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Beste Gerard,
Ik las laatst ergens dat jij tamelijk consequent
aangifte doet bij de politie als je (op internet)
wordt bedreigd. Klopt dat? En zo ja, wat zijn je
ervaringen? Doet de politie er ooit iets mee?
Het zal je niet verbazen dat ik ook veelvuldig
met bedreigingen, smaad en laster te maken
heb. Sterker nog, er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat er op met name de social media
wordt betoogd dat ik ‘om zeep moet worden
gebracht’, dat ik een ‘smerige landverrader’
ben, een ‘gore nazi’, een ‘corrupte hond’, een
‘hoerenloper’ of een ‘nikkervriendje’. Uiteraard ontbreken ook alle ernstige ziektes niet
in hun verwensingen – met veel spelfouten.
Wat ik me afvraag is waar de grens eigenlijk
ligt? Ik ontvang bijvoorbeeld regelmatig mailtjes waarin in allerlei varianten wordt gesteld
dat ik ‘een kogel verdien’. Er staat niet dat
ik een kogel moet of zal krijgen. Maken dat
soort subtiliteiten qua strafbaarheid nog iets
uit? Waar reageren ze bij jou trouwens het
meest op? Laat me raden: jij bent zeker vooral een ‘tyfushomo’ of een ‘kankerpedo’?
Enfin, Gerard, kun je me even wat bijlichten
in jouw aanpak?

Beste groet,
Peter R.
PS: dit is vertrouwelijk…

Beste Peter,
Ook ik word met grote regelmaat bedreigd en
bestookt met zogeheten ‘hatemail’. Vaak van
het animale repertoire als rund, varken en
zwijn. Mij worden verder vooral ook tal van
lichaamsgebreken en enge ziektes toegewenst.
Een enkeling vindt ook dat ik als homo maar
van een hoog flatgebouw moet worden gegooid,
zoals dit in islamitische kringen volgens de
minder goed ingelichte verwenser gebruikelijk
zou zijn. Ik geef toe dat gays in veel islamitische landen helaas minder openlijk voor hun
seksuele geaardheid kunnen uitkomen, maar
tijdens mijn talrijke bezoekjes aan bijvoorbeeld Damascus, Libanon en Istanbul, allemaal
gezegend met hoogbouw, heb ik geen angst
voor dergelijke sancties kunnen waarnemen.
Het is moeilijk aan te geven waar precies de
grens ligt om wel of niet aangifte te doen.
Het criterium dat ik zelf toepas, is het ‘rilling’criterium. Zodra de rillingen over mijn rug
lopen en ik bevattelijk word voor huiver, doe ik
aangifte. Dat heb ik twee of drie keer gedaan.
Ze zijn allemaal in een veroordeling geëindigd.
Ik begrijp dat je je niet zo druk maakt als het
gaat om internetbedreigingen, meestal gemaild
rond 02.00 uur in de ochtend en vaak gezien
het taalgebruik duidelijk met een flinke slok
op, maar ik neem aan dat je minder laconiek
reageert als ze van types als Holleeder cum suis
afkomen. Hoe ga je daar eigenlijk mee om?
Hou je taai, mijn vriend!

Hartelijke groet,
Gerard
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Wat gebeurt er als de twee ‘zware jongens’ Gerard Spong en Peter R.
de Vries elkaar regelmatig een brief schrijven? Dan krijg je een vlijmscherpe correspondentie waarin niemand wordt gespaard. Alle actuele
en gevoelige onderwerpen uit het strafrecht en hun eigen praktijk passeren de revue. Waar ligt hun grens? Hoe reageren zij op bedreigingen?
Waar liggen ze van wakker en hoe gaan zij om met hun emoties?
Advocaat Gerard Spong en misdaadverslaggever Peter R. de Vries
zijn twee iconen in hun vak. Al zo’n dertig jaar kruisen ze elkaars wegen. Allebei hebben ze hun kenmerkende, eigen stijl. Welbespraakt en
uitgesproken, soms een tikkeltje provocerend, maar altijd op basis van
feiten, kennis en ervaring. Er is sprake van wederzijds respect, zelfs
van een zekere genegenheid, maar er zijn ook grote verschillen. Want
Spong verdedigt en De Vries klaagt aan.
In PS: dit is vertrouwelijk… geven beiden zich bloot. Ze schrijven
openhartig over hun werk, hun aanpak, hun belevenissen, hun twijfels.
Over wat hen drijft en over hun privéleven. De misdaadverslaggever
en de topadvocaat blijken veel gemeen te hebben, maar zij botsen ook
regelmatig. Hun correspondentie vormt een fascinerende kijk achter
de schermen. In PS: dit is vertrouwelijk… leer je Gerard Spong en Peter
R. de Vries echt kennen, zeker als zij elkaar de maat nemen.
gerard spong (1946), al meer dan veertig jaar een van de bekendste
strafadvocaten van Nederland, is gespecialiseerd in cassatiezaken. Zijn
scherpzinnige verdedigingstechnieken en controversiële optredens
zijn legendarisch. Voor een groot publiek schreef hij onder andere De
uitvaartverzorger en De breuk.
peter r. de vries (1956) is al decennialang de bekendste misdaadverslaggever van Nederland. Ook schreef hij een aantal bestsellers, waaronder De ontvoering van Alfred Heineken.
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Unieke, openhartige, geestige en vlijmscherpe
brieven van twee ‘zware jongens’.
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INTERNATIONALE BESTSELLER

OODS

van een golflegende
Jarenlang was Tiger Woods een onverslaanbare ster. Hij inspireerde miljoenen golfers, won veertien majors en 79 grote toernooien, en verdiende honderd miljoen per jaar. Hij was de eerste
sportmiljardair, getrouwd met een Zweeds model, vader van
twee kleine kinderen. Hij was de man met het perfecte leven.
Maar dat alles bleek een illusie. Woods hield er al jaren een dubbelleven op na, wat pijnlijk duidelijk werd toen na een nachtelijk
auto-ongeluk zijn buitenechtelijke affaires aan het licht kwamen.
Zijn leven stortte in.
Voor hun meeslepende inside story over Woods interviewden
twee van de beste sportjournalisten ter wereld honderden mensen uit zijn inner circle – familie, vrienden, liefdespartners, coaches, collega-golfers, zakenpartners en anderen – om antwoord
te kunnen geven op de vraag die miljoenen sportliefhebbers al
zolang bezighoudt: wie is Tiger Woods? Zij schreven een fascinerend psychologisch portret van een Afro-Amerikaanse jongen,
die door een aandachtzieke vader en een overambitieuze moeder gedrild werd tot ‘de uitverkorene’: Tiger moest niet alleen de
witte golfsport openbreken, hij moest ook de wereld veranderen.
Maar tegen welke prijs?
Tiger Woods is een meeslepend verhaal over de onstuitbare
opkomst en de dramatische val van een icoon, een onvergetelijk
portret van een gevallen held.
jeff benedict (1966) schrijft voor het bekende sportblad Sports
Illustrated en is een tv- en filmproducent. Hij publiceerde vijftien
boeken en haalde de bestsellerslijst van de New York Times.
armen keteyian (1953) wordt beschouwd als een van de beste onderzoeksjournalisten van Amerika. Hij won elf keer een
Emmy Award. Hij werkt voor het programma 60 Minutes en leidt
de onderzoeksafdeling van cbs Evening News.
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Een diplomaat met een afkeer van diners, cocktailparty’s en smalltalk.
Een politicus die op zijn vele buitenlandse reizen boos werd als het
hotel te luxueus was. Als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl vocht Max van der Stoel voor herstel van de democratie
in Griekenland, Oost-Europa en Chili. In de woelige jaren na de ondergang van het Sovjet-communisme bemiddelde hij in tal van conflicten en probeerde hij nationalistische oprispingen te beteugelen. Altijd
achter de schermen, vaak met succes. Even discreet ging hij te werk
bij zijn geslaagde poging om de ‘foute’ vader van Máxima te overreden
weg te blijven bij haar huwelijk. Máxima bedankte hem daar later voor
en verontschuldigde zich voor de vergoten tranen.
Max van der Stoel was niet onomstreden. Linkse critici uit zijn eigen
PvdA zetten hem weg als ‘visieloze rechtse bal’, nationalisten uit Estland en Letland maakten hem uit voor ‘agent van het Kremlin’. Maar
hij hield vast aan zijn streven ideaal en werkelijkheid iets dichter bij
elkaar te brengen. Anet Bleich schetst het leven van een Nederlandse
diplomaat die in stilte internationale successen boekte en de confrontatie aandurfde met de Henry Kissingers en Saddam Husseins van deze
wereld.
anet bleich (1951) is politicoloog en historicus. Ze werkte als redacteur voor De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. In 2008 schreef
ze de biografie van Joop den Uyl, waarop ze ook promoveerde en die
werd genomineerd voor de Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs. Er werden
25.000 exemplaren van verkocht.
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Over de bestseller Joop den Uyl 1919-1987. Dromer en doordouwer:

‘Mooie en secure biografie.’ – Trouw
‘Zeer leesbaar, vermakelijk en ontroerend.’ – Het Parool
‘Nooit partijdig, vol interessante observaties.’
– de Volkskrant
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Hoe een verboden religie de wereld veroverde

Bart D. Ehrman
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oorspronkelijke titel
The Triumph of Christianity
vertaling Inge Pieters
paperback met flappen
15 × 23 cm
376 pagina’s met illustraties
€ 27,50
omslag Nico Richter
nur 740
isbn 978 94 600 3826 6
e-book 978 94 600 3869 3
april 2018

9 789460 038266
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De onstuitbare opkomst van het christendom tijdens de eerste vier
eeuwen van onze jaartelling is de grootste culturele revolutie die de
wereld ooit heeft gezien. Wat begon met een timmermanszoon en een
paar vissers, groeide uit tot een veenbrand van persoonlijk beleden geloof, die het Romeinse rijk in alle opzichten ondermijnde.
Twee ideologieën botsten radicaal op elkaar. Aan de ene kant die
van millennia oude waarden, gebaseerd op macht: keizers en koningen
heersten als bijna-goden over hun onderdanen, meesters over hun slaven, mannen over hun vrouwen. Oorlog was normaal en het afslachten
van overwonnenen acceptabel en nuttig.
De christenen beweerden het tegenovergestelde. Hun leiders predikten naastenliefde. De ene mens was niet beter dan de andere. Voor
God was iedereen gelijk: de meester en de slaaf, de sterke en de zwakke. En dat idee bleek onweerstaanbaar.
In De God van Galilea beschrijft Ehrman helder en meeslepend de
wereld van de Romeinen en de heidenen, en het gevecht tussen het
oude en nieuwe wereldbeeld. Het resultaat is een historisch meesterwerk, waarin de culturele, filosofische en maatschappelijke problemen
van toen nog altijd herkenbaar blijken.
bart d. ehrman (1955) is hoogleraar godsdienstwetenschappen.
Hij is een autoriteit op het gebied van het Nieuwe Testament en de
vroegchristelijke geschiedenis. Eerder publiceerde hij onder andere de
bestsellers Misquoting Jesus en How Jesus Became God.
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Een historisch meesterwerk, voor de
lezers van Het verhaal gaat… en
Het oerboek van de mens.
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MIEKE BOUMA

Het verhaal van je leven

Storytelling en de zoektocht naar
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isbn 978 94 600 3816 7
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Wij zijn ‘storytelling-animals’, met een fundamentele behoefte een verhaal te maken van het leven en er zo zin en betekenis aan te geven.
Verhalen maken zit diep ingebakken in onze psyche. Toch zijn we ons
meestal niet bewust van de vele innerlijke stemmen – gedachtepatronen, angsten, aannames, wensen en overtuigingen – die uitmaken hoe
ons leven zich ontvouwt. Want wat we onszelf vertellen, is bepalend
voor hoe we het leven ervaren.
Ieder mens creëert zijn eigen werkelijkheid, zijn eigen persoonlijke
mythe. We zijn allemaal de held of heldin in ons eigen verhaal. Als we
dat eenmaal hebben begrepen, hoeven we geen antwoorden meer buiten onszelf te zoeken, anderen de schuld te geven of boos te worden op
ons lot. Dan kunnen we het verhaal van ons leven sturen en bijsturen.
In Het verhaal van je leven maakt Mieke Bouma met fascinerende
voorbeelden uit zowel de oude mythologie als hedendaagse verhalen
duidelijk met welke mechanismen we onze persoonlijke mythologie
creëren, welke archetypen daarbij een rol spelen, hoe we patronen
kunnen doorbreken en hoe we het verhaal van ons leven kunnen herschrijven om er meer uit te halen.
mieke bouma (1954) is oprichter van de Storytelling Academy. Ze
was docent aan de Theaterschool in Amsterdam en scenarioschrijver
voor toneel, film en televisie. Eerder publiceerde zij onder andere Storytelling in 12 stappen, waarvan inmiddels tien drukken verschenen.
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Ontrafel je persoonlijke mythen
en haal meer uit je leven.

PROMOTIE

Oproep voor levensverhalen | Online feedback van de auteur
Lezingen en workshops
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JAN KONST

De wintertuin

Een Duitse familie in de lange twintigste eeuw

Jan Konst
De wintertuin
paperback met flappen
13,5 × 21,5 cm
320 pagina’s met illustraties
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Aan het begin van de vorige eeuw, in 1902, komt Hilde Grunewald ter
wereld in het Saksische Meißen. Ze is de oudste dochter in een kleinburgerlijk gezin en zal op een haar na de honderd halen. Hilde groeit op
in het Duitse Keizerrijk, trouwt in de Weimarrepubliek en haar kinderen worden geboren onder de doem van de nazidictatuur. Na de oorlog
beleeft Hilde de opkomst en ondergang van de ddr. Uiteindelijk is het
de vreedzame revolutie van 1989 die haar tot burger van de Bondsrepubliek maakt.
Het leven van Hilde en haar familie wordt getekend door de geschiedenis. Zij weten hoe het toegaat in hogere kringen, maar ondervinden
ook aan den lijve wat het betekent aangewezen te zijn op financiële
steun. Ze overleven twee wereldoorlogen, een dictatuur, een bezetting
en verschillende economische crises. De opkomst van Hitler betekende het einde van de vrijheid. De daaropvolgende Russische bezetting
van het oostelijke deel van Duitsland, de Koude Oorlog en de bouw
van de Berlijnse Muur bepaalden hun leven. Pas na de Wende konden zij
opnieuw in vrijheid handelen.
In De wintertuin beschrijft Jan Konst op indringende wijze het leven
van Hilde, haar ouders, haar kinderen en kleinkinderen, gewone mensen met een ongewone geschiedenis. Konst neemt de lezer mee op een
turbulente reis door een land doordrenkt van oorlog. Maar ondanks
alles weten Hilde en haar omgeving de intimiteit en saamhorigheid van
het familieleven te bewaren.
jan konst (1963) woont en werkt al meer dan twintig jaar in Berlijn.
Hij is literatuurwetenschapper en hoogleraar Nederlandse literatuur
aan de Freie Universität Berlin.
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Een schitterend verhaal over
gewone mensen met
een ongewone geschiedenis.

PROMOTIE

Interviews | pos-materiaal | Publiekspresentatie
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ALAN JACOBS

De kunst van het denken

Alan Jacobs
De kunst van het denken
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Survivalgids voor een onvoorspelbare wereld
De meesten van ons willen liever niet denken. Want denken is problematisch. Denken kan ons dwingen buiten vertrouwde, comfortabele
paden te treden en dat kan complicaties opleveren. Denken gaat bovendien langzaam, en dat is een probleem als wij door de manier waarop
we informatie binnenkrijgen – meestal online – terechtkomen in een
draaikolk van sociale media, gebekvecht en bubbels van eigen gelijk.
Toch komen veel van de felste discussies over de politieke, sociale of
religieuze kwesties die ons verdelen, niet voort uit het gegeven dat wij
nu eenmaal onherroepelijk verdeeld zijn. Zij zijn het gevolg van het feit
dat wij niet nadenken.
In dit virtuoze en buitengewoon vermakelijke boek analyseert Alan
Jacobs de verschillende krachten die ons verhinderen te denken –
krachten die alleen maar zijn toegenomen in dit tijdperk van ‘alternatieve feiten’, nepnieuws en informatieoverload. Al doende haalt Jacobs
allerlei mythen onderuit. We kunnen misschien niet zo goed denken als
we graag willen geloven, maar we kunnen ons geestelijk leven wel degelijk beschermen tegen de hindernissen van het moderne leven. En als
we gezamenlijk kunnen leren denken, kunnen we misschien ook leren
samen te leven.
alan jacobs (1958) is hoogleraar letterkunde. Hij publiceerde tal van
artikelen voor onder andere The Atlantic, Wall Street Journal en Harper’s Magazine, en is auteur van verschillende boeken, waaronder een
biografie van C.S. Lewis en The Pleasure of Reading in an Age of Distraction.
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‘Jacobs geestige, innemende en ondanks
alles hoopvolle gids is een absolute must in een
maatschappij waarin vooroordelen het te vaak winnen
van een oprechte behoefte aan kennis.’
– Publishers Weekly
PROMOTIE

Samenwerking The School of Life | Social media awareness campagne
Interviews | Besprekingen
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REZA ASLAN

God

Een menselijke geschiedenis

Reza Aslan
God
oorspronkelijke titel

‘Dit boek gaat over het idee van god. Het gaat erover hoe het concept
van een actieve, geëngageerde, goddelijke aanwezigheid als fundament
van de schepping, opkwam in de menselijke geschiedenis. Hoe dit abstracte denkbeeld geleidelijk persoonlijker werd, menselijke trekken
en emoties kreeg, en talloze verschillende verschijningsvormen. En ten
slotte hoe deze oervoorstelling, na vele eeuwen en met grote moeite,
transformeerde tot de enkelvoudige God die wij vandaag kennen onder
namen als Jahweh, Vader en Allah.’

God. A Human History
vertaling Pon Ruiter,
Annemie de Vries en
Frits van der Waa
paperback
13,5 × 21,5 cm
320 pagina’s
€ 22,50
omslag bij Barbara
nur 680
isbn 978 94 600 3809 9
e-book 978 94 600 3841 9
februari 2018
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9 789460 038099

In De zeloot verruilde bestsellerauteur Reza Aslan het overbekende
beeld van Jezus van Nazareth voor een verrassende, nieuwe voorstelling van de man in al zijn tegenstellingen. In zijn nieuwe boek richt hij
zich op een nog groter onderwerp: God, met een hoofdletter.
Of we ons daarvan nu bewust zijn of niet, en of we zelf nu gelovig
zijn of niet, als wij ons een beeld van God vormen, zien we in overgrote meerderheid een goddelijke versie van onszelf. En dan niet alleen
met onze goede eigenschappen – mededogen, liefde, rechtvaardigheid
– maar ook met alles wat minder goed is: hebzucht, jaloezie, gewelddadigheid. Al deze eigenschappen spelen een rol in elke religie en in elke
cultuur.
In God ontrafelt Aslan op meesterlijke wijze de diepgewortelde be
hoefte het goddelijke te vermenselijken. Zijn oproep tot een beter godsbegrip en een diepere spiritualiteit stemt tot nadenken, of je nu gelooft
in een God, vele goden of helemaal geen god.
reza aslan (1972) is een Iraans-Amerikaanse godsdienstwetenschapper, filmmaker en auteur van de bestsellers Geen god dan God en De zeloot, die over de hele wereld zijn vertaald.
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‘Reza Aslan heeft in zijn gebruikelijke, fraaie stijl
een boek geschreven dat heilige huisjes omver
schopt en iedere lezer tot nadenken zal aansporen.’
– Bart D. Ehrman, auteur van De God van Galilea

PROMOTIE

Publieksavond i.s.m. John Adams Institute Amsterdam | Auteursbezoek
Reportage | Online interview | Recensies
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ELISABETH MARAIN

De laatste vlucht
naar Havana

Het verhaal van een vriendschap

Elisabeth Marain
De laatste vlucht naar Havana
paperback

Mireille Cottenjé en Elisabeth Marain. Twee schrijfsters, twee vriendinnen. Om te vieren dat Mireille van haar kanker is genezen, besluiten
ze een maand te gaan rondtrekken in het Cuba van Fidel Castro. Ze
willen het land en de mensen leren kennen zonder de toerist uit te hangen en ze logeren waar mogelijk bij Cubanen thuis. Ze zijn op reis om
te ervaren, om iets te leren kennen wat je in artikelen of boeken nooit
vindt. Ze twijfelen niet aan het menselijke gelaat van Castro’s communisme, in de nadagen van de iconische revolutie.
Maar al gauw merken ze de keerzijde op van een regime dat zijn dynamiek is verloren. Ze kijken in de spiegel van hun eigen geschiedenis
en onvermijdelijk ook in die van het Westen. En gaandeweg groeit het
besef dat Mireilles ziekte er nog altijd is en met hen meereist. Waarom
wil zij niet vervroegd naar huis? En waarom legt Elisabeth zich daar zo
gemakkelijk bij neer?
De jarenlange vriendschap tussen beide vrouwen wordt tijdens hun
verblijf op het Caraïbische eiland zwaar op de proef gesteld. Tijdens
de laatste dagen voor hun terugreis blijft er uiteindelijk nog maar een
dwingende vraag over: zal Mireille nog wel levend thuiskomen?

13,5 × 21,5 cm
240 pagina’s
€ 19,99
omslag bij Barbara
nur 320
isbn 978 94 600 3819 8
e-book 978 94 600 3858 7
februari 2018

9 789460 038198
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elisabeth marain (1943) verwierf bekendheid met haar romans
Het Tranenmeer (1979) waarvoor ze de Vlaamse Prijs voor het Beste Debuut kreeg en Rosalie Niemand (1988), achttien maal herdrukt en tweemaal bekroond.
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Een onvergetelijk verhaal
over de laatste dramatische reis
van twee vriendinnen.

PROMOTIE

Interviews | Voorpublicatie | Leesclubs | Lezingen
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HILDE en YLVA ØSTBY

Zoeken naar zeepaardjes

Hilde en Ylva Østby

Een boek over het geheugen

Zoeken naar zeepaardjes
oorspronkelijke titel
Å dykke etter sjøhester
vertaling Lucy Pijttersen
en Kim Snoeijing
paperback
13,5 × 21,5 cm
280 pagina’s
€ 19,99
omslag bij Barbara
nur 860
isbn 978 94 600 3818 1
e-book 978 94 600 3857 0
maart 2018

9 789460 038181

© A NN A- JUL IA G RA NBE RG/ BLUN DE RBU SS

Op welke manier bepaalt ons geheugen hoe we naar onszelf en naar
de wereld kijken? In deze Noorse bestseller wordt de werking van het
‘zeepaardje’, het kleine deel van onze hersenen dat de regie voert over
onze herinneringen ontrafeld. Dat zeepaardje is misschien wel het
meest intrigerende stukje van ons brein. Waarom wist het zoveel gebeurtenissen uit ons geheugen? Waarom kloppen veel van onze herinneringen niet helemaal? Het geheugen stimuleert, fantaseert, zet
ons op het verkeerde been, geeft ons romantische gevoelens, is even
ongrijpbaar als onweerstaanbaar. Aan het geheugen valt niet te ontkomen: we worden telkens opnieuw geconfronteerd met onze diepliggende herinneringen, door geur, smaak of geluid. We kunnen ook niet
zonder: een van onze grootste angsten is geheugenverlies.
In dit unieke, diepgravende en tegelijk lichtvoetige boek duiken de
zussen Hilde en Ylva Østby in de geschiedenis van de wetenschap en
spreken ze met hersenspecialisten en mensen met een uitzonderlijk
geheugen, zoals schakers, taxichauffeurs en acteurs. Wat heeft de werking van het geheugen te maken met de aanslag op het eiland Utøya?
En waarom sturen de zussen midden in de winter duikers naar de dieptes van de fjord van Oslo?
Zoeken naar zeepaardjes is een zeldzame combinatie
van wetenschappelijke expertise en literair talent. Een
onvergetelijk boek.
ylva østby (1979) is aan de universiteit van Oslo gepromoveerd in de neuropsychologie. Ze is een vooraanstaand expert op het gebied van geheugenonderzoek.
hilde østby (1975) is schrijver en journalist. Ze debuteerde in 2013 als schrijver met de goed ontvangen
roman Lexicon van het verlangen.
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Een zeldzame combinatie
van wetenschappelijke expertise
en literair talent.

PROMOTIE

Auteursbezoek | Interviews | Avond over het geheugen
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SUNNY JANSEN en MARTIN VAN LOKVEN

Rivierenland

Sunny Jansen
en Martin van Lokven

Nederland van Aa tot Waal

Rivierenland
paperback met flappen
17 x 24 cm
400 pagina’s met
full colour illustraties
€ 29,95
tot 1 augustus 2018 € 25,omslag Bas Smidt
nur 410
isbn 978 94 600 3820 4
e-book 978 94 600 3859 4
mei 2018

9 789460 038204

© KORS DE BRUIN

Rivierenland is het even bijzondere als meeslepende verhaal van ons
waterland. Overal in Nederland stroomt water. Eeuwenlang waren de
rivieren hier de baas. Het water had vrij spel, totdat de mensen begonnen in te grijpen. Ongeveer duizend jaar geleden werden de eerste
dijken aangelegd. Steden verrezen langs de oevers en op de vruchtbare
klei ontwikkelden zich veeteelt en landbouw. Maar van tijd tot tijd ging
het mis: ons land kent ook een lange reeks van watersnoodrampen en
de bescherming tegen het water blijft urgent. Elke dag opnieuw zijn
daar duizenden mensen mee bezig.
In een schitterend geïllustreerde en vormgegeven geschiedenis ver
tellen Sunny Jansen en Martin van Lokven een verhaal van strijd, van
overwinningen en nederlagen, van angst en van een geleidelijk gegroeid
begrip voor de immense betekenis van het water voor ons leven en onze
welvaart. Van dijkgraaf tot binnenschipper, van baggeraar tot politicus,
van ingenieur tot recreant: allemaal komen ze aan bod in Rivierenland.
Het resultaat is een uniek en veelzijdig portret van een land dat volhardend en creatief leeft met zijn rivieren.
Rivierenland brengt de vele facetten van het even mooie als gevaarlijke Hollandse waterlandschap ook weergaloos in beeld. Fotograaf Martin van Lokven reisde speciaal voor dit boek gedurende alle seizoenen
langs alle rivieren van Nederland.
sunny jansen (1974) is conservator, onderzoeker en schrijver. Eerder publiceerde zij onder andere Munnikenland in beweging.
martin van lokven (1963) is fotograaf. Hij is
gespecialiseerd in landschappen, natuur, toerisme
en reizen.

Actieprijs tot
1 augustus 2018

€ 25,-

daarna € 29,95

Het even bijzondere als meeslepende
verhaal van ons waterland, schitterend
geïllustreerd en vormgegeven.

PROMOTIE

Presentatie en fototentoonstelling
Online beeldpresentatie | Lezingen en rondleidingen
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BENJAMIN CARTER HETT

De populist

Adolf Hitler, de ondergang van de Weimar
Republiek en de opkomst van het Derde Rijk

Benjamin Carter Hett
De populist
oorspronkelijke titel
Death of Democracy

De populist laat zien hoe kwetsbaar een democratie is in handen van
mensen die er niet respectvol mee omgaan.
Hoe was het mogelijk dat een democratie zo volledig en zo snel uiteenviel als Duitsland in de jaren dertig? Hoe kon een democratisch
gekozen regering Adolf Hitler toestaan de macht te grijpen? Het antwoord op deze vragen klinkt tegenwoordig even verontrustend als herkenbaar.
Al vanaf de late jaren twintig riep het politieke spel van de Weimarrepubliek verzet op, het nadrukkelijkst van de populistische beweging,
geleid door Hitler. Maar zeggen dat Hitler democratisch werd verkozen, is te simpel. Hett laat overtuigend zien dat Hitler nooit aan de
macht zou zijn gekomen als de andere politici niet hadden geprobeerd
hem te paaien – een strategie die ertoe leidde dat zij uiteindelijk met
de rug tegen de muur stonden en niet anders konden dan de nazi’s
toelaten tot de regering. Het was het misplaatste vertrouwen van een
aantal conservatieve en incompetente politici dat Hitler en zijn volgers
de middelen gaf om Duitsland te veranderen in een brute dictatuur.

vertaling Fred Hendriks
paperback
13,5 × 21,5 cm
288 pagina’s met illustraties
€ 24,95
omslag bij Barbara
nur 860
isbn 978 94 600 3821 1
e-book 978 94 600 3860 0
april 2018

9 789460 038211
© M OAB I T

benjamin carter hett (1965) is een van de bekendste historici
van Amerika. Hij is verbonden aan New York University en gespecialiseerd in de geschiedenis van Duitsland. Eerder publiceerde hij Burning
the Reichstag, Crossing Hitler en Death in the Tiergarten.
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Een even fascinerende als
verontrustende geschiedenis over
de kwetsbaarheid van de democratie.

PROMOTIE

Interviews | Debatavond | Online campagne
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MARK BLAISSE

Het orakel van Napels

De alternatieve waarheid van
Giambattista Vico (1668-1744)

Mark Blaisse
Het orakel van Napels
paperback
13,5 × 21,5 cm
240 pagina’s met illustraties
€ 19,99
omslag Nico Richter
nur 320
isbn 978 94 600 3822 8
e-book 978 94 600 3861 7
maart 2018

9 789460 038228

© KOR S DE BRU IN

Na een ongeluk met hersenletsel wist hij precies hoe de mens zich, eenmaal van God los, zou moeten bevrijden van allerlei mythen en angsten
om eindelijk een onafhankelijk individu te worden. Maar de gedachten
van deze eigenzinnige Napolitaanse filosoof druisten lijnrecht in tegen
de gevestigde orde en stuitten op onbegrip en hoongelach. Want Vico
vertrouwde eerder op poëzie, leugens en verbeelding dan op het ‘meten is weten’ van Descartes.
En niemand kon vermoeden dat juist hij veel later de inspiratie zou
worden van denkers als Nietzsche, Hegel, Marx, Berlin, Said, Eco en
Sloterdijk. Zijn adagium ‘Ik fabuleer, dus ik ben’ zou bovendien naadloos in onze tijd hebben gepast.
Mark Blaisse schreef een uiterst onderhoudend, geromantiseerd
portret van deze briljante anarchist, een pechvogel op vrijwel elk gebied. In Het orakel van Napels gidst de eigenzinnige Vico de lezer door
barok Napels, langs schilderijen, theaters, castraten, vioolbouwers,
verboden boekenkasten, bordelen en literaire salons. Een wereld vol
populisme, corruptie en alternatieve feiten: Vico’s leven en ideeën blijken verbazingwekkend actueel.
mark blaisse (1952) is historicus, journalist en schrijver. Hij publiceerde korte verhalen, essays en biografieën.
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Een uiterst onderhoudend en
verbazingwekkend actueel portret van een
briljante denker in een wereld vol populisme,
corruptie en alternatieve feiten.
PROMOTIE

Voorpublicatie | Lezingen | Online campagne
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JOSEPH JEBELLI

Het begin van het einde

Joseph Jebelli
Het begin van het einde
oorspronkelijke titel
In Pursuit of Memory.
The Fight Against Alzheimer’s
vertaling Willemien Werkman
paperback
13,5 × 21,5 cm
320 pagina’s
€ 22,95
omslag Joost de Haas
nur 860
isbn 978 94 600 3828 0
e-book 978 94 600 3862 4
april 2018

9 789460 038280

Op weg naar de genezing van Alzheimer
Alzheimer is de grote, wereldwijde epidemie van onze tijd, die miljoenen over de hele wereld treft. Nederland alleen al telt op dit moment
bijna 300.000 patiënten. Sinds 2015 staat dementie als doodsoorzaak
op nummer een, voor kanker en hart- en vaatziekten. Wetenschappers
zijn bezig met een race tegen de klok om genezing te vinden.
Neurowetenschapper Joseph Jebelli is een van hen. In Het begin van
het einde gaat hij in op verleden, heden en toekomst van de ziekte – van
het eerste beschreven geval, meer dan honderd jaar geleden, tot het
hypermoderne onderzoek van vandaag. Het resultaat is een diepmenselijk verhaal en een meeslepende wetenschappelijke thriller in een.
Jebelli’s zoektocht leidt van negentiende-eeuws Duitsland via het naoorlogse Engeland naar de oerwouden van Papoea-Nieuw-Guinea en
de laboratoria van Japan, van Amerika naar India, China, IJsland, Zweden en Colombia. De helden van zijn verhaal zijn wetenschappers uit
de hele wereld – die hij vaak persoonlijk kent – en de dappere patiënten
en hun families, die de manier veranderden waarop onderzoekers tegen de ziekte aankijken.
Jebelli laat zien waarom hij zo hoopvol is over genezing, maar ook
waarom het tot die tijd het beste is de ziekte te begrijpen. Het begin van
het einde is een scherpzinnig en opzienbarend, en tegelijk menselijk en
aangrijpend inside verslag over de ziekte die inmiddels een op de drie
mensen bedreigt.
joseph jebelli (1987) is neurowetenschapper en schrijver, onder andere voor The Guardian. Geïnspireerd door de dood van zijn geliefde
grootvader aan Alzheimer, begon hij al tijdens zijn studie neurobiologie aan zijn onderzoek naar de ziekte.
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Shortlist Royal Society Prize
for Science Books 2017.

PROMOTIE

Auteursbezoek | Reportages
Samenwerking Hersenstichting | Social media campagne
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WIM COSTER

Het wolfsmeisje

De zoektocht naar een verdwenen kind uit
de achttiende eeuw

Wim Coster
Het wolfsmeisje
paperback
13,5 × 21,5 cm
224 pagina’s met illustraties
€ 19,99
omslag bij Barbara
nur 680
isbn 978 94 600 3829 7
e-book 978 94 600 3868 6
maart 2018

9 789460 038297

© DAVID FIN ATO

Ze is van een natuurlijke schoonheid, de kleine Anna Maria, het derde
kind van Joannes Jennaert en Anna du Chatel. Ze heeft grote, zwarte
ogen, blonde haren en is ‘wit van vel’. Opvallend zijn de kuiltjes in haar
wangen en haar kin, en het litteken in haar wenkbrauw. Opvallend zijn
ook de twee aan elkaar gegroeide teentjes aan haar linkervoet.
Met haar familie woont Anna Maria in Antwerpen. Maar dan wordt
zij in mei 1700, nauwelijks anderhalf jaar oud, op klaarlichte dag ontvoerd. Daarna lijkt zij spoorloos verdwenen.
In de zomer van 1717 treffen boeren in de bossen bij Zwolle, ruim
tweehonderd kilometer noordelijker, een volkomen verwilderd meisje
aan. Ze is uiterst schuw en stoot alleen maar rauwe klanken uit. Boeren
weten haar met netten te vangen, waarna een oude weduwe ‘de wilde deerne’ op kosten van het stadsbestuur opneemt. Het voedsel dat
ze krijgt voorgezet, kan zij nauwelijks verdragen. Zij blijkt vriendelijk,
maar niemand weet wie zij is en waar zij vandaan komt.
Het wolfsmeisje trekt grote aandacht. In binnen- en buitenland
wordt er over haar geschreven. Uiteindelijk leiden haar bijzondere kenmerken naar Antwerpen.
Op meeslepende wijze beschrijft Wim Coster de bijzondere geschiedenis van het enige wolfskind dat Nederland kende. Behalve een reconstructie van haar fascinerende verhaal is Het wolfsmeisje ook een
geschiedenis van stad en platteland in de achttiende eeuw, van religie
en wetenschap, van nieuwsgaring en gerucht. Coster volgde de sporen
van het wolfskind tot in de tegenwoordige tijd.
wim coster (1953) is historicus en was werkzaam in het onderwijs,
de uitgeefwereld en het archiefwezen. Hij publiceerde verschillende
boeken, waaronder De barones en de dominee (2de druk).
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Over De barones en de dominee:

‘Een meeslepend verhaal.’ – Trouw
‘Enorm spannend boek.’ – OVT
‘Coster brengt de mentaliteit van
een tijdperk in beeld.’ – NRC Handelsblad
PROMOTIE

Theaterstuk over het wolfsmeisje | Lezingen | Media-aandacht
— 35 —

JOS SCHNEIDER en GIJS VAN DE WESTELAKEN

De bus uit Dachau

balans klassiek
Jos Schneider
en Gijs van de Westelaken
De bus uit Dachau
gebonden met stofomslag
13,5 × 21,5 cm
176 pagina’s met illustraties
€ 19,99
omslag Nico Richter
nur 680
isbn 978 94 600 3830 3
e-book 978 94 600 3867 9
maart 2018

9 789460 038303

Achttien Nederlanders en hun weg terug uit
Nacht und Nebel
‘Even later staat de eerste Amerikaan in de poort van het kamp: “Hello
boys, here we are!” Dan begint het: het juichen, het schreeuwen, het huilen. Alles gaat golven. Ik heb een gevoel alsof ik word opgetild. Ik brul.
Ik ben terug op de wereld,’ schrijft Ed. Hoornik in Voor altijd Dachau.
De bevrijding kwam voor Hoornik en zijn Nederlandse medegevangenen op 29 april 1945, om 17.28 uur. Zij dachten nu wel snel naar Nederland terug te kunnen. De Denen, de Noren, de Fransen, allemaal
werden ze opgehaald, vaak met veel eerbetoon. Want Dachau was een
concentratiekamp voor vooral politieke gevangenen, waaronder veel
Prominenz. Eén land echter liet niets van zich horen: Nederland.
Ze besloten uiteindelijk zelf maar te gaan: achttien man, een toevallig samengesteld gezelschap dat een voorbeeldige afspiegeling bleek
te vormen van Nederland-in-verzet: Engelandvaarders, legerofficieren,
arbeiders, intellectuelen, een kapelaan en een dominee, verzetsstrijders uit de betere kringen, oud-Spanjestrijders uit communistische
milieus. Ze regelden een oude bus en gingen op weg, dwars door het
vernielde Duitsland, terug naar huis. Daar wachtte hun een enorme
teleurstelling.
Jos Schneider en Gijs van de Westelaken reconstrueren in De bus uit
Dachau deze bijzondere busreis en portretteren de al even bijzondere
groep reizigers. Over hoe ze, jong nog meestal, in verzet kwamen, met
meer geluk dan wijsheid het ene concentratiekamp na het andere overleefden, en hoe, voor de meesten van hen, de oorlog nooit zou ophouden.
gijs van de westelaken (1952) is producent en schrijver. Hij schreef
samen met hp-redacteur Jos Schneider De bus uit Dachau.
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HERZIENE
EN AANGEVULDE
EDITIE

Een onvergetelijke historische tocht
van Nederlandse politiek gevangenen door
het vernietigde Duitsland.
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KLAAS TAMMES

Dwarsligger van beroep

Ridder van Rappard (1906-1994), de spraakmakendste burgemeester van Nederland

Klaas Tammes
Dwarsligger van beroep
paperback
13,5 × 21,5 cm
224 pagina’s met illustraties
€ 19,99
omslag Nico Richter
nur 680
isbn 978 94 600 3831 0
e-book 978 94 600 3870 9
maart 2018

9 789460 038310

© R APHAËL DRE NT

Waar mr. L.R.J. (voor intimi: Rolly) ridder van Rappard was, daar ontstond rumoer. Van Rappard, een dwarse, deftige populist, was een
autoritaire bestuurder die geen blad voor de mond nam. Zijn Gorinchemse ambtsperiode was een aaneenschakeling van conflicten. De
gemeenteraad was soms zijn vriend, maar meestal zijn vijand.
Na zijn pensionering werd Van Rappard lid van de Gorinchemse gemeenteraad. In die functie maakte hij het leven van zijn opvolger bijzonder zuur. Meermalen poogde hij ook een zetel in de Tweede Kamer
te bemachtigen: eerst voor de vvd en daarna voor zijn eigen Liberale
Staatspartij en Nederlands Appèl (‘Voor fatsoen, stem Van Rappard!’).
Van Rappard had scherpe kritiek op het functioneren van de democratie. Met de nvsh ging hij openlijk het gevecht aan. Kotsmisselijk
werd hij van de heersende seksobsessie. Vuilschrijvers als Cremer,
Wolkers en Reve wilde hij verbieden. Moderne kunst verafschuwde hij.
Zo werd de buitenissige, hartstochtelijke, geestige, overdonderende
en beledigende Ridder van Rappard door zijn uitgesproken opvattingen een mediagenieke moraalridder – door velen bewonderd, door nog
meer verguisd.
klaas tammes (1948) was burgemeester van Lienden en Buren.
Naast artikelen in historische en geografische tijdschriften publiceerde
hij 200 jaar burgemeesters en een biografie van baron van Brakell. Onder
het pseudoniem Nico van Abbenes publiceerde hij vier romans.
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Een meeslepend portret van een even
buitenissige als hartstochtelijke, even geestige
als beledigende burgemeester.

PROMOTIE

Voorpublicatie | Lezingen
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IRIS SOMMER

Haperende hersenen

Al meer dan 20.000 exemplaren verkocht

In samenwerking met de Hersenstichting
Met een inleiding van Dick Swaab

Iris Sommer
Haperende hersenen
paperback
13,5 × 21,5 cm
368 pagina’s
€ 12,50
omslag Moker Design
nur 860
isbn 978 94 600 3832 7
e-book 978 94 600 3063 5
februari 2018

9 789460 038327

© PE TR A O UDS HO ORN

Als er iets in onze hersenen verandert, veranderen wij zelf. Dat maakt
hersenaandoeningen zo ingrijpend.
Vrijwel iedereen krijgt in zijn leven te maken met een of andere hersenaandoening: zelf, of in de naaste omgeving. Toch is er bij de meeste
mensen maar weinig over bekend. In dit boek geeft Iris Sommer mensen met verschillende aandoeningen een gezicht en een stem. Aan de
hand van hun ervaringen worden ontstaan, verschijnselen, diagnostiek
en behandeling toegelicht.
Of het nu gaat om de ziekte van Parkinson, schizofrenie, bipolaire
stoornis, Alzheimer, multiple sclerose, dwangstoornis, de ziekte van
Huntington, een tic, stoornis of niet-aangeboren hersenaandoeningen:
hersenaandoeningen hebben veel met elkaar gemeen. Ze leiden tot
klachten die tot op zekere hoogte vergelijkbaar zijn, net als de mogelijkheden tot preventie en behandeling. En dat is geen wonder, want
deze aandoeningen treffen allemaal hetzelfde brein.
Haperende hersenen is geschreven in samenwerking met de Hersenstichting en bevat een inleiding van Dick Swaab. Het bevat alle
informatie die artsen een patiënt en zijn familie zouden willen geven
wanneer een consult de hele middag kon duren. Het werpt ook een
blik in de toekomst: wat valt er op korte en lange termijn aan medische
ontwikkelingen te verwachten?
iris sommer (1970) is hoogleraar Psychiatrie aan het Universitair
Medisch Centrum in Groningen. Zij is lid van de Jonge Akademie van
de knaw en schreef eerder Stemmen horen, dat verscheen in 2011.
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‘Intiem en invoelbaar. Leest als een trein.’ – Psychologie Magazine
’Een vlotte schrijfstijl.’ – Quest Psychologie
‘Een boeiend en helder boek. Iris Sommer
schrijft met een aanstekend enthousiasme én zonder
diepgang te verliezen.’ – Tijdschrift voor Psychiatrie
‘Een fantastisch boek... In de traditie van Oliver Sacks’ – DWDD
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GERARD SPONG

De uitvaartverzorger

Na de bloedstollende bestseller De breuk is advocaat Charles Fitzroy
Spinning terug. Dit keer roept een religieus gedreven uitvaartverzorger zijn hulp in.
De uitvaartverzorger is veroordeeld voor moord, zowel door de
rechtbank als door het hof. Hij zou zijn vrouw de haven van Maassluis
hebben ingereden en laten verdrinken.
Een ooggetuige, die de man bij de vallende auto heeft zien staan, legt
onder hypnose een belastende verklaring af. En bij de uitvaartverzorger
thuis treft de politie een concept-rouwkaart aan, waarop de vrouw als
overledene staat vermeld. Al met al geen gemakkelijke uitgangspositie.
Bij de Hoge Raad lukt het Spinning om een bewijs ongeldig te laten
verklaren met een principieel argument, waaraan tot dat moment niemand heeft gedacht. Maar daarmee is hij er nog niet; het is slechts een
van de 26 bewijzen tegen de uitvaartverzorger. Spinning moet vol in de
aanval om voor zijn cliënt het onderste uit de kan te halen.

Gerard Spong
De uitvaartverzorger
tweede druk
paperback
13,5 × 21,5 cm
368 pagina’s
€ 12,50
omslag bij Barbara
nur 860
isbn 978 94 600 3838 9
e-book 978 94 600 3138 0
februari 2018

9 789460 038389

© N OU CHK A HU IJG

gerard spong (1946), al meer dan veertig jaar een van de bekendste
strafadvocaten van Nederland, is gespecialiseerd in cassatiezaken. Zijn
scherpzinnige verdedigingstechnieken en controversiële optredens
zijn legendarisch. Van zijn hand verschenen naast De uitvaartverzorger
ook De breuk, Leugens om bestwil en De hypocrisie van de achterdeur. In
februari 2018 verschijnt PS: dit is vertrouwelijk…, dat hij samen met
Peter R. de Vries schreef.

— 42 —

50

erij ba

t

l

— 43 —

ev

‘Als je aan dit boek begint, houd je
er niet meer mee op.’ – Jeroen Pauw
‘Spong heeft een unieke eigen methode
ontwikkeld voor het mengen van
feit en fictie.’ – HP/De Tijd
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I S B N 978 94 600 3515 9

I S B N 978 94 600 3885 3

RECENTE SUCCESSEN

7de
DRUK

‘Levenslessen in een aangenaam
leesbare autobiografie met een geheel eigen
stem.’ – d e v olkskrant ****

3de
DRUK

IRVIN
D. Y A L O M
Dicht bij het
einde, terug
naar het begin
Memoires van een
psychiater

31ste
DRUK

‘Aangenaam en leesbaar (...).
Zijn autobiografie is een
waardig slotakkoord.’ 

I S B N 978 90 501 8675 9

– de Volkskrant

‘Een plezier om te lezen
voor de liefhebbers van het
werk van Yalom.’
– Boekhandel Donner, Rotterdam
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I S B N 978 94 600 3889 1

‘Jansen bewijst hier opnieuw
dat ze tot de eredivisie van
de literaire non-fictie behoort.’
– De Telegraaf

‘Een subtiele compositie
in fraaie stijl (…) Maar vooral een
getuigschrift van de noodzaak
van kunst.’ 

61ste
DRUK

– Het Parool

‘Een indrukwekkende
geschiedenis.’
– de Volkskrant

I S B N 978 94 600 3761 0

2de
DRUK
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‘Een hartverscheurend
verhaal over
bittere armoede.’
– Het Parool

‘Wondermooi en
aangrijpend.’
– HP/De Tijd

I S B N 978 94 600 3139 7

I S B N 978 94 600 3655 2

RECENTE SUCCESSEN

2de
DRUK

9de
DRUK

‘Helder, troostrijk en wijs.’

‘Spannend en onthullend.’

– William Boyd

– Hebban.nl

‘Intelligent, empathisch,
bescheiden, grappig
en geleerd.’

‘Een onthutsend beeld
van de verwevenheid
van onder- en bovenwereld
in Noord-Brabant.’ 

– Rabbijn Julia Neuberger

– Elsevier
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‘Geweldig geschreven,
fantastisch verteld,
eminent taalgebruik.’

‘Het boek krijgt een
speciale plek in
Het Rode Kruis-gebouw.
Waar het ons dagelijks een
spiegel voorhoudt.’

– prof. H.L. Wesseling

– Inge Brakman,
voorzitter van het Rode Kruis
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VERSCHIJNINGSOVERZICHT

JANUARI
Marian Husken			

Deals en dodenlijstjes

Roel Janssen			

1968. ‘You Say You Want a Revolution’

Meg Jay 			

Buitengewoon

Keith Lowe 			

Angst en vrijheid

Keith Lowe 			

Het woeste continent (goedkope editie)

Marita Mathijsen 			

Een bezielde schavuit

Marielys Roos 			

Achter gesloten deuren

Pieter Tops 			

Een ongetemde buurt

FEBRUARI
Reza Aslan 			

God

Anet Bleich 			

De stille diplomaat

John Jansen van Galen 		

Wandelparadijs Nederland

Elisabeth Marain 			

De laatste vlucht naar Havana

Iris Sommer 			
Haperende hersenen (goedkope editie)
Gerard Spong 			
De uitvaartverzorger (goedkope editie)
Gerard Spong en Peter R. de Vries 	

PS: dit is vertrouwelijk…

Robin van Wechem 			

Het antirimpelcomplex

MAART
Mark Blaisse 			

Het orakel van Napels

Mieke Bouma 			

Het verhaal van je leven

Wim Coster 			

Het wolfsmeisje

Alan Jacobs 			

De kunst van het denken

Hilde en Ylva Østby 			

Zoeken naar zeepaardjes

Jos Schneider en Gijs van de Westelaken 	

De bus uit Dachau

APRIL
Bart D. Ehrman			

De God van Galilea

Benjamin Carter Hett 		

De populist

Joseph Jebelli 			

Het begin van het einde

Jan Konst 				De wintertuin
MEI
Jeff Benedict en Armen Keteyian 		

Tiger Woods

Sunny Jansen en Martin van Lokven 	

Rivierenland

Klaas Tammes 			

Dwarsligger van beroep
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