THEO JANSSEN
van
Marcel van Roosmalen
Jarenlang volgde Marcel van Roosmalen het fenomeen Theo Janssen op de voet, soms vol
enthousiasme maar net zo vaak schoorvoetend, en schreef minutieus alles op wat hij zag,
hoorde en meemaakte.
Het resultaat is een voetbalboek zoals dat in de hele wereld niet bestaat, van een unieke
schrijver over een unieke sporter.
Marcel van Roosmalen op pad met De Dikke Prins gaat over roken, frikandellen, Arnhem,
Twente en tatoeages, over kots in een handtasje en af en toe zelfs over voetbal.
( een boek voor voetbalmannen én – vrouwen )

AANELKAAR
van
Remco Campert
Kees van Kooten

"Ik wil je voorstellen om samen een boek te schrijven,' schrijft Remco Campert eind
2017 aan Kees van Kooten. "We zijn vrij om te schrijven wat we willen. Wel moet de
noodzaak van het schrijven erin zitten. Zonder elkaar zouden we het niet geschreven
hebben.'
Het is het begin van een sprankelende correspondentie. In de brieven laten ze hun
fantasie de vrije loop.

IN DE MAN ZIT NOG
EEN JONGEN
van
Elsbeth Etty

Willem Wilmink (1936-2003) is een van de meest geliefde dichters van Nederland. Zijn
eenvoudige maar treffende gedichten en liedjes, veelal geschreven voor legendarische tvprogramma's als De Stratemakeropzeeshow, J.J. de Bom en De film van Ome Willem, spreken
iedereen aan. "De oude school', "Deze vuist op deze vuist' en "Ben Ali Libi' behoren tot de canon
van de Nederlandse literatuur. Hetzelfde geldt voor Wilminks hertalingen van Middeleeuwse
klassiekers. Hij was een groot kenner van poëzie uit alle tijdvakken en in al haar
verschijningsvormen.

DE PORSELEINKAST
Nicolien Mizee

Na het succesvolle De kennismaking, waarin Nicolien Mizee begint met haar faxen aan Ger
Beukenkamp, verschijnt het vervolg: De porseleinkast (1997‒1998). Hierin maken we onder

anderen kennis met het Orakel, dat in tegenstelling tot Ger wél met Nicolien in gesprek treedt en
haar een zekere mate van geestelijke gezondheid helpt te bewaren.
'Ja maar Nicolien, jij hebt ook nooit helemaal jezelf kunnen zijn,' zei het Orakel laatst, 'het is niet
eens een kwestie van inhouden, je weet gewoon niet wat het is.'

MOORD OP DE MOESTUIN

Nicolien Mizee

Thijs en Judith zijn amper getrouwd wanneer Thijs een hartaanval krijgt. Op de dag dat hij
thuiskomt uit het ziekenhuis slaan de buren aan het verbouwen. Schoonzus Cora en zwager Ab
besluiten dat een pan soep niet afdoende is: er dient stevig uitgerust te worden. Daartoe wordt
een
boswachterswoning gehuurd op een landgoed, voor de hele zomer maar liefst, met zijn vieren.
Echter: nergens op aarde is het écht rustig, en eenmaal op het landgoed aangekomen blijkt daar
een verbeten strijd gaande, ogenschijnlijk over een boom. Een strijd die op bloedstollende en
evenzeer dolkomische wijze uit de hand loopt.

DE GESTOLEN TIJD
Philo Bregstein

De zoektocht naar zijn eigen Joodse voorgeschiedenis begon voor Bregstein in 1991 in
Litouwen, waar een deel van zijn familie was vermoord. In Tel Aviv, New York en Montevideo
ontdekte hij verloren gewaande familieleden die met onthullende verhalen kwamen over zijn
ouders en grootouders. Zijn grootvader was in mei 1940, op de dag dat Nederland capituleerde,
uit een raam gesprongen terwijl hij uitriep: 'Ze gaan mijn zoon vermoorden!' Dit verzwegen
familiedrama bracht de schrijver uiteindelijk tot een postume verzoening met zijn door de oorlog
getraumatiseerde ouders.

DE ZEVEN ZUSSEN
Lucinda Riley

Deel 1 en deel 2 staan al in de bieb, de andere delen komen in de loop van het jaar.

