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WOORD VOORAF

Beste Boekhandelaar,

Wij zijn trots op de boeken en auteurs waar we de 

laatste jaren in hebben geïnvesteerd. De tijd dat 

Uitgeverij Gopher als self publisher bekend stond, 

ligt inmiddels achter ons. Ook in deze aanbieding 

breiden we onze activiteiten verder uit met de fo-

cus op een aantal fondsen.

Op het gebied van geschiedenis komen we met 

een aantal nieuwe en bijzondere uitgaven.

We gaan vertalingen maken van een aantal mid-

deleeuwse epische gedichten waarbij we starten 

met De Tristan in de serie Hoogtepunten uit de 

middeleeuwse poëzie.

Ook komen we met twee nieuwe titels over de 

rol die Nederland speelde in Nederlands-Indië en 

Nieuw-Guinea; Waarom zouden we bang zijn en 

Het geheim van het Veluwebataljon. 

Auteur Jan Oord heeft op een bijzondere manier 

geprobeerd de huidige wereldorde te verklaren 

als gevolg van een aantal gebeurtenissen die op 

25 april 1945 plaatsvonden (de oprichting van de 

VN). Voor iedere liefhebber van geschiedenis en 

van La douce France heeft Leonard van Veldho-

ven Een doos vol heugenis geschreven. Dit boek is 

een honderddertig jaar omspannende familiekro-

niek met een unieke kijk op de wording van het 

huidige Frankrijk.

Speciale aandacht in deze aanbieding (met ex-

tra bijlage) voor de titel Hoogsensitief? Je grootste 

kracht van bestsellerauteur Marjolein Berendsen 

die van haar vorige boek Holistisch leven meer 

dan 10.000 exemplaren heeft verkocht.

Daarnaast is er, zoals u inmiddels van ons gewend 

bent, veel aandacht voor poëzie. We hebben de 

vijfde Gopher poëziewedstrijd al op stapel staan 

met als thema een citaat van Martinus Nijhoff: 

“Pooltochten droomen en gedichten maken”.  Ook 

brengen we – helaas iets verlaat – een ode aan 

Ajax uit: Ajax. Pöezie zo fier en koen. Een boek vol 

met Ajax-gedichten en afbeeldingen van Ajax-ta-

toeages. Prachtig als cadeau voor de feestdagen, 

om maar iets te noemen... 

Last but not least verschijnt in november de lite-

raire thriller van Anne van Zwieten: Vleugellam. 

Een boek dat de echte thrillerliefhebber niet mag 

missen!

Wij wensen u veel plezier met het doorbladeren 

van de aanbieding.

Met vriendelijke groet,

Ric Hofmans, uitgever
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WAAROM ZOUDEN WE 
BANG ZIJN?

Wie was mijn oom Bernard? Als kind zag ik zijn portret overal 

bij mijn familie Van Klaarwater. Hij staarde me niet alleen aan 

in de zitkamer van mijn ouders, maar ook bij mijn tantes en 

ooms. Ik vroeg mijn vader wat er met zijn broer gebeurd was. 

Hij wist het niet. Niemand kende het lot van mijn oom. Ze kon-

den me slechts vertellen dat hij vanaf 1923 missionaris was bij 

de Papoea’s van Papoea-Nieuw-Guinea. Regelmatig schreef hij 

naar zijn vader, broers en zusters. Begin 1939 stopte de corres-

pondentie. Sindsdien hoorde mijn familie niets meer van hem.

“Dit boek is ook van historisch belang.” - ir. dr. Jean-Marie Stokkermans-Stam, 
historicus

“Zijn houding en respect jegens de Papoea’s raakten me.” - Andries Greiner

“Een verhaal ontstaan vanuit diepgaand research.” - Ben Verberne MSC, missionaris

“Geen stichtelijk en vroom boek maar het verhaal in een brede context vanaf 1844 tot 
en met nu.” - drs. Martin Frederiks, theoloog

“Erg knap gecomponeerd. Een feest om te lezen.” - Armand Kerkmeester, redacteur
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van links naar rechts: August Kleintitschen, Karl Borchardt, Bernard van Klaarwater
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Onderzoeksjournalist Marianne 

Visser van Klaarwater (1952) 

schrijft over wat haar raakt 

in mens en maatschappij. 

Ze schreef diverse publi-

caties voor de populair 

wetenschappelijke serie Actuele 

Onderwerpen. Middels haar boeken en lezingen geeft ze 

inzicht in levensproblemen en maakt deze bespreekbaar. 

Als blogster laat ze sinds 2014 anderen wekelijks delen in 

datgene waarvan ze zelf geniet en wat haar leven zin geeft 

op www.cultuurblogger.nl. Tijdens de lockdown van 2021 

voegde ze hier de serie Verder op Weg aan toe. Dit biedt 

een podium aan inspirerende personen en projecten die 

een bijdrage leveren aan een wereld met meer aandacht 

voor elkaar. 
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ISBN 978 94 9323 098 9
Paperback
Prijs € 20,50
NUR 342

Verschijnt:

13 september 2022

TITELINFORMATIE

WAAROM ZOUDEN WE 
BANG ZIJN?

MISSIE NAAR DE BISMARCK ARCHIPEL

MARIANNE VISSER VAN KLAARWATER

Marianne Visser van Klaarwater gaat in Waarom 

zouden we bang zijn? op zoek naar een antwoord 

op haar vragen over haar oom Bernard van Klaar-

water die op mysterieuze wijze verdween. Als 

Missionaris van het Heilig Hart was hij vanaf 1923 

werkzaam op het eiland Manus. Dit eiland ligt in 

Australisch Nieuw-Guinea en gold vroeger als het 

meest gevaarlijke missiegebied ter wereld. Na de 

oorlog staan de familie Van Klaarwater, de pa-

poea’s en missionarissen voor de vraag:  Waar is 

Bernard gebleven? Langzamerhand weet Marian-

ne het vraagstuk rondom het verdwijnen van haar 

oom en de andere missionarissen op te lossen en 

leest ze over het spionagenetwerk Ferdinand. 

Marianne begint haar zoektocht in Baarn, waar 

Bernard van Klaarwater in 1896 geboren werd. Al 

vijf generaties lang bestond in het chique villadorp 

de timmermanszaak Van Klaarwater. Waarom 

besloot haar oom dan missionaris te worden in 

plaats van timmerman? Haar vragen leiden haar 

naar het archief van De Hiltrupper Missinare, door 

wie Bernard in 1923 naar de op Manus gelegen 

plaats Bundralis werd uitgezonden. Zo blijkt dat 

daar pas in 1913 op Manus een politiepost kwam 

voor het handhaven van het eind 19e eeuw inge-

stelde verbod op kannibalisme en stammenstrijd. 

Ze verdiept zich in de historie van Australisch 

Nieuw-Guinea waar de kolonisatie in 1879 begon 

met de zwendelpraktijken van Marquis de Ray. En 

dan stuit ze op een grote boodschappentas vol 

met door haar oom geschreven brieven over zijn 

leven op Manus…



EEN DOOS VOL HEUGENIS
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…Uiteindelijk belandden we bij ons familiegraf, links van de entree tegen de 

muur van het kerkhof. De doodgravers stonden al te wachten bij het vers 

gedolven graf, naast dat van opa Adrien, oma Ange en Callixte, het vier jaar 

jongere broertje van vader, dat maar een luttele achttien maanden geleefd 

had. 

Zoals bij de begrafenis van oma, tien jaar daarvoor, toen opa troostend zijn 

hand op mijn schouder legde, deden André en ik dat nu bij moeder, die 

geknakt van verdriet tussen ons instond. Terwijl de kist zakte en abbé Jules 

Peyre deze zegende, haalde ik 

met trillende handen het blaadje 

uit mijn zak met het gedicht 

van Pierre Corneille, die bijna 

drie eeuwen terug rijmde: Ne 

verse point de pleurs, pleng geen 

tranen…



EEN DOOS VOL HEUGENIS
KRONIEK VAN EEN FRANSE FAMILIE IN ROERIGE TIJDEN: 

1835-1964

LEONARD VAN VELDHOVEN 

Voor iedere liefhebber van geschiedenis 

en van La douce France geeft deze hon-

derddertig jaar omspannende familie-

kroniek een unieke kijk op de wording 

van het huidige Frankrijk.

Leonard van Veldhoven, architect, hote-

lier, reiziger en schrijver, woont in Mon-

tolieu, een boeken- en kunstenaarsdorp 

in het zicht van de Pyreneeën, nabij de 

middeleeuwse Cité van Carcassonne. 

Nazaten, dorpelingen en talrijke docu-

menten verschaften hem een schat aan 

informatie over een familie van klok-

kenmakers die drie generaties lang in 

Montolieu gewoond en gewerkt heeft. 

De kroniek van hun levensloop is het 

fascinerende en aangrijpende relaas van 

een familie in tijden van oorlog en grote 

maatschappelijke en politieke beroering, 

toen ontdekkingen en uitvindingen het 

dagelijks leven steeds sneller en ingrij-

pender veranderden.

In 2005 vestigde Leonard van Veldhoven 

zich samen met zijn vrouw in Montoli-

eu, in het zuiden van Frankrijk. Door zijn 

passie voor klokken en de liefde voor het 

dorp dat hem zo warm onthaalde, dook 

hij in de geschiedenis van dit dorp en van 

de klokkenmakers die er woonden en 

werkten. Dit resulteerde eerder al in het 

boek Montolieu, son histoire et ses horlo-

gers en later in dit prachtige epos over 

een familie van klokkenmakers.

Leonard van Veldhoven 

(Den Haag, 1947) studeerde 

architectuur en startte in 1975 

zijn eigen architectenbureau. 

In de jaren tachtig groeide 

Van Veldhoven Partners 

uit tot een van de grotere 

bureaus van Nederland, met 

een veelheid aan projecten 

en ontwikkelingen in binnen- en buitenland. In 1985 

ontwikkelde hij een nieuw middenklasse hotelconcept, 

en het jaar erop opende hij zijn eerste hotel. Onder zijn 

leiding groeide Bastion Hotels binnen tien jaar uit tot een 

grote hotelketen. In 1995 besloot hij zijn zakelijk leven 

achter zich te laten, om gehoor te geven aan zijn grote 

droom: reizen en schrijven.
ISBN 978 90 8325 952 9
Paperback
Prijs € 29,50
NUR 342

Verschijnt:

13 oktober 2022

TITELINFORMATIE
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Een mondiale momentopname

In een korte periode van 24 uur speelden zich 

verspreid over onze planeet een aantal politie-

ke, militaire en diplomatieke gebeurtenissen 

af, die nauw met elkaar samenhingen. Deze 

omstandigheden bleken, achteraf beschouwd, 

kenmerkend voor het tot stand komen van 

de naoorlogse wereldorde. Dit boek volgt die 

gebeurtenissen op 25 april 1945 van uur tot 

uur en laat zien hoe deze onderdeel vormden 

van  grote geopolitieke golfbewegingen. Oude 

ideologieën stortten in, nieuwe wereldbe-

schouwingen ontstonden of braken door. Na-

tionaalsocialisme, fascisme, kolonialisme en 

imperialisme werden in de ban gedaan. Gelijk-

tijdig ontstond een omgeving waarin het mao-

isme, de sovjetisering van oostelijk Europa, de 

Koude Oorlog en het atoomtijdperk konden 

gedijen. 

In datzelfde etmaal werd een begin gemaakt 

met de oprichting van de Verenigde Naties; 

de basis voor een nieuwe wereldorde die haar 

bestaansrecht heeft bewezen bij de bestrij-

ding van honger en armoede, de verankering 

van mensenrechten en andere vraagstukken. 

Vaak, maar zeker na de inval van de Russische 

Federatie in Oekraïne, is die wereldorde ech-

ter ook kwetsbaar gebleken. Dit boek is geen 

opsomming van incidenten die zich bij toeval 

voordeden binnen één etmaal, maar het ver-

telt een coherent verhaal met doorlopende 

lijnen. Rode draden die zowel toen als nu uit-

komen bij de grote mogendheden. 

25 APRIL 1945
GEBOORTE VAN EEN KWETSBARE WERELDORDE

JAN OORD

ISBN 978 90 8325 953 6
Paperback
Prijs € 25,00
NUR 342

Verschijnt:

27 oktober 2022

TITELINFORMATIE

Jan Oord werkte lange tijd in het bedrijfsleven, waarvan vijftien jaar als 

directievoorzitter van diverse, middelgrote ICT-bedrijven. Om meer tijd te 

kunnen besteden aan zijn passie voor geschiedenis en geopolitiek, ging het 

roer in 2005 rigoureus om en vestigde hij zich als parttime mediator en arbiter, 

gespecialiseerd in het oplossen van zakelijke geschillen. In de vrijgekomen uren 

studeerde hij gedurende meer dan tien jaar geschiedenis aan de Hovo-afdeling 

van de Vrije Universiteit in Amsterdam en deed hij diepgravend historisch 

onderzoek ten behoeve van documentaire films en boeken, waaronder deze 

studie over de wereldwijde gebeurtenissen op 25 april 1945.
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Handboek

ISBN 978 90 8325 951 2
Gebonden
Prijs € 34,95
NUR 600

Werkboek HSP

ISBN 978 90 8325 958 1
Prijs € 24,95

Pakket Handboek en

Werkboek HSP

ISBN 978 90 8325 959 8
Prijs € 55,00

Verschijnt:

6 oktober 2022

TITELINFORMATIE

Hoogsensitief? Je grootste kracht is het tweede boek van Marjolein 

Berendsen en gaat over leven als hoogsensitief persoon. Hoe kun jij 

omgaan met alle prikkels die je als hoogsensitief persoon te verwer-

ken krijgt? En hoe kun je hier jouw kracht van maken? Door jezelf 

beter en op een dieper niveau te leren kennen, kun je je eigen valkui-

len beter zien en leer je ze vermijden. Je leert hoe je jouw hoogsensi-

tiviteit mindful & liefdevol kunt benaderen, accepteren en benutten. 

Met praktische oefeningen, meditaties en opdrachten verrijk je jouw 

leven als hsp en word je uitgenodigd om steeds dieper in verbinding 

te komen met jezelf. Daarmee transformeer je jouw hoogsensitiviteit 

tot jouw authentieke en grootste kracht en de meest betrouwbare 

kompas voor een zorgeloos, gezond en gelukkig leven.

HOOGSENSITIEF?
JE GROOTSTE KRACHT 

MARJOLEIN BERENDSEN 
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Marjolein Berendsen (1982) 

is founder en eigenaar van 

opleidingsinstituut ZoMa 

Opleidingen. Met haar werk 

wil zij mensen inspireren, 

motiveren en vol liefde la-

ten voelen wie ze werkelijk 

zijn. Ze gunt iedereen een 

licht en gelukkig leven en 

inspireert je om altijd je hart te volgen in alles wat 

je doet, en zo de mooiste versie van jezelf te zijn. 

Marjolein schrijft artikelen en columns voor diverse 

media. Met Stichting Zoma Spread the love zet ze 

zich in om kwetsbare mensen ontspanning en heling 

te geven. Zij doet alles vanuit haar diepgewortelde 

missie: het verspreiden van licht, liefde en bewust-

wording. Marjolein gaf in 2021 haar eerste boeken 

uit bij Uitgeverij Gopher, een handboek en werkboek 

met de titel Holistisch leven, moeiteloos gelukkig zijn.



Hoe het vroege verlies van een ouder levenslang 

invloed op een mens kan hebben.

Kinderen horen hun vader of moeder niet te ver-

liezen. Ze hebben hen nodig. 

Een kind dat een ouder verliest, verliest veel meer 

dan de ouder alleen. Het verliest ook geborgen-

heid, continuïteit en vertrouwen. Het verlies van 

een ouder door de dood tast het leven van kinde-

ren aan tot in het diepst van hun bestaan. Tot ver 

in hun volwassenheid ervaren veel Verlaat Ver-

driet-ers de gevolgen van het vroege verlies van 

hun ouder. Bijvoorbeeld in hun zelfvertrouwen. 

In hun gevoel van eigenwaarde en bestaansrecht. 

In hun vertrouwen in andere mensen en in hun 

vertrouwen in het leven. In intimiteit. In bindings-

angst en verlatingsangst. In verliesangst.

Verlate rouw bij verlaat verdriet

De gevolgen van jong ouderverlies vormen voor 

veel mensen en in brede lagen van de bevolking 

een nog onbekende, en als gevolg daarvan, niet 

erkende problematiek. Maar: de gevolgen van jong 

ouderverlies zijn echt. En ze worden ook als echt 

ervaren.

Ontheemd zijn in je eigen leven. Zo hebben veel 

mensen zich gevoeld na het verlies van hun ouder. 

Wie ben je geworden ondanks de dood van je ou-

der en alle gevolgen van het overlijden voor je kin-

derleven? Wie ben je geworden dankzij het verlies 

van je ouder? Hoe vul je de leegte? Hoe ontdek je 

wie je bent? Hoe ontdek je wat je wilt, wanneer je 

aanpassen als een kameleon een hoofdthema in je 

leven is geworden? Hoe ga je om met de angst en 

de paniek in je? Wat betekent de overgevoeligheid 

voor stress voor je dagelijkse leven?

Bibliotherapie

Verdriet kruipt waar het niet gaan kan. De angst, 

het verdriet, de eenzaamheid, de pijn en de boos-

heid hebben zich bij veel mensen die in hun jeugd 

een ouder –  of hun beide ouders – verloren door 

overlijden in hun diepste wezen genesteld. Lezen 

over Verlaat Verdriet brengt Verlaat Verdriet-ers 

al veel opluchting. Het wordt dan duidelijker waar 

Verlaat Verdriet en verlate rouw over gaan. Ge-

voelens en gedrag worden beter begrepen.

T I T I A  L I E S E

TERUGGAAN
   OM VERDER 

     TE KUNNEN

TERUGGAAN OM VERDER TE KUNNEN 
TITIA LIESE

ISBN 978 90 8325 950 5
Paperback
Prijs € 12,50
NUR 749

Verschijnt:

20 oktober 2022

TITELINFORMATIE
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Titia Liese was acht jaar toen haar moeder overleed. Al sinds zij rond 

haar veertigste door de nood gedwongen haar eigen verlate rouwpro-

ces aan is gegaan, is zij gefascineerd door de levenslange invloed van 

jong ouderverlies. Niet alleen gefascineerd door de complexe proble-

matiek van deze levenslange invloed, maar ook door de grote krach-

ten die vrijkomen als je de moed opbrengt het proces aan te gaan. 

Zo gefascineerd en geïnspireerd dat Verlaat Verdriet en verlate rouw 

haar (levens)werk zijn geworden.



Jolien vindt na de dood van haar vader 

dozen met brieven waaruit blijkt dat 

haar oom Daan “iets” gedaan heeft in 

Nederlands-Indië. Deze oom heeft ze 

nooit gekend. De verhalen van haar oma 

Nel over oom Daan waren altijd omgeven 

door een religieuze waas van schuldge-

voelens; zij zou door haar tweede huwe-

lijk haar zoon deze koloniale oorlog heb-

ben ingejaagd. Haar oma koesterde een 

soort heldenstatus voor haar zoon die 

als zeer gelovige jongeman uit naasten-

liefde oorlog ging voeren. Toch sijpelde 

er altijd iets anders doorheen, iets waar 

Jolien haar vinger niet op kon leggen.

Jolien gaat naar Maleisië en Indonesië 

op zoek naar het verhaal over haar mys-

terieuze oom die op Java begraven ligt. 

De oude brieven neemt ze mee om al 

lezend in de voetsporen van haar oom 

te kunnen treden. Met een combina-

tie van bravoure en ongerustheid gaat 

ze op onderzoek uit, waarbij haar eigen 

hersenschimmen ook meereizen. Deze 

speurtocht loopt uit tot de ontdekking 

van een drama dat het imago van haar 

oom, familie en haarzelf volledig op zijn 

kop zet.

In deze roman beschrijft Regien Stomp-

horst de koloniale uitbuiting, die mede 

mogelijk is gemaakt door haar voorva-

deren, niet via wetenschappelijke waar-

heidsvinding, maar door een universum 

te scheppen waar feiten en fictie met 

elkaar versmelten. 

HET GEHEIM VAN
HET VELUWEBATALJON 

REGIEN STOMPHORST

ISBN 978 94 9323 097 2
Paperback
Prijs € 20,00
NUR 337, 342

Verschijnt:

22 september 2022

Regien Stomphorst is gepromoveerd in de Moleculaire Fysica. 

Tijdens haar research in de natuurwetenschappen leerde ze 

een wiskundige werkelijkheid kennen waarin experimenten 

getoetst worden. Omdat ze de verdeling van kennis en macht 

in de echte wereld oneerlijk vond, werkte ze als docent op 

het platteland van Zimbabwe en werd onderzoeker bij het 

ministerie van onderwijs in Ethiopië. Tijdens gesprekken 

met buitenlandse collega’s raakte ze gefascineerd door 

vragen over culturele verschillen en op racisme gebaseerde 

onderdrukking. Ze besloot hierover te gaan schrijven. Het 

geheim van het Veluwebataljon is haar debuutroman.

TITELINFORMATIE
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Ze schuifelt langs de wanden op zoek naar een lichtknopje, ze vindt 

er geen. De muren voelen glad en koud aan, als haar ring terloops 

het oppervlak raakt, klinkt het als glas. Ze botst met haar bovenbeen 

ergens tegenaan. Met haar handen tast ze voor zich. Een tafel. Ze loopt 

eromheen, geen stoelen. Of toch; één. Voorzichtig schuifelt ze verder, 

nu een houten wand, tocht. Ze glijdt met haar handen omhoog. Het 

is een raam, dichtgetimmerd, het is haar ontgaan toen ze hier in het 

donker aankwamen. De paniek is terug, heviger nu. Hij heeft dit dus 

voorbereid. 

O mijn God, wat is hij van plan?

Ze schuifelt door, stoot haar scheenbeen, valt voorover. Een bank. Ze 

weigert te gaan zitten, ze geeft niet op. Ze moet hier uit. Weg. Wég! 

zoemt het door haar hoofd als een vervelende vlieg. 

Dat ze hier wegkomt is het enige dat er nog toe doet.

VLEUGELLAM

“De gierzwaluw heeft een kwelgeest die 
parasiteert onder zijn vleugels”



ISBN 978 90 8325 954 3
Paperback
Prijs € 21,00
NUR 332

Verschijnt:

10 november 2022

TITELINFORMATIE
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Leiden schrikt op van een lugubere moord. Het lichaam van een jonge 

vrouw wordt gevonden in het water bij een recreatiegebied. Inez de Jager 

houdt zich er niet mee bezig, ze is een optimist en heeft zo haar eigen proble-

men. Ze wordt gestalkt door haar ex en denkt na over een carrièreswitch. 

Ze staat dan ook niet direct te trappelen als de ietwat mysterieuze Marc Hu-

berts werk van haar maakt. Dat verandert als Marc en Inez elkaar vinden in hun 

passie voor fotografie en ze steeds meer met elkaar optrekken. Inez ziet in Marc 

een betrouwbare partner, ook al heeft hij wat bijzondere voorkeuren. En waar 

komt zijn fascinatie voor gierzwaluwen vandaan? 

Ondertussen neemt het gedrag van haar ex-vriend Daniël 

angstaanjagende vormen aan.

Iedereen heeft geheimen. Geheimen die Inez in gevaar brengen. 

De vraag is: wie ken je nou eigenlijk echt? 

VLEUGELLAM

ANNE VAN ZWIETEN

Anne van Zwieten is auteur, 

blogger en columnist. Ze volg-

de een opleiding tot schrijver 

en redacteur. In 2019 kwam 

haar debuutroman Keerpunt 

uit, gevolgd door de met lof 

ontvangen roman De setar-

speler die in 2021 bij Uitgeverij 

Gopher verscheen. Daarnaast 

bracht ze twee bundels met blogs uit over haar meervou-

dig beperkte dochter Nadja en is ze oprichtster van www.

stichtingnadja.nl.

Anne van Zwieten is een beeldende verhalenverteller, 

mede gebaseerd op haar eigen ervaringen zijn terugke-

rende thema’s in haar werk de maakbaarheid van het le-

ven en het leren overwinnen van obstakels.
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Joep, een echt voetbaldier, is net verhuisd 

met zijn gezin van zijn geliefde Brabant 

naar Friesland om een nieuwe functie te 

gaan vervullen voor zijn werk. Om goed te 

integreren en aan zijn voetbalinstinct ge-

hoor te geven, wordt hij lid van de lokale 

club Sport Vereent. Daar komt hij al snel in 

aanraking met allerlei culturele verschillen 

en leert hij de betekenis van Friese begrip-

pen als de Geitefok en de Berkoperbal ken-

nen. Hij blijkt als Brabander best te passen 

in het land van de pompeblêden. 

Dan wordt Joep als militair op missie uit-

gezonden naar Afghanistan. Voetbal blijkt 

een aangename afleiding in een omgeving 

die niet altijd even prettig is. Naast voet-

bal gebruikt Joep zijn verwondering en 

humor om door de uitzending heen te ko-

men en daarmee het verdriet en gemis van 

het thuisfront te verwerken. Hij beschrijft 

daarbij de grote sportevenementen zoals 

het EK voetbal en de Olympische Zomer-

spelen van het jaar 2016, en hoe die wel en 

niet beleefd worden in Afghanistan. 

Joep Henst laat in Het eerste én het laatste 

jaar zien hoe alledaagse dingen bijzonder 

kunnen worden, als je ze maar wilt zien.

HET EERSTE ÉN HET LAATSTE JAAR
JOEP HENST

MET EEN VOORWOORD VAN BJÖRN VAN DER DOELEN

ISBN 978 90 8326 850 7
Paperback
Prijs € 22,50
NUR 330

Verschijnt:

18 november 2022

Joep Henst (1974) houdt van voetbal, voetbal niet van hem. 

Met zijn onbevangen blik verkent hij de wereld om zich heen. 

Hoe ver hij ook reist, er is altijd wel iets dat hem aan voetbal 

doet denken. De liefde voor voetbal zit diep maar alles over-

stijgend is de liefde voor zijn zoon. Het boek Het eerste én het 

laatste jaar is zijn debuut. Naast zijn fulltime baan als officier 

bij de Koninklijke Marechaussee heeft hij in 2022 de cursus 

voetbaljournalistiek van de Fontys Hogeschool gevolgd. Eer-

der verschenen er korte stukjes van de schrijver op de web-

site en Facebookpagina van het literaire voetbaltijdschrift 

Hard Gras. 

TITELINFORMATIE
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‘Het boek is geschreven vanuit persoonlijke ervaring door 

iemand die zichzelf niet al te serieus neemt.’ - Joep Henst



DE TRISTAN
EERSTE DEEL VAN DE SERIE:

HOOGTEPUNTEN UIT DE MIDDELEEUWSE POËZIE

ANNELI MEIJER
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ISBN 978 90 8325 955 0
Paperback
Prijs € 18,50
NUR 308

Verschijnt:

17 november 2022
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Tristan is de held van de Middeleeuwen, om hem 

zijn talloze verhalen verteld, in heel Europa. Al 

deze verhalen voeren terug op het oorspronkelijke 

Keltische verhaal dat stamt uit vroeger tijden, uit 

de mondelinge overlevering. In de twaalfde eeuw 

schrijft Béroul als eerste het verhaal van Tristan op. 

Zijn roman is niet volledig aan ons overgeleverd. 

Hier is de Béroul in zijn geheel vertaald, met een 

toelichting van de voorafgaande geschiedenis en 

de vertaling van het vervolg van de Tristan legende 

zoals van Thomas, een tijdgenoot. Van andere tek-

sten zijn gedeelten vertaald die het vervolg op de 

Béroul vertellen, niet alleen van Thomas, maar ook 

van o.a schrijvers uit Duitsland en Scandinavië. 

De kern van het verhaal is de driehoeksverhouding 

tussen Tristan, zijn geliefde Isolde en koning Marc. 

Tristan is de neef van Marc en als wees door hem 

opgevoed. Isolde is als bruid voorbestemd om met 

Marc te trouwen. Het noodlot dat bepalend is voor 

hun geschiedenis doet zich voor in de vorm van een 

toverdrank. Tristan en Isolde drinken die en daarna 

is hun liefde, hun noodlot, onontkoombaar. Deze 

drank had de moeder van Isolde voor Isolde en 

Marc in de bruidsnacht bestemd, maar het toeval 

bepaalde het anders.

Tristan legt zich niet neer bij zijn lot. Hij probeert 

op allerlei manieren Isolde te bereiken en voor zich 

te winnen. Het houdt de lezer in spanning. Zou het 

hem deze keer lukken? De verrader slaapt nooit!

Tristan is een vurig minnaar, maar ook een dapper 

en moedig krijger die het koninkrijk van Marc van 

de reus verlost heeft, die jaarlijks zijn tol eiste. En al 

die hij uitdaagt overwint hij.  En hij is ook nog een 

zanger en harpspeler die zijn eigen muziek com-

poneert.

Béroul schrijft kort en bondig, met humor, lef  en 

poëzie. Dit mooie oude verhaal is voor de lezer nu 

in het Nederlands toegankelijk gemaakt.

Anneli Meijer heeft altijd getekend, gelezen en geschreven. Het liefste 

las ze oude verhalen zoals de Tristan, de Arthur legenden en de Griekse 

Mythologie. Ze studeerde Franse Taal en Letterkunde aan de Univer-

siteit van Groningen. Later, in 1975, voltooide zij haar doctoraalstudie 

aan de Universiteit in Leiden, met als hoofdvak Franse taal en letter-

kunde en als bijvak Engelse taal en letterkunde. Na haar studie gaf ze 

jarenlang les en vertaalde ze o.a. De Lais van Marie de France. Ze bleef 

vertalen, maar ging ook artikelen schrijven en lezingen geven over de 

Franse literatuur, o.a. aan de universiteit van Amsterdam en Utrecht, 

en op het wereldcongres in Perpignan in 1990. Daarnaast ging ze verhalen schrijven en illus-

treren voor kinderen (verschenen bij Christofoor). Met de vertaling van Tristan is ze weer terug 

in haar geliefde Middeleeuwen. De Tristan van Béroul is een prachtig boek, dat nu ook voor de 

Nederlandse lezers toegankelijk is.

Met illustraties van Anneli Meijer
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Mia Davidson besloot de opleiding maatschappelijk werk en gezinsthe-

rapie te volgen en ze heeft daarvan haar beroep gemaakt. Schrijven 

deed ze als kind al en daar is ze nooit mee gestopt. Haar eerste dicht-

bundel Eigen Vel verscheen in 2011, daarna verschenen Alledaags Ont-

heemd en Oeverloos Begrensd. Voorbij Eeuwig is de vierde bundel van 

Mia Davidson. Daartussendoor werd in 2015 de novelle Onder tafel uit-

gegeven. 

VOORBIJ EEUWIG
MIA DAVIDSON
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VOORBIJ 

      EEUWIG
g e d i c h t e n

m i a  d a v i d s o n

ISBN 978 90 8325 956 7
Paperback
Prijs € 17,00
NUR 306

Verschijnt:

1 november 2022

TITELINFORMATIE

Herinneringen bieden zich aan

draaien speels om mij heen 

laten me spottend wankelen 

heb je zolang naar ons gezocht 

wij waren er altijd

wij bloeien in ruïnes

Voorbij Eeuwig is de vierde dichtbundel van Mia 

Davidson. Na haar voorgaande bundels zijn de ge-

dichten in deze nieuwe bundel dagelijkse observa-

ties over een einde als nieuw begin, over het be-

staan en ook over ontmoetingen.

een dagpauwoog streek neer

op haar platte blote buik

en warmde zijn vleugels 

als de grasmaaier 

nu komt dacht ze

ga ik mee

‘Ik ben in Amsterdam geboren en heb, met uitzon-

dering van mijn onderduikjaren tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, altijd in Amsterdam gewoond. Nadat 

ik enkele jaren werkzaam was als modeontwerper 

en tekenaar, kreeg ik behoefte om het verfraaien 

van uiterlijk te verruilen voor het innerlijk.” 



“Pooltochten droomen en gedichten maken”, dat is de laatste zin van het gedicht 

Levensloop van Martinus Nijhoff. 

Nijhoff – wellicht onze grootste dichter uit de vorige eeuw – stond als dichter op de 

grens van oud en nieuw, traditioneel en modern, klassiek en vernieuwend. 

In Levensloop schetst Nijhoff de spanning tussen het nu en het verlangen naar iets 

anders waarbij de ziel wil uitbreken naar een “vreemd, wild rijk” en de dichter angst 

heeft oud te worden en “aan eenzame tafels te zitten” waarbij de droom van pool-

tochten en gedichten maken uiteindelijk het lot zal zijn.

Het verlangen te ontsnappen naar een droomwereld, te kunnen ontsnappen aan de 

werkelijkheid en aan de beperkingen van jezelf, is het thema van de nieuwe bloem-

lezing van Uitgeverij Gopher, inmiddels de vijfde uitgave in een reeks bloemlezingen 

van bekende en minder bekende dichters die we initiëren en organiseren om zowel 

dichters als lezers te interesseren voor de schoonheid van poëzie.

BLOEMLEZING VAN POËZIE OVER BEELDENDE KUNSTPOOLTOCHTEN DROOMEN
EN GEDICHTEN MAKEN

EEN BLOEMLEZING VAN POËZIE

ONDER REDACTIE VAN WIETSE HUMMEL

ISBN 978 90 8325 957 4
Paperback
Prijs € 17,00
NUR 306

Verschijnt:

15 december 2022

Eerder verschenen bij Gopher de bundels:

TITELINFORMATIE
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INTIMITEIT 
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BLOEMLEZING

Verschenen oktober 2020

Verschenen mei 2021
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Verschenen augustus 2021
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MAKEN



AJAX. 
POËZIE ZO FIER EN KOEN

HET BOEK VOOR EN DOOR AJAX-FANS!

PIETER STROOP VAN RENEN
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Paperback
Prijs € 14,95
NUR 370

Verschijnt:

24 november 2022
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Naast poëzie, heeft Pieter Stroop van 

Renen een deel van zijn hart verpand 

aan Ajax, de voetbalclub. Als dichter 

van IJburg en trotse inwoner van Am-

sterdam kon het natuurlijk ook niet 

anders. Hij vond poëzie in de liederen 

van Ajax en hoorde muziek in de ge-

dichten over deze wereldberoemde 

club. Met de lange geschiedenis die 

de club kent is er al veel over gezegd 

en geschreven, maar niet zoals Pieter 

voor ogen had. 

De grootste fans hebben Ajax vereeu-

wigd op hun lichaam met een tatoeage 

en ook dat wilde hij graag laten zien. 

Zo kwam hij op het idee om een boek 

samen te stellen met gedichten en 

beelden van Ajax. Voor en door Ajax-

fans!

Dit boek is tot stand gekomen door 

een wedstrijd die Gopher organi-

seerde waarbij Ajax-fans een gedicht 

konden insturen of een foto van hun 

Ajax-tatoeage (in de ruimste zin). De 

mooiste inzendingen van de gedichten 

en foto’s zijn geselecteerd door een 

jury van dichters en fans. Deze bundel 

is een ode aan Ajax geworden en een 

musthave voor elke fan!

Pieter Stroop van Renen is 

dichter en organisator en 

met Margriet Vroomans ini-

tiatiefnemer voor de dicht-

bundel ’t Liefste kind, waar-

van inmiddels al duizenden 

exemplaren zijn verkocht. 

Zijn gedicht ’t Liefste kind 

ging viraal op sociale me-

dia, daarna was het plan snel geboren. Speciaal voor 

deze bundel schreven twaalf Nederlandse dichters 

nieuw werk en schreven ook de burgemeesters van 

Amsterdam en Rotterdam een bijdrage. Slaaplied-

jes uit allerlei landen - gespeeld door leden van het 

Koninklijk Concertgebouworkest - completeren het 

boekje. De opbrengst komt ten goede aan Stichting 

Beschermde Wieg.
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VERSCHIJNINGSDATA

Afdeling marketing en verkoop

Nobelstraat 16

3846 CG Harderwijk

Bestellen rechtstreeks via het inlogmenu voor boek-

handels op www.gopher.nl of rechtstreeks bij CB.

Voor vragen over levering en inkoop:

klantenservice@gopher.nl

Telefoonnummer: 0341 – 74 61 00
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