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De kop is eraf, het eerste jaar van Gloude publishing 
is een feit. Terwijl ik dit schrijf ligt de thriller van eva 
burgers op de drukpersen. Het is fijn te zien dat deze 
auteur zo goed gesteund wordt door boekhandel en pers, 
we kijken uit naar de lezersreacties en zijn benieuwd wat 
er komen gaat.

Deze voorjaarsaanbieding openen we met het debuut van 
adriënne schouw, een belangrijke autobiografische 
roman waarin een vrouw het leven van haar overleden 
man probeert te herconstrueren.
Speciaal voor de boekenweek 2020 komen we met 
jeroen blankerts korte verhalen. Een debutant die 
dwarsdenken en rebellie niet schuwt en met zijn verfris-
sende blik je elke dag met een stukje proza het hart onder 
de riem steekt. 
De spannende boekenliefhebber kan zijn hart ophalen 
aan de nieuwe editie van willem asmans nog steeds 
actuele Koninginnedag, en zijn enige what-if boek, waarin 
hij door middel van de gebeurtenissen van 2009 - zonder 
de slachtoffers uit te buiten - een eigenzinnig licht werpt 
op het Nederland van het afgelopen decennium.

Naast het uitgeven van papieren boeken waren we afge-
lopen jaar ook druk met digital only. Als een schrijver 
eerst een groot publiek online weet op te bouwen is er 
een breed lezerspubliek als we een volgende titel exclu-
sief aan de boekhandel aanbieden. 

Warme groet, 

Wanda Gloude

Acht boeken per jaar, met voor elk boek een uniek 
team van professionals, specifiek bijeengebracht 
rondom dat ene boek en zijn auteur. Succes is 
voor ons het persoonlijke en creatieve met het 
commer ciële verbinden. Een uitgeverij waar per-
soonlijke aandacht en flexibiliteit hand in hand 
gaan met liefde voor inhoud en uitstraling. 

www.gloude.nl



De plotselinge dood van haar grote liefde Marius dwingt Caro 
tot een indringende zoektocht. De vraag die daarbij steeds 
weer opduikt is of Marius zelfgekozen dood een moment-
opname was of een uiterst zorgvuldig doordachte daad. In dit 
adembenemende relaas worden de gebeurtenissen minutieus 
ontrafeld in een poging hem beter te begrijpen. Zij raakt daar-
door intiemer met Marius in zijn dood dan bij zijn leven.

In sluitertijd is een liefdevol portret van een charismatische 
man, een bewogen huwelijk en een warm gezin afgezet tegen 
eenzaamheid, rouw, depressie en een onverwerkt verleden. 
Je leeft intens mee met de achterblijvers waarbij zowel een 
traan als een lach rolt. Het laat zien dat zelfdoding als geen 
andere dood vragen oproept over het leven dat eraan voor-
afging, waardoor er achteraf anders naar datzelfde leven 
gekeken kan worden. 

In prachtig geformuleerde zinnen ontleedt Adriënne Schouw 
haar eigen ontreddering. Haar stijl is openhartig, confronte-
rend en intiem zonder ergens sentimenteel te worden. Het 
verhaal is geschreven met compassie voor het slachtoffer, 
zonder dat het compassie voor de daad zelf oproept. 

4 | 5

‘In sluitertijd is een liefdevol en eerlijk auto-
biografisch verhaal over pijn en verdriet, 
maar vooral over de liefde. Een onvermijde-
lijke zoektocht van een vrouw en moeder die 
niet anders kan dan de zelfgekozen dood van 
haar geliefde proberen te begrijpen.’ 
 – Grietje Braaksma, Broese boekverkopers

Adriënne Schouw
In sluitertijd

uitvoering paperback met stofomslag | omvang ca. 256 blz. | formaat 14 x 21,5 cm | prijs ca. € 21,99 | isbn 
9789493041233 | isbn (ebook) 9789493041240 | nur 301 | verschijnt april 2020 | omslagontwerp Marry van Baar
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adriënne schouw (1963) 
volgde een communicatie- 
opleiding en werkte voor ver-
schillende overheden. Zij woont 
in Den Haag en werkt als mana-
ger bij een organisatie die actief 
is op het gebied van politiek en 
democratie. In sluitertijd is haar 
debuut.

Autobiografische roman 
over alles wat in het 
leven werkelijk telt. 

Verlichtend voor ieder-
een die een dierbare 

verloor, op welke manier 
dan ook. 



In Nu is alles nog beter bekijkt Jeroen Blankert op zijn eigen-
wijze eigen wijze de waan en nieuwtjes van alledag van een 
andere kant. Hij maakt ons duidelijk hoe vastgesleten ons 
denkpatroon kan zijn en laat ons door zijn humor de boel 
enorm relativeren.
Zijn vlotte korte stukjes zijn in zekere Amsterdamse krin-
gen al een begrip: de laatste jaren schreef hij bijna iedere 
dag een korte wervende, grappige of diepzinnige tekst op 
social media ter lering en vermaak van de gasten van cul-
tureel café De Nieuwe Anita. Ook hield hij het afgelopen 
jaar voor het Lebowski Blog wekelijks het onbelangrijke 
nieuws bij. Nu is alles nog beter zal ook de rest van Neder-
land gaan veroveren.

Over zijn eerste bundel Nu is alles beter:

‘Waarlijk heel geestig, well done.’  
– Herman Brusselmans

‘Ik moet soms best lachen om dat boek.’  
– Sylvia Witteman

Jeroen Blankert
Nu is alles nog beter

uitvoering paperback | omvang ca. 192 blz. | formaat 14 x 21,5 cm | prijs ca. € 14,99 | isbn 9789493041202 |  
isbn (ebook) 9789493041226 | nur 303 | verschijnt februari 2020 | omslagontwerp Marc van der Holst

jeroen blankert  (1966) is 
ex-drummer, kunstschilder,  
conciërge en uitbater van cul-
tureel café De Nieuwe Anita in 
Amsterdam. In 2018 verscheen 
de in eigen beheer uitgegeven 
bundel Nu is alles beter waarvan 
al vele exemplaren over de toon-
bank vlogen.
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‘Een grinnik op iedere  
bladzijde. Jeroen Blankert 

vergroot de menselijke 
eigenaardigheden en ver-
kleint daarmee onze dage-
lijkse zorgen. Waar maken 
we ons eigenlijk druk om? 

Lees elke dag een  
verhaaltje en je voelt je 

stukken beter.’  
– Monique Burger, De 

Nieuwe Boekhandel

 ‘Deze teksten hebben iets 
magisch, ze zuigen je naar 
binnen. Je bladert noncha-
lant door het boek en voor 
je het weet zitten je ogen 
vastgezogen in de bizarre 

kronkels van Jeroen  
Blankert. Ik moet verschrik-

kelijk extreem lachen  
om deze man en zijn waan-

zinnige geest.’  
– Stefano Keizers
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‘Dit is een heerlijke bundel, elk 
stukje met een even onverwachte 
als geestige invalshoek.’ 
 – Herman Koch

Boekenweek 2020: 

Rebellen en 

 dwarsdenkers. 



uitvoering paperback | omvang ca. 256 blz. | formaat 14 x 21,5 cm | prijs € 12,99 | isbn 9789493041219 | 
isbn (ebook) 9789493041066 | nur 305 | verschijnt april 2020 | omslagontwerp Studio Jan de Boer | met een 
inleiding van Gert Jan de Vries

 ‘Een intrigerende, vlot 
geschreven roman. Met een 
scherp oog voor de actuali-

teit.’ – De Spanningsblog 
 

‘Critici kunnen gerust zijn: het 
boek buit het leed van de 

slachtoffers niet uit. Asman 
levert veel goeie bespiegelin-
gen over het Nederland van 
nu, maar vooral het gesprek 
over Wilders en diens denk-

beelden blijft hangen. Asman 
kan beslist schrijven.’ – Radio 

Nederland Wereldomroep

‘Loeispannend boek dat een 
uiterst fascinerende draai 

geeft aan de gebeurtenissen.’ 
– Aktueel Man

‘Je kunt je afvragen of het 
kies is: een thriller publiceren 
over deze gebeurtenis. Maar 
het is wel een feit dat Asman 

er een boeiend en strak 
gecomponeerd boek van 

gemaakt heeft.’ 
– Noordhollands Dagblad

‘Wie over honderd jaar het 
Nederland in 2009 wil begrij-
pen, moet dit boek opgraven 
en lezen.’ – Jürgen Joosten

9 7 8 9 4 9 3 0 4 1 2 1 9

8 | 9

‘Hij schrijft op de huid van de tijd en dat 
doet hij voorbeeldig. Het is spannend 
omdat het gaat over ons, onze maat-
schappij en de manier waarop we met 
elkaar omgaan.’  
 – Crimezone, Gert Jan de Vries

 

De dag die een feestdag had moeten zijn, eindigt in een 
nationale tragedie wanneer een zwarte Suzuki Swift zich in 
Apeldoorn door de menigte boort. Minister-president Jan 
Peter Balkenende is op dat moment in Warschau. Hals-
overkop vliegt hij met het regeringsvliegtuig terug naar 
Nederland. In zijn gevolg bevindt zich een jonge vrouw, een 
communicatieadviseur die is ingehuurd om het imago van 
Balkenende te verbeteren. Niemand aan boord weet wat 
haar relatie is met de bestuurder van de Suzuki Swift. Wat is 
de werkelijke reden van haar aanwezigheid in het vliegtuig? 
Nog 146 minuten tot de landing. De tijd dringt.

Willem Asman
Koninginnedag

willem asman (1959) werd 
in 2018 onderscheiden met de 
Gouden Strop. Daarmee werd 
zijn status als een van Neder-
lands beste thrillerschrijvers 
opnieuw bevestigd. 



Over haar YA-reeks:

‘Burgers laat zien 
dat ook rechercheurs 

“gewone” mensen 
zijn van vlees en 

bloed. De boeken 
zijn lekker vlot ge-
schreven en vormen 
een mooie aanzet tot 
een complete serie.’  

– De Telegraaf

‘Wat een prachtig  
aangrijpend boek. 
Ik ben er stil van.’ 

– Simone 
van der Vlugt

Te verschijnen  
in 2020:

Willem Asman 
Return

Iwan Brave 
Kom gauw terug

Martijn van de Griendt
U bevindt zich hier

‘Vrijheid heden ten dage 
is altijd ook zelfcreatie, 
maar wij zien door de 
ogen van de fotograaf 

haarfijn de grenzen van 
de zelfcreatie.’ 

– Arnon Gurnberg

Tentoonstelling On/Off 
is nog t/m 19 januari 
2020 in het Rijksmu-
seum, Amsterdam te 

bezichtigen9 7 8 9 4 9 3 0 4 1 1 8 9

Nieuwe edities 
van backlist-

titels van 
Gouden 

Stropwinnaar

‘Een klassieke 
coming-of-age. 
Duintjer stelt 

interessante vragen 
over de behoefte aan 
spiritualiteit en de 

vader-dochterrelatie. 
Soms zware materie 

afgewisseld met 
komische scenes.’  

– de Volkskrant
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‘Een razende 
afwisseling van 

actie en inzichten 
en uitzichten.’ 

– Gert Jan 
de Vries

‘Met vaart, goed 
en met humor 

geschreven over 
hedendaagse  
problemen.’ 

– NBD

digital only serie – al 2500 keer gedownload in eerste maand van verschijnen 
tica morgan mooie  moorden

TIENDE fOTOBOEk 
Martijn van de Griendt 

U bevindt zich hier

n.a.v. zijn solotentoon- 
stelling ON/Off 

Met essays van o.a. 
Arnon Grunberg en  

Connie Palmen.
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‘Vrijheid heden ten dage is 
altijd ook zelfcreatie, maar 
wij zien door de ogen van 
de fotograaf haarfijn de 

grenzen van de zelfcreatie.’ 
– Arnon Grunberg

Tentoonstelling ON/Off  
is nog t/m 19 januari 2020 

in het Rijksmuseum, 
Amsterdam te bezichtigen
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