel 
zo goed om te durven dromen? Werken 
zelfsturende teams? Moeten de neuzen 
eigenlijk wel dezelfde kant op? En is 
succes écht een keuze?

> Thomas Rap, 12,99 euro 
> isbn  978900406940
> Bestel online

 Onno Blom
Het litteken van de dood -  
De biografie van Jan Wolkers
De biografie van Jan Wolkers. Meer  
dan tien jaar lang werkte Onno Blom 
aan Wolkers’ biografie. Op basis van 
een schat aan materiaal schets hij een 
rebels, obsessief en zinnelijk leven in 
de greep van liefde en dood. Wolkers 
had onstuimige relaties met vrouwen 
en meisjes. De dood van zijn oudste 
broer en die van zijn tweejarig dochter-
tje bleven hem tot zijn laatste dag  
achtervolgen. ‘Arme Onno. Zweet, 
bloed en tranen zullen langs zijn rug 
lopen,’ zei Wolkers vlak voor zijn dood 
in NRC Handelsblad.

> De Bezige Bij, 39,99 euro 
> isbn  9789023454588
> Bestel online

 Franklin Foer
Ontzielde wereld
De existentiële dreiging van big tech. 
Zonder stil te staan bij de gevolgen 
heeft de wereld de producten en ser-
vices van vier reusachtige bedrijven 
omarmd. Google, Facebook, Apple en 
Amazon presenteren zich als voor-
vechters van individualisme, efficiëntie 
en diversiteit, maar ondertussen leiden 
hun algoritmes tot eenheidsworst,  
privacyschending en een overdosis 
comfort. Het resultaat is een onstabiele, 
bekrompen en slecht geïnformeerde 
wereld. Een wereld die niet zelf denkt. 
Ontzielde wereld legt dit mechanisme 
van automatisering en homogenisering 
onder het vergrootglas Elegant brengt 
Franklin Foer de geschiedenis van com-
putertechnologie in kaart en toont 
daarmee niet alleen de dreigende crisis, 
maar ook de noodzaak van verzet. Hij 
laat feilloos zien wat er op het spel 
staat - en hoe we het tij kunnen keren.

Diversen

‘Een ode 
aan het café’
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> De Bezige Bij, 22,99 euro 
> isbn  9789023468652
> Bestel online

 Dilemma op Dinsdag omdraaiboek
Nieuw aan dit boek is dat je het aan 
twee kanten kunt lezen. Als je het boek 
omdraait, is het voor de helft gevuld 
met dilemma’s waar juist je blij van 
wordt. Je kunt wel 800 unieke combi-
naties maken. Er is maar één regel: 
je MOET kiezen! En dat begint al bij  
de kaft...

> Dinsdag, 14,99 euro 
> isbn  9789090303994
> Bestel online

 Charlotte Mutsaers
Het Grote Charlotte Mutsaers 
Kleurboek voor Nooit-volwassenen
Voor dit kleurboek heeft ze haar favo-
riete tekeningen uitgekozen, opdat de 
lezer zelf aan het kleuren gaat en net 
als zij nooit volwassen wordt.

> Das Mag, 9,99 euro 
> isbn  9789492478467
> Bestel online

 William Morris
De twaalf dagen met Kerstmis
Een verbazingwekkend boek, met 
prachtige ontwerpen van William 
Morris, aangevuld door tekeningen van 
Liz Catchpole. De ritmische verzen kun 
je zowel spreken als zingen. De tekst is 
uit het Engels vertaald door zanger, 
componist en tekstdichter Jan Rot.  
Het perfecte kerstcadeau voor ieder 
die van kunst, ritme en design houdt.

> Christofoor, 17,50 euro 
> isbn  9789060388266
> Bestel online

 Neil de Grasse Tyson
Sterrenkunde voor mensen  
met haast
Wat is ruimte, wat is tijd? En de mys-
terieuze donkere materie? Hoe passen  
wij binnen het universum? Hoe past het 
universum in ons? Tegenwoordig heb-
ben we weinig tijd om over de kosmos 
na te denken. In Sterrenkunde voor  
mensen met haast brengt Tyson het uni-
versum in hapklare brokken naar de 
aarde; kort en duidelijk, met spranke-
lende humor, in twaalf vlot geschreven 
hoofdstukken overal en altijd binnen 
handbereik.

> AUP, 12,99 euro 
> isbn  9789462987043
> Bestel online

 Ferdinand Grapperhaus
Onvoltooid voltooid leven
Aan het einde van de zomer hoort 
Ferdinand Grapperhaus uit het niets 
dat bij zijn vrouw een ongeneeslijke 
vorm van kanker is geconstateerd. 
Grapperhaus schreef als eerbetoon aan 
zijn vrouw een persoonlijk document 
dat tegelijk behartenswaardige over-
denkingen bevat over de verhouding 
tussen de wens te leven en de wens  
te sterven. 
‘Van de huisarts moest ik op de website 
van de Nederlandse Vereniging voor 
Vrijwillige Euthanasie op zoek naar een 
euthanasieverklaring voor mijn vrouw. 
Maar het eerste dat ik op die site 
tegen kwam was een overzicht: de voor-
delen van euthanasie. Ik stopte met le-
zen. Voordelen. Zo ver was ik nog niet.’

> Prometheus, 17,99 euro 
> isbn  9789044635607
> Bestel online

 Bert Bakker
Noord-Europa bestaat niet!
Een nieuwe kijk op de eeuwenoude 
tweedeling van Europa. In dit boek 
zoekt Bert Bakker naar de ware achter-
grond van mentaliteitsverschillen bin-
nen Europa. Die zijn niet religieus, laat 
staan klimatologisch. Daar waar feodale 
verhoudingen nooit voet aan de grond 
kregen, kon een middenklasse opbloei-
en, zoals in Scandinavië, Nederland, 
Duitsland, maar bijvoorbeeld ook in 
Noord-Italië. Waar dat niet gebeurde 
bleven de verhoudingen - tot op de dag 
van vandaag - als in de oude standen

maatschappij. Wie eenmaal ziet dat 
daar de breuklijn ligt, beseft dat voor 
een solidair Europa meer nodig is dan 
een kloppend huishoudboekje.

> Atlas contact, 21,99 euro 
> isbn  9789045028569
> Bestel online

 Marinus van den Berg
Na werk tijd
Toegewijd leven. Men pensioen gaan  
is een ingrijpende gebeurtenis. In dit 
boek beschrijft Marinus van den Berg 
wat het betekent om ineens de tijd aan 
jezelf te hebben, je collega’s te missen 
en een nieuwe, zinvolle dagbesteding 
te zoeken. Tijd, ontmoetingen, aan-
dacht, dromen en wandelen zijn belang-
rijke onderwerpen. Een bron van in-
zichten en verrassende perspectieven 
voor mensen die stoppen met betaald 
werk.

> Ten Have, 14,99 euro 
> isbn  9789025906122
> Bestel online

 Diet Groothuis
Het studentenpoetsboek
In dit boek geeft Diet Groothuis vrolij-
ke, slimme en eenvoudige tips om met 
minimale inspanningen een maximaal 
resultaat te bereiken. Met haar ‘heilige 
drie-eenheid’ schoonmaakazijn, groene 
zeep en soda komen dure schoonmaak-
middelen het huis niet meer in. 
De ondertitel zegt al genoeg: Voor  
wie wel iets beters te doen heeft dan 
schoon maken.

> Atlas contact, 17,50 euro 
> isbn  9789045035369
> Bestel online

 Teuntje Klinkenberg & Arie Snel (red)
Klem op je werk
15 waargebeurde verhalen die inzicht 
en troost bieden. Dit boek gaat over 
mensen die te maken krijgen met  
arbeidsconflicten, reorganisaties,  
ernstige ziekte of burn-out, en hierdoor 
buiten de maatschappij kwamen te 
staan. Momenten waarop alles stilvalt 
en er geen uitweg lijkt te zijn. De  
sa men stellers hebben de waargebeurde 
verhalen laten navertellen door gere-
nommeerde schrijvers. De verhalen  
zijn heftig, maar ook herkenbaar en 
troostrijk. Ze helpen je om beter te  
begrijpen hoe mensen in dit soort pijn-

‘Arme Onno. Zweet, bloed en tranen zullen langs zijn rug lopen,’      
                zei Wolkers vlak voor zijn dood in NRC Handelsblad
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lijke situaties terechtkomen, om niet te 
schrikken en er niet voor weg te lopen 
als het in je omgeving gebeurt. En ze 
kunnen je helpen er met afstand naar 
te kijken als het jezelf is overkomen.

> Business contact, 19,99 euro 
> isbn  9789047011088
> Bestel online

 Noah Strycker
Grenzeloos vogels kijken
In een jaar de wereld rond. Noah 
Strycker reist in een jaar de wereld 
rond om 6042 vogelsoorten te spotten. 
In dit boek beschrijft hij wat hij dan 
meemaakt: bloedzuigers, chronisch 
slaaptekort, vertragingen, natuur -
 bescherming, aardverschui vingen, 
 iconische vogels, ziekte, over -
stro mingen, autopech en vele ont -
 moetingen met gepassioneerde  
vogelaars. Door de vogels achterna te 
reizen krijgt hij een uniek perspectief 
op de wereld die wij met elkaar delen.

> Atlas contact, 24,99 euro 
> isbn  9789045032856
> Bestel online

 Eliot Higgins
Op zoek naar de waarheid
Van oorlogsconflict tot corruptie,  
van het neerhalen van vlucht MH17  
tot de oorlog in Syrië: in dit tijdperk  
van fake news is serieuze onderzoeks-
journalistiek belangrijker dan ooit. Eliot 
Higgins begon zonder enige specifieke 
kennis de weblog Brown Moses. Hierop 
onderzocht en analyseerde hij syste-
matisch de informatie die hij op inter-
net en social media vond over het  
conflict in Syrië. In zijn TEDx-talk laat  
hij zien hoe effectief gebruik van open 
source-informatie mensen kan helpen 
om zelf op zoek te gaan naar de 
waarheid.

> Business contact, 8,99 euro 
> isbn  9789047011163
> Bestel online

 Jonathan Keates
Messiah
Over de geschiedenis van Händels 
meesterwerk. Tegenwoordig geldt de 
Messiah als een absoluut meesterwerk 
van de barokmuziek. Het is een van  
de meest uitgevoerde en opgenomen 
stukken, met een in de gehele westerse 
wereld rijke uitvoeringstraditie rond 

Kerstmis. Keates vertelt over de ge-
schiedenis van de compositie en het 
voortleven ervan na Händels dood. Hij 
beschouwt het stuk in verhouding tot 
de andere werken van de componist  
en kijk tnaar het oratorium zlef en het 
religieuze aspect ervan ten tijde van  
de Verlichting. Verplichte kost voor  
alle liefhebbers van klassieke muziek!

> Ambo anthos, 20 euro 
> isbn  9789026340888
> Bestel online

 Selwyn Leamy
Lees dit als je beroemd wilt worden 
met tekenen
Heb je altijd al willen tekenen, maar 
wist je niet hoe te beginnen? Dit boek 
onthult stap voor stap alle praktische 
vaardigheden en technieken die je no-
dig hebt om de wereld om je heen vast 
te leggen. Een toegankelijk gids zonder 
vakjargon, vol eenvoudige voorbeelden, 
oefeningen en tips waarmee je leert 
tekenen.

> Thoth, 16,95 euro 
> isbn  9789068687392
> Bestel online

 Aaf Brandt Corstius
Eindelijk 40
Over de voordelen en niet-bestaande 
nadelen van veertiger zijn. Als veertig 
wordt, hoef je geen dolende dertiger 
meer te zijn. En je bent ook nog lang 
geen vijftig. Het is, kortom, de ideale 
leeftijd. Aaf Brandt Corstius behandelt 
alle veertigersproblemen die natuurlijk 
eigenlijk kansen zijn: al dan niet corri-
gerende badpakken, het immer door-
groeien van de neus en het slinken  
van de geheugen.

> Meulenhoff, 15 euro 
> isbn  9789029091800
> Bestel online

 Mischa Spel & Floris Don
De Johannes-Passion 
Complete luistergids. Na het grote  
succes van de luistergids over de 
Matthãus-Passion laten de auteurs  
ons nu ook beter luisteren naar  
Bachs Johannes-Passion. Ook in deze 
luistergids komen muziekkenners aan 
het woord over hun favoriete aria’s, 
koren, duetten en ariosi. En natuurlijk 
mag een hoofdstuk over de verschillen 
tussen de twee passies niet ontbreken. 

Deze unieke gids biedt zowel de door-
gewinterde als de beginnende muziek-
liefhebber nieuwe kapstokjes om luis-
terervaring mee te verdiepen tijdens 
het concert of gewoon thuis.

> Meulenhoff, 19,99 euro 
> isbn  9789029091763
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 John Jansen van Galen
Wandelparadijs Nederland 
Te voet door alle provincies. Steeds 
nieuwe landgoederen en uiterwaarden 
worden opengesteld, telkens andere 
trajecten beschreven of gemarkeerd. 
Nederland is een waar wandelparadijs. 
in dit boek verkent John Jansen van 
Galen alle twaalf provincies te voet en 
brengt met aanstekelijke geestdrift in 
een wemeling van korte impressies  
verslag uit van zijn omzwervingen.  
Het boek is rijk geïllustreerd met schit-
terende foto’s en bevat links naar meer 
dan 500 wandelingen.

> Balans, 17,50 euro 
> isbn  9789460038518
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Marinke Steenhuis
Voorbij de dijken
Hoe Nederland met het water werkt.  
Er zijn weinig landen op de wereld waar 
het water zozeer het landschap en  
de nationale identiteit bepaalt als in 
Nederland. De kwetsbare delta ligt  
telkens weer op de tekentafel om aan-
gepast te worden aan de dreiging van 
het water. Klimaatverandering zorgt nu 

‘Aaf Brandt Corstius behandelt alle veertigersproblemen 
 die natuurlijk eigenlijk kansen zijn’
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voor een volgende ronde van ingrepen. 
De klassieke strijd tegen het water is 
daarbij veranderd in een aanpak met 
water. Voor het eerst worden de om-
vang van het Nederlandse waterproject 
en de resultaten ervan in het kust- en 
rivierenlandschap zichtbaar. Dit boek 
brengt deze indrukwekkende operatie 
in beeld. Nu ook in Engelstalige editie 
verkrijgbaar; een prachtig relatiege-
schenk voor buitenlandse gasten!

> Nai010, 39,95 euro 
> isbn  9789462083837 (ned)
> Bestel online
> Nai010, 39,95 euro 
> isbn  9789462083844 (eng)
> Bestel online

 Capitool Onverwacht Verleden
Deze gids staat vol met meer dan 400 
bezienswaardige plekken in Nederland, 
die gebaseerd zijn op de Nederlandse 
geschiedenis en die heel leuk zijn om 
nu te bezoeken. De onderwerpen zijn 
ingedeeld in diverse periodes, van de 
prehistorie, de gouden eeuw tot de 
tweede helft van de twintigste eeuw.

> Spectrum, 19,99 euro 
> isbn  9789000357659
> Bestel online

 Joris van Casteren
Een botsing op het spoor
Het is nog donker, een stoptrein rijdt 
van Nijmegen naar Roermond. Bij een 
overgang in het bos van Malden gaan 
een moeder en dochter met vier hon-
den op de rails staan. Het ochtendlicht 
onthult een gruwelijke ravage, één 
hond heeft zich losgerukt, zachtjes  
jankend treffen agenten hem aan.  
Joris van Casteren sprak met reizigers, 

treinpersoneel, hulpverleners en  
andere getuigen over de ochtend  
van 28 november 2016. 

> Querido, 14,99 euro 
> isbn  9789021408477
> Bestel online

 Tanya Goodin
Off. 
Verbeter je leven met een digitale  
detox. Voel je je opgejaagd? Uitgeput? 
Heb je moeite om je te concentreren of 
te ontspannen? Raak je in paniek als je 
je telefoon niet bij je hebt? Het is tijd 
offline te gaan en te resetten. Ideaal 
cadeau voor die telefoonverslaafde 
vriend.

> AWBruna, 9,99 euro 
> isbn  9789400509283
> Bestel online

 Nicolaas Klei
Omfietswijngids 2018
Om het de lezer makkelijk te maken  
is er voor iedere winkel een top 3 wit, 
rood en rosé opgenomen. Daarnaast 
zijn er ook toplijsten met de beste  
biologische, de beste allergoedkoopste, 
de beste verschillende druivensoorten, 
de beste Argentijnse, Franse, Italiaanse 
enzovoort. Daarom is de Omfiets-
wijngids ook dit jaar weer onmisbaar.

> Podium, 15 euro 
> isbn  9789057598760
> Bestel online

 Fumio Sasaki
Vaarwel, spullen
Fumio Sasaki is eind dertig, single, en 
werkt als redacteur bij een uitgeverij. 
Hij woont in een klein appartement  
in Tokyo, met drie shirts, vier broeken, 
vier paar sokken, en niet veel meer. 
Een paar jaar geleden realiseerde hij 
zich dat al zijn materiële bezittingen 
hem eerder ongelukkig dan blij maak-
ten, en dus besloot hij het gros van zijn 
spullen weg te doen. In Vaarwel, spul-
len verkent hij de filosofie achter het 
minimalisme en geeft hij een aantal 
eenvoudige regels die je kunnen helpen 
een simpeler, gelukkiger, waardevoller 
leven te leiden. Hij vertelt hoe een mi-
nimalistische levensstijl niet alleen je 
leefruimte en gedachtewereld vergroot, 
maar uiteindelijk je leven verrijkt.

> AWBruna, 19,99 euro 
> isbn  9789400509108

> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Noam Chomsky
Het einde van de Amerikaanse droom
De tien principes voor de concentratie 
van rijkdom en macht. Messcherp ont-
leedt Chomsky de opkomst van het  
neoliberalisme. Hij formuleert tien 
principes die leiden tot een ongekende 
concentratie van rijkdom en macht,  
zoals ‘gebruik angst’ en ‘ondermijn  
solidariteit’. Chomsky beroept zich  
op o.a. Aristoteles, Adam Smith en 
Malcom X, maar put ook uit overheid- 
en bedrijfsdocumenten.

> Ten Have, 19,99 euro 
> isbn  9789025906214
> Bestel online

 Philip Pullman
La Belle Sauvage 
Het boek van Stof deel één. 22 jaar  
na Het gouden kompas, het eerste deel  
van de beroemde Noorderlicht-trilogie, 
keert Philip Pullman terug naar de pa-
rallelle wereld die wereldwijd al meer 
dan 17,5 miljoen lezers wist te betove-
ren. Pullmans nieuwe trilogie heet Het 
boek van Stof en het eerste deel La 
Belle Sauvage, speelt zich af rond zijn 
geliefde personage Lyra Belacqua.  
Er komen natuurlijk alethiometers,  
daemonen en het Magisterium in  
voor, maar ook vele nieuwe perso-
nages, inclusief een nieuwe held.

> Prometheus, 19,99 euro 
> isbn  9789044635089
> Bestel online

‘Ideaal cadeau voor die 
telefoonverslaafde vriend’
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Kind, Jeugd & Young Adult
 Kerry Drewery

Cel 7
Multimiljonair en beroemdheid Jackson 
Paige is vermoord. De 16-jarige Martha 
wordt bij het lijk gevonden, met een 
geweer in haar hand. Het lijkt dus een 
uitgemaakte zaak, vooral in een maat-
schappij waarin geen rechters meer aan 
te pas komen maar het publiek via de 
populaire realityshow ‘Dood is gerech-
tigheid’ beslist of iemand schuldig is  
of niet. Bovendien heeft Martha zelf 
schuld bekend. Maar is ze wel schuldig? 
Of is de realiteit veel complexer dan de 
media het publiek wil doen geloven?
Eerste deel van een trilogie.

> Luitingh-Sijthoff, 16,99 euro
> leeftijd 13+ 
> isbn  9789024576883
> Bestel online

 Kirsten Ciccarelli
Iskari
Een epische reis door een rijke fanta-
siewereld vol diepgaande personages, 
hoog oplopende politieke spanningen 
en - jawel - draken! In het eerste deel 
van de Iskari-trilogie probeert draken-
vechter Asha haar stad te beschermen 
tegen de draak die hen, door haar  
eigen toedoen, al jaren teistert. 

> Blossom books, 19,50 euro
> leeftijd 16+ 
> isbn  9789463491303
> Bestel online

 Tonke Dragt 
Als de sterren zingen
Een bundel met nog niet eerder gepu-
bliceerde verhalen, gerangschikt in vijf 
thema’s: van sprookjes en sagen tot 
raadselverhalen waarbij de lezer ge-
heimschrift moet oplossen, van span-
nende avonturen tot betoverende 
nachtverhalen. Bovendien vertelt de 
bundel de verhalen achter deze ver-
halen: hoe ontstonden ze, wanneer 
schreef Tonke Dragt ze, waar kwam 
haar inspiratie vandaan?

> Leopold, 24,99 euro
> leeftijd 10 - 100 jaar 
> isbn  9789025873745
> Bestel online

 Maren Stoffels 
Escape room
Een bloedstollende jeugdroman waarin 
vier verschillende personages gecon-
fronteerd worden met de vraag: wie 
kan je uiteindelijk echt vertrouwen? 
Vier vrienden geven zich op voor een 
Escape Room. In het spel moeten ze in 
60 minuten zien te ontsnappen uit een 
kamer. Maar wat gebeurt er als de per-
soon die hen opsluit helemaal niet van 
plan is hen te laten gaan? Een van de 
jongeren is het doelwit. Maar wie?

> Leopold, 13,99 euro
> leeftijd 13+ 
> isbn  9789025873974
> Bestel online

 Marije Tolman & Ronald Tolman 
Het boek
Nieuw prentenboek van de makers van 
De boomhut. Een olifant verliest zich 
volledig in een boek, dat hem de kijker 
meevoert naar verschillende werelden. 
Van een zonovergoten stad tot een 
gure ijsvlakte, bevolkt door zwarte pan-
ters, rode olifanten, tijgers, pinguïns, 
lepelaars, leeuwen, zeeschildpadden en 
nog veel meer dieren. Een betoverend 
kijkboek voor klein en groot.

> Querido, 15,99 euro
> isbn  9789045120942
> Bestel online

 Hans Hagen
Onbreekbaar
Cross-over-poëzie voor Young Adults 
en volwassenen. Hans Hagen heeft 
weinig woorden nodig om grote ge-
voelens en kleine belevenissen weer  
te geven. 
…en dan snap ik dat ik lees
om mezelf en de wereld
te ontvluchten of te vinden
en dat ik op woorden kan leunen
als een meeuw op de wind…

> Querido, 15 euro
> leeftijd 13+ 
> isbn  9789045121314
> Bestel online

‘Dit moet je 
   hebben als je een 
kattenliefhebber 
     bent!’
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 Mark Tijsmans
Tante Geola en de tsaar van  
eender waar
Bas Bonje Bolleboos is 11 en gaat loge-
ren bij een tante van zijn mama, tante 
Geola. Meteen na zijn aankomst ver-
schijnt er een heel vreemde man in het 
dorp. Hij noemt zich ‘De Tsaar van een-
der waar’, en is heksenjager! Hij is er 
van overtuigd dat tante Geola een heks 
is. Samen met de kleindochter van de 
tsaar weet Bas te voorkomen dat tante 
op de brandstapel eindigt; maar ze kun-
nen niet verhinderen dat de tsaar door 
zijn gestuntel andere gebeurtenissen in 
gang zet waarvan de gevolgen niet te 
overzien zijn! Van de auteur van 
Wietwaterlanders.

> Van Halewyck, 16,99 euro
> leeftijd 10+ 
> isbn  9789461317414
> Bestel online

 Mies van Hout
Dag poes!
Weer een prachtig prentenboek van  
de hand van Mies van Hout. Met ge-
dichten van Hans en Monique Hagen, 
Sjoerd Kuyper, Koos Meinderts en 
Bette Westera. Dit moet je hebben  
als je een kattenliefhebber bent!

> Hoogland & Van Klaveren, 16,50 euro
> leeftijd 4 - 100 jaar 
> isbn  9789089672353
> Bestel online

 John Green e.a.
Let it snow
Kerstavond, een sneeuwstorm en een 
gestrande trein vol jongeren. De ultie-
me setting voor een heerlijke roman 
met drie innemende hoofdpersonen 
die snakken naar liefde. Wordt verfilmd 
door Warner Bros. 

> De Fontein, 10 euro
> leeftijd 13+ 
> isbn  9789026141560
> Bestel online

 Marie Lu
Warcross
Warcros is een virtual reality game die 
de wereld beheerst. Om wat bij te ver-
dienen werkt hacker Emika als premie-
jager voor het spel; ze spoort spelers op 
die illegaal wedden. De concurrentie is 

groot, en het is niet makkelijk om je 
staande te houden. Dan doet de maker 
van het spel, de jonge miljardair Hideo 
Tanaka, Emika een onweerstaanbaar 
aanbod. Hij heeft een spion nodig  
tijdens de internationale Warcross-
kampioenschappen om een bevei-
ligingsprobleem bloot te leggen. 
Halsoverkop vertrekt Emika naar Tokyo 
en ze belandt in een wereld van roem 
en rijkdom. Maar al snel stuit ze op  
een complot, met grote gevolgen  
voor het hele Warcrossemperium.

> De Fontein, 18,99 euro
> leeftijd 15+ 
> isbn  9789000358892
> Bestel online

 Arend van Dam
De wagen van Spijker (AVI M4)  
en Ik ben de baas (AVI E3)
Nieuwe delen in de Lang geleden...  
AVI-serie (om zelf te lezen). In De  
wagen van Spijker staat het ontstaan  
van het legendarische automerk Spijker 
centraal. Ik ben de baas is een mini- 
autobiografie over het leven en werk 
van Jacoba van Beieren.

> Unieboek/Het Spectrum, 7,99 euro

> De wagen van Spijker
> leeftijd 7+ 
> isbn  9789000354689
> Bestel online

> Ik ben de baas
> leeftijd 6+ 
> isbn  9789000354658
> Bestel online

 Anna Claybourne
Waarom verdrinken vissen niet? - 
En andere levensbelangrijke vragen 
over het dierenrijk
Vorig jaar veroverde Waarom zijn er  
zoveel blote mensen de kunst? de boek-
handels. Het idee om vanuit kinder -
vragen de kunstgeschiedenis in te  
duiken, bleek een gouden greep. Vanuit 
hetzelfde idee wordt nu in gezoomd op 
de natuur. Aan de hand van vrolijke,  
tot de verbeelding sprekende vragen 
worden allerlei aspecten van de natuur 
besproken: van evolutie tot de intelli-
gentie van dieren.

> Lemniscaat, 14,95 euro
> leeftijd 7+ 
> isbn  9789047709428
> Bestel online

 Catherine Barter
Onruststokers
Een liefdevolle, spannende, humoris-
tische en aangrijpende coming-of-age-
roman. Nu Alena 15 jaar oud is, wordt 
ze nieuwsgierig naar wie haar moeder 
eigenlijk was. Haar halfbroer Danny 
probeert haar onderzoek op alle manie-
ren te dwarsbomen, en dat maakt haar 
alleen maar meer vastberaden om te 
ontdekken wat nu haar achtergrond is. 
Haar veilige leventje begint steeds  
heviger op zijn grondvesten te schud-
den als een aanslagpleger bommen legt 
in supermarkten in haar buurt en de  
koffiebar van Nick (beste vriend van 
Danny) wordt aangevallen.

> Lemniscaat, 15,95 euro
> leeftijd 15+ 
> isbn  9789047709350
> Bestel online

‘Liefdevol,                      
    spannend, 
            humoris tisch 
en aangrijpend’

 ‘Van spannende avonturen 
                           tot betoverende nachtverhalen’
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 Roy Apps
De strikt geheime geschiedenis  
van codes en codebreken
Dit boek zit vol bijzondere verhalen.  
En hoe meer je over de geschiedenis 
van het codeschrift te weten komt, hoe 
meer je leert hoe je zelf geheime be-
richten kunt overbrengen. Als je het 
maar niet net zo doet als een Perzisch 
heerser in 500 v Chr.: die tatoeëerde 
een boodschap op het hoofd van een 
kaalgeschoren slaaf - tijdens de lange 
reis die hij moest maken om de bood-
schap af te leveren, groeide het haar 
over de tekst heen, zodat die veilig 
aankwam.

> Lemniscaat, 13,95 euro
> leeftijd 7+ 
> isbn  9789047709510
> Bestel online

 Jeanne Willis & Jarvis
Ik ben de baas
Hoe een kleine neushoorn zich groot 
voelt… en op zijn plaats wordt gezet.
Kleine neushoorn is zo vol van zichzelf 
dat hij niet luistert als Dwergmuis hem 
waarschuwt dat hij beter kan maken 
dat hij wegkomt. En dan merkt hij dat je 
maar beter vrienden kan hebben dan 
de baas kunt spelen.

> Lemniscaat, 13,95 euro
> leeftijd 4+ 
> isbn  9789047709688
> Verschijnt december
> Bestel online

 John Green
Schildpadden tot in het oneindige
Bijna zes jaar na het overweldigende 
succes van Een weeffout in onze sterren 
schrijft John Green met dit boek op-
nieuw een briljante en onvergete lijke 
roman. Schildpadden tot in het onein-
dige gaat over vriendschap voor het 
leven, onverwachte ontmoetingen,  
Star Wars-fanfictie en een tuatara die 
op het punt staat een fortuin te erven. 
Maar bovenal gaat het over Aza 
Holmes, een meisje dat worstelt met 
een dwangstoornis en klem komt te  
zitten in de verstikkende spiraal van 
haar gedachten.

> Gottmer, 15,99 euro (paperback)
> leeftijd 15+ 
> isbn  9789025768539
> Bestel online

 Ted van Lieshout & Philip Hopman
Boer Boris (met bouwplaat)
Boer Boris bestaat 5 jaar en dat wordt 
gevierd met een speciale editie van  
het allereerste boek in de reeks, waar-
bij een stevige bouwplaat van boer 
Boris met zijn tractor is gevoegd.

> Gottmer, 14,99 euro
> leeftijd 4+ 
> isbn  9789025767983
> Bestel online

 Rodaan Al Galidi & Geertje Aalders
Arabische sprookjes
Rodaan, verhalenverteller bij uitstek, 
verzamelde niet alleen oorspronkelijke 
Arabische sprookjes, maar ook verha-
len die via een omweg in het Midden-
Oosten zijn beland en daar inmiddels 
niet meer weg te denken zijn. Met zijn 
prachtige vertelstem spreekt hij alle 
kinderen aan en zijn humor en filoso-
fische noten zullen zowel bij kinderen 
als volwassenen in goede aarde vallen.

> Gottmer, 19,99 euro
> leeftijd 10+ 
> isbn  9789025767181
> Bestel online

 Naomi Tieleman & Marijke Nelissen
Het huis van Sinterklaas
Eindelijk komen we te weten wat de 
kleine Pietjes doen die nog niet groot 
genoeg zijn om met Sinterklaas mee 
naar Nederland te varen: zij passen op 
het huis van Sinterklaas, en hoe…!
Een vrolijk Sinterklaasverhaal op rijm.

> Gottmer, 13,99 euro
> leeftijd 3+ 
> isbn  9789025767723
> Bestel online

‘Opnieuw een  
        briljante  
en onvergete lijke  
            roman’

https://libris.nl/augustinus/9789047709510
https://libris.nl/augustinus/9789047709688
https://libris.nl/augustinus/9789025768539
https://libris.nl/augustinus/9789025767983
https://libris.nl/augustinus/9789025767181
https://libris.nl/augustinus/9789025767723


 Jan Paul Schutten & Arie van ‘t Riet
Binnenste binnen
Door een röntgenapparaat bekeken  
ziet het dierenrijk er ineens heel anders 
uit. de imposante kerkuil is zonder zijn 
vacht maar een ielig wezentje; de dikke 
bij heeft ineens een wespentaille.
Jan Paul Schutten beschrijft de meest 
uiteenlopende dieren aan de hand van 
kleurrijke röntgenfoto’s van Arie van  
‘t Riet.

> Gottmer, 17,99 euro
> leeftijd 7+ 
> isbn  9789025767266
> Bestel online

 James Dashner
De doodskuur
Deel 3 van de Labyrintrenner-reeks,  
na De labyrintrenner en De schroei  -
proeven. Thomas ontsnapte uit het 
Labyrint. Hij overleefde de Schroei.  
En hij zal alles op alles zetten om zijn 
vrienden te redden. Maar het is de 
waarheid zelf die echt een einde aan 
alles zal maken. De tijd van leugens  
is voorbij.

> Q, 15 euro
> leeftijd 15+ 
> isbn  9789021408422
> Verschijnt december
> Bestel online

 Marieke Nijkamp
Voor ik je loslaat
Een paar dagen voordat Corey terug-
gaat naar haar geboorteplaats Lost 
Creek in Alaska om haar beste vriendin 
op te zoeken, wordt deze dood aange-
troffen - drijvend onder het ijs. Corey  
is er kapot van en kan niet geloven dat 
Kyra zelfmoord heeft gepleegd, zoals 
iedereen beweert.
Verder lijkt in Lost Creek niets meer  
op vroeger. Mensen doen alsof ze een 
vreemde is en vertellen haar dat de 
dood van Kyra was voorbestemd. Maar 
Corey voelt dat er iets niet klopt. Welke 
ijzingwekkende geheimen houdt men 
voor haar verborgen? In de donkere 
koude winter van Alaska gaat ze op 
zoek naar antwoorden terwijl de sfeer 
in het dorp steeds grimmiger wordt…

> Harper Collins, 17,99 euro
> leeftijd 15+ 
> isbn  9789402700565
> Verschijnt januari 2018
> Bestel online

 Michael Grant
Monster
Monster, de eerste van drie nieuwe 
boeken, is ook los van de Gone-serie  
te lezen, maar gelukkig voor de fans 
spelen ook alle belangrijke personen 
uit de eerdere delen een rol. Minstens 
zo spannend, en met aansprekende 
nieuwe personages van wie sommigen 
letterlijk en figuurlijk in monsters 
veranderen.

> Harper Collins, 17,99 euro
> leeftijd 15+ 
> isbn  9789402700558
> Bestel online

 Tom Schamp
Feest in de wolken
Vouw het boek open en bewonder de 
woordeloze prenten boordevol details 
en humor. Volg de personages en  
ontdek op elke verdieping andere  
bewoners van het flatgebouw. Een  
uitvouwboek en groeimeter in één.

> Lannoo, 14,99 euro
> leeftijd 4+ 
> isbn  9789401446563
> Bestel online

 Young Scientist Winterboek 2018
Ijskoude weetjes voor kids. Met dit 
boek hoef je je in de winter nooit te 
vervelen. Het neemt je mee naar de 
koudste uithoeken van onze planeet. 
Van de Noordpool naar de Himalaya  
en van Siberië naar (jawel) de Sahara.  
Je maakt zelf een trip de ruimte in, naar 
een ijsmaan in het zonnestelsel. Met de 
weetjes, raadsels en puzzels in dit boek 
gaan de donkere winteravonden als 
een speer voorbij.

> Veen, 12,50 euro
> leeftijd 7+ 
> isbn  9789085716075
> Bestel online

 Rachel Bright & Jim Field
Twee vechtende eekhoorntjes
De eekhoorntjes Eduard en Reinier zijn 
druk bezig hun wintervoorraad aan te 
leggen en hebben allebei hun oog laten 
vallen op de laatste dennenappel in het 
bos. In het spannende gevecht dat volgt 
gaan de eekhoorntjes zelfs zover dat ze 
hun eigen leven in gevaar brengen om 
de dennenappel te bemachtigen. Maar 
dan zien ze gelukkig in dat hun eigen 
leven en dat van hun rivaal toch net iets 
belangrijker is dan nog een dennen-
appel toevoegen aan hun voorraad.

> Gottmer, 13,99 euro
> leeftijd 2+ 
> isbn  9789025767341
> Bestel online

     ‘De imposante kerkuil is zonder zijn vacht 
maar een ielig wezentje’
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‘Bewonder de 
          woordeloze 
prenten 
boordevol details    
     en humor’
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 Openingstijden
 maandag 11.00 - 18.00 uur

 dinsdag 9.00 - 18.00 uur

 woensdag 9.00 - 20.00 uur*

 donderdag 9.00 - 20.00 uur* 

 vrijdag 9.00 - 20.00 uur*

 zaterdag 9.00 - 17.00 uur

 zondag  GESLOTEN (ook  

op koopzondagen)

*Tijdens schoolvakanties vervallen  

de koopavonden tot 20.00 uur –  

dan sluiten wij om 18.00 uur.
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prikbord . . .
Korte berichten & mededelingen

 Prijsvraag
We willen u in elke Indruk een tekening van  

Jeroen Artz voorschotelen; een schets die bij  

een boek past. Grote vraag is natuurlijk:  

welk boek? Onder de goede inzenders  

verloten we een boekenbon van 10 euro!

           Welk boek is dit?

Stuur uw inzending uiterlijk 20 december 2017  

naar info@augustinus.nl. De winnaar wordt in 

de volgende editie van Indruk bekend gemaakt. 

Boekhandel Augustinus  |  Groesbeekseweg 62 in Nijmegen  |  Telefoon 024 - 322 99 10  |   www.boekhandelaugustinus.nl

Terug naar school
Herma Schipperheijn

Het is jaren geleden, dat ik op de middel bare 

school zat. Laatst was ik er weer eens binnen. 

Want al enkele jaren werk ik samen met docen-

ten Nederlands om brugklassers van inspiratie te 

voorzien bij het kiezen van een boek om te lezen 

voor een boek opdracht. Dus fietste ik onlangs 

een week lang met twee flink gevulde fietstassen 

naar de NSG, om alle 11 brugklassen te vertellen 

over leuke, nieuwe en minder nieuwe jeugdboe-

ken. De dunste die ik bij me heb, is een stripboek 

van Suske en Wiske. Ze weten allemaal dat die 

niet mag voor een boekopdracht; al denken ze 

vaak dat de reden daarvoor is dat het een strip-

boek is. 

Niets is minder waar, want de Graphic novel  

van Philip Pullman De tijdreizen van John Blake 

(ook een stripboek) mag wel.  

Het criterium is dan ze een boek lezen dat  

geschikt is voor hun leeftijd.In elke klas laat  

ik verschillende boeken zien en vertel ik waar 

ze over gaan; maar natuurlijk verklap ik de  

afloop niet. Na een keer of drie weet de klas  

dan ook altijd mijn verhaal over een boek af  

te maken: ‘Als je wilt weten hoe het verder  

gaat… moet je het boek lezen!’  

> De Fontein, 15 euro

> isbn  9789026143434

> Bestel online

Aan deze Indruk werkten mee:
Karin Jansen
Herma Schipperheijn
Herman Simissen
Hilde van Vlaanderen
Loes de Vries

Jeroen Artz
Marian Bernaerts
Inge de Bie
Arjan Broers
Rieneke Campman

   wist u dat…*    Betaald parkeren 
Rondom onze winkel is het betaald parkeren.  

De parkeerautomaat staat recht tegenover onze  

winkel. Ook kunnen wij u aanmelden via een app 

 voor het parkeren. Wij betalen dan de kosten 

voor u.

*    Webshop Onze webshop vind u op onze site:  

www.boekhandelaugustinus.nl Tegenwoordig 

kunt u zelf in de webshop zien of wij een boek 

op voorraad hebben.

mailto:info@augustinus.nl
www.boekhandelaugustinus.nl
https://libris.nl/augustinus/9789026143434
www.boekhandelaugustinus.nl

