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Vooraf

Opnieuw zelfstandig, wat een wonder!

Vanzelfsprekend zullen wij hun boe-

Bij dit alles is en blijft de samenwer-

En wat een enorm plezier om met een

ken met de grootst mogelijke zorgvul-

king met de Nederlandse en Vlaamse

toegewijde groep mensen onze bijzon-

digheid, overtuiging en liefde blijven

boekhandelaren van enorme betekenis.

dere uitgeverij te kunnen voortzetten

publiceren. Wij, dat zijn: Anneke

– en ook deels nieuw in te richten.

Willemsen (redactie, tot aan haar ver-

Wij zijn ervan overtuigd dat het boek

lof half december), Sylvie Steffers (pu-

toekomst heeft, in welke vorm het ook

wpg Uitgevers, waarvan wij sinds

bliciteit), Hans Gaarlandt (marketing

zal verschijnen. Het voorlopige bewijs

2002 deel uitmaakten, heeft Uitgeverij

en new business), Eveline Hansen en

is te vinden in deze voorjaarscatalogus

Balans per 1 oktober 2014 via een

Gabina Veltkamp (verkoop), Hannah

2015. Van Nederland tot Noord-Korea,

management buy out aan ons ver-

Buenting (algemene zaken), Geurt

van God tot de Postcode Loterij, van

kocht. De gesprekken daarover zijn

Gaarlandt (editor at large) en André

de Middeleeuwen tot is, van revo-

in goede harmonie verlopen en op

van Halewyck voor alles wat met

lutiedreiging tot oorlog, van voetbal

30 oktober is een en ander definitief

Vlaanderen te maken heeft.

tot leiderschap, van depressie tot

getekend. Wij zijn zeer gelukkig met

de wensmens. Allemaal van belang.

deze uitkomst, omdat wij hiermee

De identiteit van Uitgeverij Balans

enerzijds kunnen voortbouwen op

zal niet veranderen. Met oog voor de

Allemaal van harte aanbevolen.

inmiddels bijna dertig jaar ervaring en

wereld blijven wij onszelf, dat doen

Namens alle medewerkers van

succes, en anderzijds de flexibiliteit

we al sinds 1986 en daarmee hebben

Uitgeverij Balans,

hebben verworven die nodig is om de

we ook alle dynamiek in en rond het

belangen van onze auteurs zo goed

boekenvak van de afgelopen jaren

mogelijk te kunnen blijven behartigen

goed doorstaan. Vanzelfsprekend

Plien van Albada

in een wereld die in hoog tempo ver-

zullen wij het bijzondere gedachten-

uitgever

andert.

goed dat we vertegenwoordigen wel
combineren met moderne middelen

De uitgeverij is nu in handen van

en onze herwonnen zelfstandigheid

uitgever Plien van Albada en oud-

ook aangrijpen om nieuwe wegen

oprichter Geurt Gaarlandt. Maar het

in te slaan: digitale wegen, nieuwe

geestelijk eigendom is natuurlijk van

samenwerkingsvormen, een andere

de auteurs. Daarom was het van cruci-

verkoopmethodiek. Een eerste voor-

aal belang dat zij unaniem enthousiast

beeld daarvan vindt u in deze catalo-

hebben gereageerd op de overgang

gus: al onze nieuwe uitgaven hebben

van Balans naar onafhankelijkheid. We

vanaf nu een voorintekenprijs.

zijn zeer gelukkig dat zij zich zo vier-
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Een persoonlijke en toch
universele geschiedenis, die
getekend wordt door seks,
drank, muziek en literatuur.

HENDRICKJE SPOOR

Het verhaal van een opvoeding
Hendrickje Spoor (1963)

roemde generaal Spoor, die weer de

Spoor een openhartig, af en toe

debuteerde begin jaren

zoon was van de internationaal ver-

pijnlijk, maar bovenal ontwapenend

negentig met de roman

maarde concertviolist André Spoor,

menselijk portret van haar vader, haar

De verweerde spiegel.

was een legendarische journalist en

familie, van een tijd, een generatie,

Sindsdien publiceerde zij

dertien jaar lang hoofdredacteur van

een huwelijk, een gezin, een opvoe-

verhalen en romans, waar-

NRC Handelsblad. Hij was ook de

ding. Het is een fascinerende schets

onder Het leven bestaat

vader van vijf kinderen bij vier ver-

van een uitgesproken liberaal, artis-

niet, dat verfilmd werd als

schillende vrouwen. In het leven van

tiek, intellectueel, kosmopolitisch

Diep. Ze woont en werkt in

zijn dochter Hendrickje speelde hij,

milieu, waarin tal van bekende namen

de Bourgogne in Frankrijk.

veel meer dan haar bloedmooie, maar

uit de Nederlandse culturele elite een

onevenwichtige moeder, een cruciale

rol spelen, een meeslepend verhaal

rol. Vader en dochter waren elkaars

van een leven dat zich afspeelt van

vertrouwelingen, zij vertelden elkaar

Amsterdam, Leiden en Den Haag

alles. Zij vormden een uniek soort

tot Washington, New York, Venetië,

tweemansrepubliek, waarin ze vaak

Wenen en Parijs.

dezelfde smaak, idealen en opvattingen deelden.

Hendrickje Spoor beschrijft deze persoonlijke en toch universele geschiedenis, die getekend wordt door seks,
drank, muziek en literatuur, met een
schitterende en liefdevolle pen.

paperback met flappen
13,5 x 21,5 cm
280 pagina’s met illustraties
€ 19,95
voor verschijnen € 17,95
omslag Nico Richter
nur 301

februari 2015

Vader
en dochter
In Vader en dochter schetst Hendrickje

Vader en dochter

e-book 978 94 600 3797 9

Fascinerend
en hartverscheurend

André Simon Spoor, zoon van de be-

Hendrickje Spoor

isbn 978 94 600 3896 9
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PROMOTIE
• Presentatie in NRC-café
• Interviews
• Lezingen

Rob de Lange en

R O B D E L A N G E E N PAU L W I T T E M A N

Paul Witteman
Sleutelen aan de mens
paperback
15 x 23 cm
256 pagina’s met illustraties
€ 19,95

Sleutelen
aan de mens

voor verschijnen € 17,95
omslag Nico Richter
nur 740
isbn 978 94 600 3916 4
e-book 978 94 600 3817 4
maart 2015

De zoektocht naar perfectie
Gaat de mens steeds meer op een

Veel toepassingen staan op het punt

baarheidsdatum van de mens zoals wij

machine lijken of wordt de machine

het laboratorium te verlaten en ons

hem nu (nog) kennen. De serie en het

steeds menselijker? Die vraag staat

dagelijks leven binnen te treden. De

boek tonen de stand van zaken op het

centraal in de zes afleveringen van

gevolgen zijn ingrijpend. We zullen

gebied van technologische versnel-

het programma Sleutelen aan de mens

waarschijnlijk ouder worden en langer

lingen en geeft een aanzet voor het

van Paul Witteman, dat de vara vanaf

fysiek goed blijven functioneren. Maar

noodzakelijke debat over de strijd tus-

eind januari 2015 zal uitzenden.

hoe dichtbij laten we de techniek ko-

sen mens en machine.

Het
boek
bij de
tv-serie

men? Wat als machines onze emoties
Steeds vaker weten technici en medi-

mede gaan bepalen, de controle over

sche wetenschappers de handen ineen

ons leven overnemen? En wat gaat

Rob de Lange (1957) was eindredac-

te slaan. Die samenwerking leidt tot

deze verregaande robotisering bete-

teur en onderzoeksjournalist bij NOVA.

verbluffende resultaten: denkende

kenen voor de arbeidsmarkt, ons pen-

Ook werkte hij bij Vrij Nederland en

brillen, ledematen die door de herse-

sioenstelsel, kortom: onze welvaart?

Buitenhof. Tegenwoordig is hij alge-

nen worden bestuurd, robots die een

meen verslaggever bij Het Financieele

deel van ons handelen overnemen en

In het voetspoor van de tv-serie

Dagblad. Hij was mede-auteur van Ik

geprinte organen, die zonder gevaar

gaat Rob de Lange samen met Paul

ben integer, jij bent integer, adviezen en

van afstoting kunnen worden vervan-

Witteman in dit gelijknamige boek

sterke verhalen uit de boardroom.

gen. En dat alles steeds kleiner, sneller

met prominente wetenschappers en

en krachtiger.

beleidsmakers op zoek naar de houd-

Paul Witteman (1946) was naast zijn
televisiewerk (onder andere Pauw &

© ALLARD DE WITTE
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Witteman, NOVA en Buitenhof) jarenlang columnist voor de Volkskrant.
Zijn boeken over muziek, waaronder

Gaat de mens steeds meer op
een machine lijken of wordt de
machine steeds menselijker?

Hoor en wederhoor, In hoger sferen en
Het geluid van wolken groeiden uit tot
bestsellers.

PROMOTIE
• Promotie bij de tv-serie
• Fragmenten uit serie en boek via
social media en website
• Lezingen
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Charles Groenhuijsen

CHARLES GROENHUIJSEN

Oh, oh, Amerika
paperback
13,5 x 21,5 cm
256 pagina’s met illustraties
€ 18,95
voor verschijnen € 16,95
omslag Bas Smidt
nur 740

OH, OH,
AMERIKA

isbn 978 94 600 3026 0
e-book 978 94 600 3029 1
april 2015

Het land dat Obama achterlaat,
over billionaires en bedelaars, campagnes en coffeeshops,
Hillary en homohaat, schaligas en seks

Amerika is voor Charles Groenhuijsen een

Wie op Barack Obama stemde in de hoop

tweede vaderland. Hij woonde er meer

dat Amerika een rechtvaardiger land zou

dan twintig jaar. Van zeer dichtbij volgde

worden, is bedrogen uitgekomen. Voor

hij de afgelopen jaren de verrichtingen van

wie oorlogsmoe was, geldt hetzelfde.

Amerika
van
binnenuit

Barack Obama. Amerika lijkt een land in
verwarring te zijn geworden.

Wat zullen de komende jaren brengen? Zal
de rechtervleugel van de Republikeinen in

Aan de ene kant is in korte tijd veel veran-

de knel komen nu steeds meer gematigde

derd: verschillende staten accepteerden

Republikeinen democratisch gaan stem-

het homohuwelijk en introduceerden een

men? Hoe zal de buitenlandpolitiek van

softdrugsbeleid dat progressiever is dan

Amerika zich ontwikkelen? Een ding is ze-

het Nederlandse. Ook probeerde Obama

ker: immigranten uit de hele wereld blijven

hoop te bieden aan de vijftig miljoen

met miljoenen toestromen. Voor hen blijft

Amerikanen zonder ziekteverzekering.

Amerika ondanks alles een baken van hoop.

En er verandert nog meer. Maar ondanks
de hemelhoge ambities van Obama bleef

Charles Groenhuijsen was jarenlang corres-

ook veel hetzelfde. Nog steeds is Amerika

pondent in Amerika voor het NOS Journaal.

het land met de meeste vuurwapens en de

Tegenwoordig werkt hij als journalist, spreker

meeste gevangenen. Bijna nergens worden

en televisiemaker in de VS en in Nederland.

zoveel moorden gepleegd als daar. Ook

Hij publiceerde een aantal boeken, waaronder

het schrijnende verschil tussen arm en rijk

Amerikanen zijn niet gek (2005), dat uitgroei-

bleef bestaan, sterker nog, het werd groter.

de tot een bestseller.

‘Een levendige tocht langs de vele
paradoxen van het Amerikaanse
leven.’ – de Volkskrant
PROMOTIE
• Amerika-avond
• Interviews
• Lezingen

I N E K E H O LT W I J K

Achter de schermen van de
glamourfabriek, geldmachine
en wereldverbeteraar die de
Postcode Loterij heet.

De mannen
		 van de
		droomfabriek
Het verhaal achter het succes van
de Postcode Loterij

Onthullend

SUCCES
VERHAAL

pand waar de Postcode Loterij werd
uitgebroed. Kort na de oprichting
vertrok ze als correspondent voor

Tony Blair binnenhaalde voor de

de Volkskrant en NOS Journaal naar

zo noemen insiders de Nationale

promotie. Actie is het devies. 2,5 mil-

Zuid-Amerika en verwonderde zich

Postcode Loterij. Ze hebben er na-

joen ledlampen voor Nederland bij-

vanaf de zijlijn over het stormachtige

melijk veel geld uit te delen: bijna

voorbeeld. De A-merken staan in de

succes van haar voormalige collega’s.

vier miljard euro de afgelopen vijf-

rij voor een partnership, van Albert

Als eerste kreeg zij de kans achter

entwintig jaar. De besluitvaardig-

Heijn tot Shell, van Volvo tot V&D.

de schermen te kijken bij de meest

heid is groot en de lijnen zijn kort.

besproken loterij van Nederland.

Honderden clubs en organisaties

In 1989 ging de Postcode Loterij van

Holtwijk publiceerde diverse boeken,

wisten het bedrijf de afgelopen jaren

start, als wild plan van drie overmoe-

waaronder de bestseller Kannibalen

dan ook te vinden.

dige marketeers en een ex-priester.

in Rio.

Zonder geld en zonder technische
De Postcode Loterij is een glamour-

kennis, maar met ‘de hufterigheid

fabriek, geldmachine, netwerk en

om dingen door de muur te slaan’

wereldverbeteraar ineen. Het is een

braken ze de gesloten loterijmarkt

bedrijf dat zonde en aflaat geniaal

open. Geen zee ging te hoog, geen

verknoopt, goede doelen sexy heeft

idee was te gek, want: ‘Wij doen alles

weten te maken en grootheden als

anders. Alleen als je de regels veran-

Nelson Mandela, Bill Clinton en

dert, verander je de markt.’

De mannen van de droomfabriek
paperback
15 x 23 cm
360 pagina’s met illustraties
€ 19,95
voor verschijnen € 17,95
omslag Nico Richter
nur 740
isbn 978 94 600 3201 1
februari 2015

Ineke Holtwijk (1955) werkte in het

Het ministerie van Goede Doelen,

Ineke Holtwijk

e-book 978 94 600 3757 3

© KATRIEN MULDER
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PROMOTIE
• Interviews
• Winactie gebaseerd op postcode
via Facebook en website
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W I M B R A N D S E N J E R O E N VA N K A N
SELECTIE
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Veel van de objecten
waarmee wij ons omringen
zeggen iets over het land
waarin wij leven. De dingen
die we gebruiken, de dingen
die we maken, ze vormen
tezamen een zelfportret.

De dingen die we gebruiken, de dingen die

De keuze van de vijftig te beschrijven

we maken, ze vormen tezamen een zelfpor-

objecten is niet die van de samenstel-

tret. Een ongeschreven zelfportret, want

lers, maar van de toekomstige lezers.

er is nog nooit een poging gewaagd om de

Op de website objectiefzelfportret.nl

objecten die we als zo typisch voor ons land

kan iedereen van 1 januari tot 1 april

beschouwen uitgebreid te bevragen. Althans,

2015 suggesties aandragen voor te

niet door vijftig schrijvers die in vijftig korte

behandelen onderwerpen. Al die sug-

teksten Nederlandse fenomenen als de fiets,

Elk onderwerp wordt behandeld als symbool,

gesties worden verzameld, waarna een

het stilleven of een wat minder stoffelijk

als het stuk techniek waarin het levensge-

selectiecommissie er vijftig zal kiezen.

object als de Nederlandse stripheld aan een

voel van dat moment is vervat. Gezamenlijk

De samenstellers vragen vervolgens bij

onderzoek onderwerpen. Waarom is de

moeten de stukken een beeld oproepen van

elk object de juiste schrijver.

fiets juist in Nederland, klimatologisch toch

ons land, een spiegel vormen waarin we kun-

minder geschikt, zo populair? Waarom be-

nen kijken en onszelf kunnen herkennen.

schikt de Nederlandse stripheld zelden over

Wij hebben deze wereld, die we Nederland

SAMENSTELLERS

bovennatuurlijke krachten? Waarom zit een

noemen, collectief vormgegeven. Nu gaan we

Wim Brands is dichter en presentator van

Nederlandse hoer bij voorkeur achter een

pogen het resultaat te lezen. Wat zien we als

het VPRO-programma Brands met boeken.

raam? Waarom hangen we een verjaardags-

we een vijftigtal objecten beschrijven en dui-

Jeroen van Kan is radiomaker en was onder

kalender op de wc? Waarom was de uitvinder

den? Welk beeld rijst op uit de spiegel? Een

meer redacteur van de literaire tijdschriften

van de mattenklopper een Nederlander?

objectief zelfportret?

De Tweede Ronde en Tirade.

NEDERLAND
Een objectief zelfportret

L O R E T TA NA P O L E O N I
Sinds is plotseling op het politieke toneel
verscheen, zijn politieke analisten en presidenten, generaals en gewone burgers in
verwarring. In dit actuele en uitstekend
geresearchte boek gaat internationaal ter-

De
terugkeer
van het
kalifaat
De stormachtige opkomst
van Islamitische Staat en de
verwarring in het Westen
© PETER HODSOLL
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rorisme-expert Loretta Napoleoni in op de

Met een voet in de Middeleeuwen
en de andere in een onbekende
toekomst is Islamitische Staat een
tegenstrijdigheid die over de hele
wereld mensen verbijstert.

Loretta Napoleoni
De terugkeer van het kalifaat
oorspronkelijke titel
The Islamist Phoenix
paperback
12,5 x 20 cm
120 pagina’s
€ 14,95
voor verschijnen € 12,50
omslag Bas Smidt
nur 740

tegenstrijdigheden van is. Ze laat zien hoe

isbn 978 94 600 3037 6

de organisatie, die bekendstaat om zijn mid-

e-book 978 94 600 3039 0

deleeuwse wreedheden, die mensen martelt

februari 2015

en onthoofdt, ontvoert en verkracht, heeft
kunnen opbloeien in de digitale wereld van
vandaag. Hoe heeft een relatief kleine strijdmacht zo snel grote delen van Irak en Syrië
kunnen veroveren? Waarom beheerst is de
kunst van de staatvorming beter dan welke
gewapende groep ook?
is beheerst delen van de Iraakse oliewinning,
beschikt over de modernste wapens en is rijk.
Via de geschiedenis van is en het verschil
in visie daarop tussen de moslimwereld en
het Westen biedt Napoleoni niet alleen een
heldere en samenhangende uitleg van de
missie en de ideologie van de groep, maar
ook nieuw inzicht in wat het Westen hiervan
heeft begrepen – en wat we volkomen mis
hebben.

Loretta Napoleoni (1955) is de auteur van
verschillende internationale bestsellers, waar-

INTERNATIONALE
BESTSELLER

onder Rogue Economics en Terror Inc. Zij is
wereldwijd een van de belangrijkste deskundigen op het gebied van witwassen en de
financiering van terrorisme. Ze adviseert verschillende regeringen over counterterrorisme,
werkte als correspondent en columnist voor
onder andere La Stampa, El País en Le Monde
en reisde uitvoerig door Turkije, Iran, Irak, Syrië
en andere landen in het Midden-Oosten, waar
ze de financiële en politieke top ontmoette.
Ze woont in Londen.

PROMOTIE
•
•
•
•

auteursbezoek
interviews
lezing
debatavond

Een uniek portret van
een microkosmos waar
tegengestelden elkaars
buren waren

A D VA N L I E M P T

Aan de
Maliebaan
De Maliebaan was kortom een unieke micro

kilometer lang, iets ten oosten van de binnen-

kosmos van de Tweede Wereldoorlog. Tegen

stad, met bomen, een wandelpad en aan beide

gestelden waren elkaars buren. En verder ging

kanten fraaie herenhuizen en stadspaleizen:

het gewone leven door: er werden kinderen

welkom aan de Maliebaan, kroonjuweel van

geboren, er gingen mensen dood, er waren aan-

Utrecht.

rijdingen en overal werden jonge dienstmeisjes

De nieuwe
VAN LIEMPT

gevraagd, ‘goed kunnende werken en koken’.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zag het er geregeld zwart van de aanhangers van Hitler. De

Ad van Liempt, kenner van de Tweede Wereld-

Maliebaan werkte als een magneet op de Duitse

oorlog, auteur van tal van hooggeprezen boeken

instanties, maar ook op mantelorganisaties van

en Utrechter van geboorte, verdiepte zich in

de nsb. Musserts hoofdkwartier was er al in

wat de Duitsers wel de Unter den Linden van

1937 gevestigd, na 1940 volgden nog zeker vijf-

Utrecht noemden. Hij beschrijft voor het eerst

tien nazi-instituten. Er waren parades (destijds

de oorlog op die ruime kilometer, en doet dat

voorbijmarsen genoemd), er kwamen topnazi’s

toegankelijk en meeslepend, alsof je er als lezer

op bezoek, er werd vergaderd, gekonkeld, ge-

zelf middenin zit.

spioneerd, geroddeld en samengezworen.
Maar schuin tegenover Mussert resideerde de
ferm anti-Duitse rooms-katholieke aartsbischop
Jan de Jong, die tegenover de nazi’s zijn rug
recht hield. En pal naast de gevreesde verhoorkamers van de Sicherheitspolizei woonde dr.
Max, ofwel Marie-Anne Tellegen. Zij nam ontslag als topambtenaar bij de gemeente en kreeg
een belangrijke positie in het Utrechtse en het
landelijke verzet.

Aan de Maliebaan
paperback
13,6 x 21,5 cm
240 pagina’s met illustraties
€ 18,95
voor verschijnen € 16,95
omslag Bas Smidt
nur 680
isbn 978 94 600 3866 2
maart 2015

De kerk, het verzet, de NSB en de SS
op een strekkende kilometer
Een prachtige, brede laan van precies een

Ad van Liempt

e-book 978 94 600 3767 2

© KEKE KEUKELAAR
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PROMOTIE
• Presentatie aan de Maliebaan
• Interviews
• Toneelbewerking
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Adam Zamoyski

A DA M Z A M OY S K I

De fantoomterreur

Fascinerende geschiedenis
met dwingende lessen
voor de huidige tijd

paperback
15 x 23 cm
560 pagina’s met illustraties
€ 27,50
voor verschijnen € 25,omslag Nico Richter
nur 680
isbn 978 94 600 3926 3
e-book 978 94 600 3827 3
april 2015

De
fantoomterreur

DE
NIEUWE
ZAMOYSKI

Revolutiedreiging en de onderdrukking van de vrijheid 1789-1848
Het geweld van de Franse Revo

iedere oppositie en openden de

Deze fascinerende geschiedenis,

lutie joeg de bezittende klassen

jacht op vermeende samenzweer-

die afwisselend huiveringwekkend

van Europa een diepe angst aan.

ders.

en hilarisch is, laat zien hoe de

Omdat niemand kon bevatten waar

moderne staat zich ontwikkelde via

deze verschrikkingen vandaan

In dit grensverleggende boek laat

de uitbreiding van zijn controleor-

waren gekomen, kwamen velen

bestsellerauteur Adam Zamoyski

ganen, en bevat dwingende lessen

tot de conclusie dat dit wel een

meesterlijk zien hoe de heersers

voor de huidige tijd.

duivelse samenzwering moest zijn,

van Europa op laffe en cynische

geïnspireerd door de ideeën van de

wijze hun toevlucht namen tot on-

De veelgeprezen historicus Adam

Verlichting, met als doel de gehele

gerichte onderdrukking – wat hun

Zamoyski is van Poolse komaf, werd

sociale orde omver te werpen.

eigen angst alleen maar aanwak-

geboren in New York, maar bracht

kerde en de weerstand tegen hun

het grootste deel van zijn leven in

bewind steeds verder aanzette.

Engeland door. Vanwege zijn bui-

Geconfronteerd met deze dreiging
namen ze hun toevlucht tot een

tengewone talenkennis heeft hij

ongekende onderdrukking, waarbij

Toen de gevreesde revolutie ein-

toegang tot archiefmateriaal dat

het bestaande politie- en spionage-

delijk kwam in 1848, bleken alle

nooit eerder werd gebruikt. Hij pu-

netwerk enorm werd uitgebreid.

angsten ongegrond: de volksmassa,

bliceerde verschillende biografieën

Napoleon slaagde er weliswaar

in opstand gekomen vanwege hon-

en (militair) historische werken. Zijn

in de revolutionaire elementen

ger en ellendige levensomstandig-

recentste boeken zijn de bestsel-

in de door hem bezette gebieden

heden, had geen leiders en was snel

lers 1812. Napoleons fatale veldtocht

in bedwang te houden, maar hij

gepacificeerd. Er was nooit sprake

naar Moskou en De ondergang

werd door velen gewantrouwd. Na

geweest van een complot. Maar de

van Napoleon en het Congres van

zijn nederlaag bij Waterloo in 1815

politie ging niet meer weg, en het

Wenen.

werkten de overwinnaars met ver-

idee dat de sociale orde wordt be-

eende krachten aan het herstel van

dreigd door duistere krachten leeft

de oude orde. Ze onderdrukten

nog steeds volop.

PROMOTIE
• Auteursbezoek
• Publiekslezing

• Interviews
• Actie met hele oeuvre
van Zamoyski
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Adam Zamoyski

A D A M Z A M OY S K I

De ondergang van Napoleon

De ondergang
van Napoleon

Adam Zamoyski

A D A M Z A M OY S K I

1812

oorspronkelijke titel

oorspronkelijke titel

Rites of Peace

Napoleon’s fatal march

zesde druk

to Moscow

paperback
15 x 23 cm
588 pagina’s met illustraties
€ 19,95
voor verschijnen € 17,50
omslag Nico Richter

1812

achtste druk

Napoleons fatale veldtocht naar Moskou

€ 19,95

paperback
15 x 23 cm
568 pagina’s met illustraties

nur 680

omslag Nico Richter

isbn 978 94 600 3946 1

nur 680

e-book 978 94 600 3043 7

Napoleons invasie van Rusland en de

Napoleons Grande Armée, het groot-

isbn 978 94 600 3936 2

mei 2015

verschrikkelijke terugtocht vanuit

ste leger in de wereldgeschiedenis,

e-book 978 94 600 3495 4

tocht van 1812 verzwakte Napoleons

Moskou die daarop volgde, beteken-

had Spaanse en Portugese, Italiaanse

februari 2015

keizerlijke greep op Europa. Wat volg-

den militair vertoon en menselijke

en Poolse, Duitse en Kroatische,

de was een schaamteloos gegraai om

tragedie op kolossale schaal - het eer-

Nederlandse, Zwitserse en Franse

territorium door de machtigste staten

ste historische voorbeeld van totale

soldaten in zijn gelederen. Napoleon

van toen. De uitkomst, vastgelegd op

oorlog. De uitkomst ervan is van gro-

joeg ze het uitgestrekte Rusland

het Congres van Wenen in

te betekenis geweest voor het verloop

in, waar ze niet aan eten of water

1815, bepaalde de gren-

van de Europese geschiedenis.

konden komen. Toen ze de Russen

Na zijn rampzalige Russische veld-

zen van het moderne
Europa.

bij Rusland eindelijk tegenover zich

200 jaar
Waterloo

vonden, volgde een veldslag die tot
aan de Eerste Wereldoorlog zijn

De belangrijkste beslis-

weerga niet kende. De ontberingen

singen werden genomen

die de overlevenden daarna moesten

door tsaar Alexander I van

doorstaan op hun winterse terugtocht

Rusland, de Oostenrijkse kanselier

vanuit Moskou, waren welhaast on-

Metternich, de Duke van Wellington,

draaglijk.

de Franse diplomaat Talleyrand en
door Napoleon zelf, maar het Congres

Adam Zamoyski heeft zich voor

van Wenen was veel meer dan een

1812 gebaseerd op recent Russische

bijeenkomst van hoffelijke staatslie-

onderzoek, maar ook op een groot

den in elegante Weense salons. Veel

aantal ooggetuigenverslagen uit heel

cruciale kwesties werden besloten op

Europa, om een overtuigend beeld te

het slagveld of gewoon langs de kant

kunnen schetsen van de ervaringen

van de weg.

van soldaten en burgers aan beide zijden van het conflict. Het resultaat is

GOEDKOPE EDITIE

voor verschijnen € 17,50

Dit beklemmende boek, vol frivole

een even meesterlijk als aangrijpend

details, is een even overtuigend als

boek. Het is verhalende geschie-

meeslepend meesterwerk.

denis van de hoogste orde
– elegant geschreven en
schitterend verteld.

‘Zo briljant dat het onmogelijk is dit boek
neer te leggen. Hier is een meesterverteller
aan het werk.’ – Sunday Times
‘Wervelend boek over de Europese kater na Napoleon
en de machinaties op het Congres van Wenen
(1914-1815), toen de grote mogendheden Europa
herdefinieerden.’ – NRC Handelsblad

GOEDKOPE EDITIE

40.000
exemplaren

JAN BANK

God
in de oorlog

Nooit eerder verscheen een boek
dat het christendom beschrijft in
al zijn facetten op het moment
dat het onder de immense druk
van bezetting en terreur zijn ware
aard moest tonen.

De rol van de Kerk in Europa 1939-1946
Berlijn en Coventry hebben allebei

dom beschrijft in al zijn facetten op

een beroemd monument: het restant

het moment dat het onder de immense

van een gebombardeerde oude kerk

druk van bezetting en terreur zijn

geflankeerd door een moderne. De

ware aard moest tonen. Alle staten van

christelijke kerken hebben de Tweede

Europa die bezet waren door Hitler

Wereldoorlog overleefd, is de symbo-

of Stalin, worden hier geanalyseerd.

liek.

Collaboratie en verzet, persoonlijke
moed en zwijgend of actief verraad,

© ALLARD DE WITTE
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Maar hoe hebben ze dat gedaan?

katholiek, calvinistisch, luthers of oos-

Welke rol speelden ze tijdens de oor-

ters orthodox, het hele religieuze palet

log? In de totalitaire staten van Hitler,

wordt geschilderd. Van de Oekraïne

Stalin en Mussolini duldden vele

tot Noorwegen, van Italië tot Bulgarije,

kerkbestuurders de machthebbers en

van Nederland tot Polen en Duitsland.

pasten zich aan, uit angst of uit over-

Jan Bank (1940) is historicus.

tuiging. Het christendom kent een ge-

Dit meerstemmig en veelkleurig beeld

Hij was tot 2005 hoogleraar

schiedenis van religieus antisemitisme.

van de rol van de kerk in Europa is een

Toch waren er ook christenen die zich

meesterproef van geschiedschrijving.

met hand en tand verzetten.

Jan Bank schreef bijna tien jaar aan dit

vaderlandse geschiedenis aan
de Rijksuniversiteit Leiden.

Meesterproef
van geschiedschrijving

unieke standaardwerk, een magnum

In 2000 publiceerde hij, samen
met Maarten van Buuren, 1900.

De massamoord op de joden, Roma

opus, dat gelijktijdig in Engeland ver-

Hoogtij van burgerlijke cultuur.

en Sinti heeft de christelijke kerk diep

schijnt.

geraakt en beschadigd. Nooit eerder
verscheen een boek dat het christen-

PROMOTIE
• Internationaal congres
• Interviews
• Online college

Jan Bank
God in de oorlog
gebonden
15 x 23 cm
560 pagina’s met illustraties
€ 49,95
voor verschijnen € 45,omslag Bas Smidt
nur 680
isbn 978 94 600 3806 8
april 2015
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WA L D O S W I J N E N B U R G
Het aantal mensen dat gelooft in het bestaan
van een god is vele malen groter dan het
aantal mensen dat overtuigd is van het tegendeel. Zelfs in het nuchtere Nederland gelooft
een ruime meerderheid van de mensen nog

‘Dit boek blaast de discussie over
het bestaan van God nieuw leven in
en vormt de aanleiding voor vrolijke
eigentijdse godsdiensttwisten.’
– Jaap van Heerden

dat er meer is tussen hemel en aarde.

De schoonheid
en de troost van
een wereldbeeld
zonder God

Waldo Swijnenburg
De schoonheid en de troost van
een wereldbeeld zonder God
paperback
13,5 x 21,5 cm
240 pagina’s
€ 19,95
voor verschijnen € 17,95
omslag Nico Richter
nur 730
isbn 978 94 600 3906 5
e-book 978 94 600 3807 5
februari 2015

Waarom is atheïsme zo weinig populair? Een
van de redenen is dat toonaangevende athe-

Krachtig,
rationeel én
emotioneel

ïsten een zinvol leven lijken te vervangen
door een doelloos bestaan: zij zetten de mens
neer als een ‘omhooggevallen aap’ in plaats
van een ‘gevallen engel’. Daarbovenop kan de
gemiddelde ongelovige zijn overtuiging vaak
niet of nauwelijks verdedigen. Atheïsten maken zich schuldig aan wat ze theïsten dikwijls
verwijten: ze trekken vergaande conclusies
zonder goede onderbouwing.
De schoonheid en de troost van een wereldbeeld
zonder God bevat een krachtige, rationele én
emotionele, verdediging van het atheïsme.
Na een kritische bespreking van de klassiekfilosofische en modern-wetenschappelijke
godsbewijzen komen vragen aan de orde die
de meeste godontkenners laten liggen. Als
Hij niet bestaat, hoe ziet de werkelijkheid
er dan uit zonder Hem? Kun je in een goddeloze werkelijkheid ‘menselijke’ ambities
behouden, zoals een leven na de dood en een
gefundeerde moraliteit? Het antwoord is verrassend genoeg ja. Een werkelijkheid zonder
God kan wel degelijk mooi, menselijk en zelfs
magisch zijn.

Waldo Swijnenburg studeerde sociologie,
psychologie en filosofie. Hij werkt momenteel
aan zijn promotieonderzoek. Daarnaast is hij
managing partner bij een onderzoeksbureau.

PROMOTIE
• Debatavond over religie en atheïsme
• Interviews
• Samenwerking met School of Life
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Een fascinerende blik achter
de schermen van de museale
kunsthandel: het netwerk, de
geldschieters, de deskundigen.

F R E D E R I K D U PA R C

schilderkunst uit de Gouden Eeuw. De heropening
door koning Willem-Alexander was dan ook inter
nationaal groot nieuws. Maar hoe wordt zo’n collectie
meesterwerken, waaronder wereldberoemde stukken
als Vermeers Meisje met de Parel en De Anatomische les
van Rembrandt, eigenlijk gevormd en beheerd?
Hoe verwerf je een meesterwerk voor zo’n museum?
Hoe krijg je het geld bij elkaar? Wat vergt het om het
museum internationaal aan de top te houden en telkens met eindeloos geduld en precisie die stukken aan
te kopen die een verrijking vormen voor de collectie
en voor Nederland? Diplomatie, creativiteit, mensenkennis, timing, overtuigingskracht en geluk spelen
allemaal een rol.

een van de mooiste musea ter wereld, met schilde-

Universiteit van Leiden. Begonnen als

rijen van Vermeer, Rembrandt, Frans Hals, Hobbema,

conservator van het Mauritshuis, later

Ruisdael en Holbein, schitterende stukken die vaak

werkzaam in de kunsthandel en musea

ook een fascinerende geschiedenis hebben, neemt

in het buitenland, was hij van 1991 tot

de lezer in dit boek mee achter de schermen van het

2008 directeur van het Mauritshuis, ver-

Mauritshuis en in de wereld van de museale kunsthan-

antwoordelijk voor de verwerving van

del: het netwerk, de geldschieters, de kunsthistorici.

ruim dertig meesterwerken en voor grote

Uit de doeken is geschreven met de gedrevenheid van

tentoonstellingen over onder anderen

een museumdirecteur die het leven boekstaaft van

Vermeer, Rembrandt en Holbein.

een huis met steeds nieuwe kamers.

13,5 x 21,5 cm
256 pagina’s met illustraties
€ 22,50
voor verschijnen € 19,95
omslag Nico Richter
nur 654

februari 2015

Het Mauritshuis toont het beste van de Nederlandse

Frederik Duparc, die zeventien jaar directeur was van

paperback

e-book 978 94 600 3986 7

Een biografie van het Mauritshuis

geschiedenis en archeologie aan de

Uit de doeken

isbn 978 94 600 3836 5

Uit de doeken

Frederik Duparc (1948) studeerde kunst-

Frederik Duparc

Voor iedere
kunstliefhebber

PROMOTIE
• Presentatie Mauritshuis
• Lezingen in het land
• Social media campagne

• Actie boek en
rondleiding museum
• Actie met museumclubs
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Blaine Harden

BLAINE HARDEN

De Grote Leider en de
straaljagerpiloot
paperback
13,5 x 21,5 cm
320 pagina’s met illustraties
€ 19,95
voor verschijnen € 17,95
omslag Bas Smidt

De Grote
Leider en de
straaljagerpiloot

nur 680
isbn 978 94 600 3856 3
e-book 978 94 600 3033 8
april 2015

De spectaculaire ontsnapping van een jonge
Noord-Koreaan aan dictator Kim Il-sung
Kim Il-sung, Eeuwig President van de

Terwijl Kim zich ontpopte van

Republiek Noord-Korea, grondlegger

Sovjetmarionet tot goddelijke heerser,

van de Kim-dynastie en schepper van

veinsde de jonge luitenant No Kum

een allesdoordringende persoons-

Sok liefde voor zijn Grote Leider…

verheerlijking, regeerde de natie met

totdat hij een Mig-15 stal waarmee

autocratische macht. Hij geldt als een

hij het Noord-Koreaanse luchtruim

van de intrigerendste figuren van de

uitvloog. Hij droeg het jachtvliegtuig

twintigste eeuw. In De Grote Leider

over aan de Amerikanen. Zijn vlucht

en de straaljagerpiloot vertelt Blaine

joeg een schok door de wereld en zette

Harden het meeslepende verhaal van

Kim aan tot een bloedige wraak.

zijn opkomst en machtsgreep, en de
manier waarop hij zijn land in een oor-

Op basis van nieuwe documenten uit

log met de Verenigde Staten stortte.

Chinese en Russische archieven over
de schimmige opkomst van Kim en

Harden beschrijft hoe de vs tijdens

de rol van Mao en Stalin daarin, en

de Koreaanse Oorlog meedogenloos

nooit eerder gebruikte dossiers van

bommen bleef werpen op Noord-

de Amerikaanse inlichtingendiensten

Korea, waarbij honderdduizenden bur-

reconstrueert Harden een razend

voor onder meer The Hew York

gers om het leven kwamen. Zo kreeg

spannend ontsnappingsverhaal – en

Blaine Harden (1952) is journalist
Times en The Washington Post en

Kim het op feiten gebaseerde verhaal

een compleet nieuwe kijk op de oudste

auteur van de internationale best-

in de schoot geworpen dat tot op de

totalitaire staat ter wereld.

seller Vlucht uit Kamp 14, waarvan

dag van vandaag wordt gebruikt om de

in Nederland 20.000 exemplaren

paranoia en haat tegen het Westen uit

werden verkocht.

te venten.

Bloedstollend
ontsnappingsverhaal

Een onthullende nieuwe kijk op
de ergste totalitaire staat ter wereld
‘Leest als een adembenemende film.’
– Het Parool 
‘Een boek dat je niet kunt wegleggen,
dat je per se uit moet lezen, dat je
meesleurt.’ – Vrij Nederland 
PROMOTIE
• Auteursbezoek
• Avond over Noord-Korea
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Pieter Winsemius

PIETER WINSEMIUS

Je gaat het pas zien als
je het doorhebt
40ste druk
paperback
13,5 x 21,5 cm
224 pagina’s
€ 10,omslag Nico Richter
nur 491
isbn 978 94 600 3030 7

Je gaat het
pas zien als je
het doorhebt

e-book 978 94 600 3095 6
februari 2015

OVER CRUIJFF EN LEIDERSCHAP
‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt,’ het is zo’n
typische Cruijff-uitdrukking die je twee keer leest en
waar je dan om moet lachen. Cruijff was en is een orakel voor velen, al wordt hij niet door iedereen meteen
begrepen. Maar als succes de maatstaf is, is Johan
Cruijff een leider. Leiders onderscheiden zich immers
doordat zij het beste uit zichzelf en hun omgeving
kunnen halen. En Cruijff stond als speler en als coach
aan de absolute wereldtop.

EVERSELLER

Pieter Winsemius schreef dit boek rond Nederlands
zo gewoon gebleven, mythische held als een verzameling amusante, aanstekelijke voetbalverhalen. Maar
ook de voetbal-leek kan er genoeg van opsteken, waar
Cruijff zijn leiderschap demonstreert.
Pieter Winsemius (1942) is
bedrijfskundige en voormalig

Het auteurshonorarium voor deze uitgave gaat naar

minister van VROM. Hij was lid

de Johan Cruyff Foundation die wereldwijd sport en

van de WRR en publiceerde

beweging stimuleert voor kinderen zonder en met

verschillende boeken bij

handicap: ‘Als je de mogelijkheid hebt iets voor een

uitgeverij Balans.

ander te doen, dan moet je dat doen.’

Speciale jubileumeditie:
10 jaar, 40ste druk, meer dan
200.000 exemplaren verkocht
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Robert Schoevers en

R O B E RT S C H O E V E R S E N
S E L M A PA R M E N T I E R

Selma Parmentier
Diagnose depressie
paperback
13,5 x 21,5 cm
256 pagina’s
€ 19,95
voor verschijnen € 17,95
omslag Nico Richter

Diagnose
depressie

nur 740
isbn 978 94 600 3886 0
e-book 978 94 600 3787 0
maart 2015

Een op de vijf volwassen Neder

landers krijgt in zijn leven te maken
met depressie. Na hart- en vaatziekten is depressie wereldwijd de
belangrijkste aandoening in termen
van verlies van functioneren en
arbeidsproductiviteit, belasting

Psychiater en patiënt over
de dagelijkse werkelijkheid,
de behandeling en de toekomst

Helder en
toegankelijk

voor anderen in de omgeving en
zorgkosten. Met behandeling is

Hoewel de openheid over psychia-

Robert Schoevers (1962) is

veel mogelijk, maar ondanks ver-

trische aandoeningen in de afgelo-

hoogleraar en afdelingshoofd

rassende nieuwe wetenschappelijke

pen jaren is toegenomen, leven er

psychiatrie in het Universitair

ontwikkelingen is volledig herstel

nog altijd veel vragen over behan-

Centrum Psychiatrie in Gronin-

nog altijd niet voor iedereen haal-

delingen en uitkomsten, zowel bij

gen, en specialist op het ge-

baar. Zelfmoordgedachten komen

patiënten en hun familieleden als

bied van de epidemiologie en

bij ernstige depressies vaak voor

bij het grotere publiek. Want wat is

behandeling van stemmings-

en suïcide is een belangrijke doods

depressie nu eigenlijk? Hoe ontstaat

stoornissen. Naast zijn werk

oorzaak.

die? Hoe ga je om met suïcidaliteit?

als psychiater en onderzoeker

Hoe ziet de behandeling eruit?

maakte hij tv-documentaires en

Wat gebeurt er tijdens een psychi-

over medische onderwerpen,

atrische opname? Kan depressie

waaronder recent de veel

worden voorkomen? Welke nieuwe

bekeken NTR-serie Doe even

en experimentele behandelingen

normaal.

komen eraan?
Selma Parmentier (1964) lijdt

© JAAP DE JONGE

Diagnose depressie is een helder en

al sinds haar vroege jeugd aan

toegankelijk boek over depressie,

ernstige depressie met daarbij

geschreven door een psychiater en

ook psychoses. Zij is daarvoor

een patiënt, ieder vanuit hun eigen

vaak behandeld, zowel klinisch

perspectief. Beide kanten van het

als poliklinisch. Tegenwoordig

verhaal, het persoonlijke en het

treedt zij op als ervaringsdes-

meer algemene, zijn zo geschreven

kundige voor het Universitair

dat het boek voor een groot publiek

Centrum Psychiatrie in Gronin-

toegankelijk is.

gen. Ze publiceerde eerder vijf
romans en een verhalenbundel.

Een op de vijf Nederlanders
krijgt in zijn leven te maken
met een depressie.
PROMOTIE
• Interviews
• Samenwerking met
belangenverenigingen

•O
 nline college
over beleving en
behandeling van
depressie
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Henk van Os en

H E N K VA N O S E N
NICO BOERMA

Nico Boerma
Heilige en onheilige families
paperback met flappen
19,5 x 26 cm
96 pagina’s met illustraties
€ 22,50
voor verschijnen € 19,95
omslag Bas Smidt
nur 654
isbn 978 94 600 3876 1
e-book 978 94 600 3777 1
april 2015

© DAVID FINATO

Heilige en
onheilige families
Maar weinig mensen weten waar de

van Os en verzamelaar Nico Boerma

uitdrukking ‘het gezin is de hoeksteen

hun kennis en visie delen. Naast het

van de samenleving’ vandaan komt. In

boek maken zij samen met kasteel

de 14de en 15de eeuw werd het gezin

Huis Bergh, dat een grote collectie

in gebieden met een razendsnelle ver-

heilige families bezit, een tentoonstel-

stedelijking gepromoot als cement van

ling rond dit thema. Niet vaak valt er

de nieuwe maatschappij. Als model

zo’n uitgesproken relatie te leggen tus-

daarvoor diende de Heilige Familie:

sen kunst en samenleving.

de vrome Jozef, moeder Maria en het
gezellige jongetje Jezus. Hun deugd-

Henk van Os is universiteitshoogleraar

zame en liefderijke omgang met elkaar

Kunst en Samenleving aan de Universi-

diende als voorbeeld voor een nieuwe,

teit van Amsterdam. Daarvoor was hij

burgerlijke moraal.

algemeen directeur van het Rijksmuseum. Hij kreeg nationale bekendheid

Hand in hand hiermee werden volks-

als presentator van het tv-programma

prenten gemaakt over bij uitstek

Beeldenstorm. Eerder publiceerde hij

onheilige gezinnen. Deze dienden als

onder andere Zien is genoeg, Augus-

waarschuwing. Ordinaire, chaotische,

tinus op het strand en, samen met zijn

egocentrische, overspelige, agressieve

zoon Pieter, Vader en zoon krijgen de

of veel te sukkelige huwelijkspartners

geest.

krijgen kinderen die voor het leven het
rechte spoor bijster zijn.

Classicus Nico Boerma is verzamelaar

Van ordinair tot deugdzaam,
van agressief tot vroom:
het gezin als hoeksteen
Grote
van de samenleving.
tentoonstelling
in Huis Bergh

van een unieke collectie volksprenten,

De confrontatie tussen heilige en on-

die hij onlangs schonk aan de Universi-

heilige families levert een schitterend

teit van Amsterdam.

boek op, waarin kunsthistoricus Henk

PROMOTIE
• Tentoonstelling in Huis Bergh
• Lezingen
• Interviews
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Rendez-vous
		 in The Russian
Tearoom

Een even spannend
als filmisch kat-en-muisspel
tussen Roosevelt, Churchill,
de Russen en de nazi’s.

die wordt geleid door zijn vrien-

de onheilspellende stilte voor de

din, Anna Wolkoff, een elegante

Blitz vindt hier een van de belang-

Russische emigrante, die als cou-

rijkste spionageoperaties van de

turier de stijlvolste vrouwen van

Tweede Wereldoorlog plaats, die

Londen kleedt.
Op dat moment besluit Knight te

jonge Amerikaanse coderingsex-

infiltreren in het glamorous groepje

pert. Hij is ook een dwangmatige

samenzweerders, die regelmatig

vrouwenjager – en een sovjetspion.

bijeenkomt in een chic restaurant

Na zijn stationering in Londen

in South Kensington, The Russian

komt hij al snel in aanvaring met

Tearoom. Tegen de achtergrond

de man die de inspiratiebron zou

van oefeningen voor luchtaanval-

worden voor ‘M’ van James Bond:

len, verduisterde straten en spe-

Maxwell Knight, een excentrieke

culaties over de dreigende Duitse

Brit, net aangesteld om de ultrage-

aanval op Groot-Brittannië ontra-

heime nieuwe contraspionageacti-

felt Willetts het duistere kat-en-

viteiten van MI5 te gaan leiden.

muisspel dat volgt.

Via zijn werk voor de Amerikaanse

Paul Willetts is biograaf en publi-

ambassade ontdekt Kent dat

ceerde verschillende goed ontvan-

president Roosevelt gecodeerde

gen boeken. Daarnaast schrijft hij

telegrammen uitwisselt met

regelmatig voor The Independent,

Winston Churchill. Met de bedoe-

The Times, The Guardian en The

ling Roosevelt ten val te brengen

Times Literary Supplement.

geeft hij kopieën van die telegrammen aan een groep nazispionnen

The Russian Tearoom
reeds aangeboden
oorspronkelijke titel
Rendezvous at the
Russian tearoom
vertaling Gerrit Jan Zwier
paperback
352 pagina’s
€ 19,95
omslag Bas Smidt
nur 680
isbn 978 94 600 3747 4
e-book 978 94 600 3773 3
april 2015

evenwel nauwelijks bekendheid
kreeg. Tyler Kent is een hoffelijke,

Rendez-vous in

13,6 x 21,5 cm

Het onbekende verhaal van een van de grootste
spionage-operaties uit de Tweede Wereldoorlog
Londen, eind jaren dertig. Tijdens

Paul Willetts

SPIONAGEDRAMA

PROMOTIE
• Persbezoek Londen
• Online rondleiding
door historisch Londen
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13 in de Oorlog

Ad van Liempt

A D VA N L I E M P T

De Oorlog

tweede druk

vierde druk

paperback

paperback

16 x 24 cm

15 x 23 cm

13 IN DE OORLOG

288 pagina’s met illustraties

Hoe kinderen de
Tweede Wereldoorlog beleefden

Groenhuijzen

nur 680
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isbn 978 94 600 3035 2

€ 17,50
voor verschijnen € 15,omslag Annemieke

DE OORLOG
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504 pagina’s met illustraties
€ 19,95
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omslag Studio Jan de Boer

e-book 978 94 600 3544 9

De Jodenvervolging, het bombarde-

april 2015

april 2015

ment op Rotterdam, de vernietigende
13 in de Oorlog is het boek naar de

waar de dramatische gebeurtenissen

strijd in Zeeland, de Hongerwinter, de

gelijknamige televisieserie waarin

van de laatste grote wereldoorlog

massale tewerkstelling van meer dan

kinderen in de Tweede Wereldoorlog

zich voltrokken.

een half miljoen Nederlandse mannen

centraal stonden. Het verhaal wordt

in Duitsland, de slopende internering

verteld vanaf een groot aantal

Het boek staat vol met weetjes, emo-

van Nederlands in Japanse kampen,

plaatsen in de wereld. Rotterdam,

tionele dagboekfragmenten, unieke

het dagelijks leven onder de bezetter,

Westerbork, Londen, Jakarta en

getuigenissen en aangrijpende obser-

het leed en de trauma’s tot ver na 1945.

Auschwitz: stuk voor stuk plaatsen

vaties. En altijd probeert de schrijver
De negendelige serie De Oorlog (niet

ses van gewone kinderen te blijven.

voor niets bekroond met de Beeld

Hoe voelt het om honger te hebben;

en Geluid Award voor het beste pro-

om nachten in schuilkelders door

gramma van 2010) was een van de be-

te brengen; om kind te zijn van een

langrijkste televisiegebeurtenissen van

NSB’er, om onder te moeten duiken

de nieuwe eeuw. Dit gelijknamige boek

en maanden, soms jaren niet naar

is grotendeels gebaseerd op nieuw

buiten te kunnen, om te helpen in het

onderzoek en geeft onmisbare

verzet, om de bevrijding te vieren en

achtergronden bij de be-
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kampen. Het immense verdriet in
de uitgedunde joodse gemeenschap
toen men zich realiseerde dat bijna
niemand van de gedeporteerde familieleden en vrienden zou terugkeren.
De machteloosheid in grote delen van
het land over het langzame tempo van

‘Een monumentaal werk

de wederopbouw. De schaarste. De

over de belangrijkste na-

armoede. En boven alles uit, de toe-

oorlogse staatsman van

nemende dreiging van een naderende

ons land. Het project is

oorlog met Indonesië.
Alle plannen voor vernieuwing, alle

‘Levensecht portret van een bevlogen, gewiekste zaken-

oplossingen voor armoede en crisis,

man.’ – de Volkskrant

alle pogingen Nederland weer tot een
florerend, opgewekt land te maken,
liepen vast in de bittere strijd met wat
toch zo lang ‘ons Indië’ was geweest.
Begin 2014 zond de ntr de gelijkna-

20.000 EXEMPLAREN VERKOCHT

lofwaardig en dit laatste

dit boek is dat de activiteiten en
kwaliteiten van de persoon Drees nog eens in de volle

bijzonder vlot geschreven biografie schetst, is veelzijdig

breedte aan bod komen. Het overstijgt de historische

en genuanceerd en verre van een hagiografie. […] Een

biografie, omdat bijna de hele naoorlogse politieke

gedetailleerd, levendig en herkenbaar verhaal.’
– De Morgen ★★★★

geschiedenis, van wederopbouw tot welvaartsstaat, aan

‘Met deze inspirerende en complete biografie brengt

naar een idee van Ad van Liempt.

Langereis behalve Plantijn ook zijn vak en tijd tot leven.’

V IE RIN G 7 0 JAA R B E V R I J DI NG

werk. De kracht van juist

‘Het beeld van Christoffel Plantijn dat Langereis in haar

mige zevendelige serie uit, eveneens

‘Een verrassende draai aan de Nederlandse
geschiedenis.’  – de Volkskrant

deel is de kroon op het

– Trouw

de lezer voorbijtrekt. […] een belangrijke bijdrage aan de
recente geschiedschrijving.’ – Uit het juryrapport van
de Libris Geschiedenisprijs
‘Een soepel geschreven relaas.’ – de Volkskrant ★★★★
‘Een uiterst gedegen werk.’ – De Groene Amsterdammer
‘Een prestatie van formaat.’ – NRC Handelsblad ★★★★

SHORTLIST LIBRIS
GESCHIEDENISPRIJS 2014
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Recente successen
Tweede
druk

Veertiende druk van een van de populairste werken
van Rilke.

‘Grossmans grote kracht zit in de manier
waarop hij het vaak bewogen leven van heel
uiteenlopende mensen invoelbaar maakt. Met
enorme verbeeldingskracht, vol mededogen,
zonder sentimentaliteit en zonder bitterheid.’
– de Volkskrant ★★★★★

Tweede
druk

Hoe lukt het Franse ouders zulke welopgevoede
kinderen te hebben – en ook nog eens een volwaardig
eigen leven te leiden?

Vijfde
druk

‘Het is Fasseurs grote verdienste dat hij de grote lijnen met
veelzeggende details inkleurt, zonder aan vaart en souplesse
in te leveren.’ – de Volkskrant ★★★★★
Tweede
druk

‘Met veel vaart schetst Aslan het beeld van
een leider die veel wereldser aspiraties had
dan velen tegewoordig aannemen.’ – Trouw

‘Prachtige biografie.' – Het Parool ★★★★
‘Een echte Fasseur’ – NRC Handelsblad ★★★★

Het huiveringswekkende verhaal van de Slag om
Arnhem vanuit het unieke perspectief van de
Utrechtsestraat.

De Nederlandse drugsmaffia liet jarenlang miljarden
verdwijnen in vastgoed, auto’s, juwelen en kunst.
Inmiddels is de jacht op het geld van grote criminelen
en hun handlangers geopend.
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Ad van Liempt		
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God in de oorlog			
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Hein Hoffman		

13 in de Oorlog (midprice)			
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