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Joke Linders
Geversstraat 25
Opgroeien in 
Oegstgeest

ISBN 9789082947007
prijs 15,00

Geboren in het midden 
van de oorlog, in een 
rooms-katholiek milieu  
in Oegstgeest, groeide de 
auteur op in de jaren van 
wederopbouw. De opmaat 
voor de grote politieke  
en maatschappelijke  
veranderingen van de 
jaren zestig en zeventig. 

Boeiende reconstructie 
van een jeugd op basis 
van brieven, dagboe-
ken, foto’s, voorwerpen, 
gesprekken en de versjes 
van Annie M.G. Schmidt. 

Wilfred Takken
Haarlems  
Dodenboek

ISBN 9789082947038
prijs 15,00

In zijn debuutbundel ver-
telt NRC-redacteur Wilfred 
Takken over acht sterf-
gevallen. Van de moord 
in een café tot de laatste 
hartaanval van zijn vader. 
De meesten stierven jong 
– de jongste was zelfs nog 
niet geboren. Levendig 
beschrijft Takken wie zijn 
waren en wat zij voor hem 
betekenden.  

Arnon Grunberg:  
Ik sta achter Takken  
en zijn schrijven. 

Sylvia Witteman:  
Prachtige, treurige,  
grappige observaties. 

Ibrahim Yerden
Ontvlucht of  
verbannen

ISBN 978908947045
prijs 15,00

Waarom moesten de 
Alevieten in zijn geboorte-
dorp in Midden-Anatolië 
hun bijeenkomsten en 
rituelen in het geheim 
organiseren? Hoe kon  
het dat de Armeniërs 
massaal waren verdreven 
en vermoord?  Al op jonge 
leeftijd ontwikkelde de 
auteur zich tot linkse  
activist die zijn geboorte-
land Turkije moest verla- 
ten en nu al meer dan 
dertig jaar in Nederland 
woont. 
Yerden vertelt over zijn 
lotgevallen, opdat zij  
die komen, weten wat 
geschiedde. 

Martje Saveur 
Het koffertje van 
mijn moeder

ISBN 9789082177183
prijs 17,50

Na de oorlog reist een 
moeder samen met haar 
twee dochtertjes vanuit  
Indië terug naar Neder-
land. Haar koffertje met 
herinneringen en docu-
menten blijft gesloten  
tot een van de dochters 
het Indische zwijgen 
verbreekt. Letterlijk en 
figuurlijk haar ouders  
achternareizend recon-
strueert Martje Saveur  
hoe oorlog het leven van 
mensen op zijn kop zet 
en al bij de allerkleinsten 
diepe sporen nalaat. 
Een even indringend als 
ontroerend document 
humain. 

Diederik de Boorder 
Fluisterend Goud

ISBN 9789082947021
prijs 20,00

Een Nederlandse roei-
coach in China, een wijze 
oude man en een roeister 
vormen de ingrediënten 
voor een fascinerend 
verhaal. Kan een Westerse 
bondscoach iets tot stand 
brengen in de Oosterse 
topsportcultuur? ‘Hij die 
goud brengt’ doopten 
ze hem, maar het liep 
anders. 

Erica Terpstra:  
Ik heb Fluisterend goud 
in één adem uitgelezen. 
Kippenvel kreeg ik ervan... 
Een van de aangrijpendste 
sportboeken die ik las. 

Ewoud Sanders
Franse les - Een 
jongen over zijn 
eerste liefde

ISBN 9789082947014
prijs 15,00

Op een dag roept de  
lerares handenarbeid de 
15-jarige Thijs bij zich. 
‘Ik heb gezien hoe jij in 
de lessen naar me zit te 
kijken. Het is duidelijk dat 
je verliefd op me bent.’ 

Thomas Verbogt:  
Ik las Franse les met zachte 
ontroering. Al na twee pa-
gina’s wist ik dat ik in een 
fascinerend liefdesverhaal 
was beland. Mijn intuïtie 
heeft me niet bedrogen.

Frits Spits:  
In taal en sfeer bracht het 
de jaren zeventig bij me 
terug.

voor ín en ná coronatijden
te bestellen bij de boekhandel,  
www.boekenroute.nl of www.schaep14.nl
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