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Vol trots presenteert 

Uitgeverij Marmer de Kerst- 

en Nieuwjaarspecial van 

Marmer magazine.  

Een  digitale nieuwsbrief met 

informatie over de nieuwste 

boeken, inter views, top 5 

 lijstjes van onze auteurs en 

een vooruitblik op het nieuwe 

jaar. 

Wist je dat alle omslagen en 

auteurs klikbare links bevat-

ten? Hiermee krijg je direct 

toegang tot exclusieve infor-

matie over onze boeken en 

auteurs.

Heel veel leesplezier!

Marc van Gisbergen

Uitgever

Kerst- en Nieuwjaarspecial

Wat een turbulent jaar heeft boeken-
minnend Nederland achter de rug. Veel 
boekenliefhebbers zagen het faillisse-
ment van de Polare-boekhandels met 
lede ogen aan. Maar niet alleen voor de 
boekhandelaren is het hard vechten. 
Ook Halfords, Siebel en zo nog een paar 
bekende winkelketens hebben het hoofd 
niet boven water kunnen houden. Gaan 
we er met zijn allen minder door lezen, wij 
denken van niet. 
Uitgeverij Marmer ziet ieder jaar groei 
in het lezen van boeken. Dat klinkt 
misschien heel gek, maar steeds meer 
Marmer-auteurs vinden hun weg naar 

de lezer. Waarom? Gewoon omdat het 
stuk voor stuk heel goede boeken zijn. En 
omdat we jullie (de lezer) de kans geven 
dat voor een leuke prijs te ontdekken.

Om het jaar eens goed af te sluiten heb-
ben we een groot aantal schrijvers om een 
terugblik op het afgelopen jaar gevraagd. 
In de vorm van een top 5. En we vroegen 
ze dat te doen in het licht van hun visie op 
het afgelopen jaar. Dus hier zijn wellicht 
ook enkele van jouw favorieten uit 2014.

Geniet van dit Marmer Magazine!
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Rita Spijker debuteerde in 2006 met 
Kreukherstellend. De definitieve door-
braak kwam met haar tweede roman 
Tussen zussen. Daarna volgden ver-
schillende bestsellers. Naast haar proza 
maakte ze samen met haar dochter Yoko 
Heiligers het prentenboek Draaf met mij.

Werk:
Rauwe dagen, Ver van mij, Draaf met 
mij, De liefste moeder die ik ooit ken, 
Licht op mijn huid, Tussen zussen, Kreuk-
herstellend en De geboorte van een oma.

Top 5 
1. Maan op de heenweg – Janneke 
Holwarda
Een bijzonder verhaal met een onver-
getelijk kind in de hoofdrol. Het intri-
gerende verhaal wordt versterkt door de 
vertelvorm die de auteur koos. Het meisje 
dat de hoofdrol speelt is hartverwarmend 

anders, en als ik het dan weer oppak, begin ik 
weer helemaal bij het begin om er een glad, 
naadloos geheel van te maken. 

Aangezien je zowel korte verhalen als ro-
mans schrijft, ben ik be-
nieuwd wat voor jou 

h e t verschil is?
H e t begin is altijd hetzelfde. 

Vroeg achter de com-
put- er. Vingers op de basis-
r i j . Koffie en een enorme 

koek. Ik weet meestal 
p a s welke kant het op gaat 
a l s ik een paar bladzijden 
heb geschreven. Ik heb 

honderden ideeën 
voor verhalen maar meestal 

weet ik aan het be-
g i n nog maar betrekkelijk 

weinig, zelfs niet of het 
een verhaal of een roman 

wordt. Mijn ideeën zijn 
meestal redelijk speci-

fiek, maar niet echt heel erg 
i n - gevuld. Meestal begin 
i k gewoon maar te schri-

moedig, opgewekt en krachtig. Dat het 
verhaal gebaseerd is op de harde werke-
lijkheid geeft mijn leesbeleving een extra 
dimensie

2. Grote kleine potvis – Mariken Jongman
Ik hou zowel van prentenboeken (lekker 
weinig woorden en heel veel te zien) als 
van snorkelen en duiken. In dit prachtige 
boek verdwijn je mee onder water in 
het diepe blauw en in de avonturen van 
een jonge potvis. De gezichtsuitdruk-
kingen van de potvis en de andere onder-
waterwezens vind ik meesterlijk getroffen 
en de inktscheet van de inktvis hilarisch 
verbeeldt. Goed verhaal en schitterende 
platen. 

3. Graafschade – Peter Drehmanns
Had ik dat maar bedacht. Wat een gewel-
dig idee om de levens van je vroegere 
klasgenoten te verzinnen en in enkele 

strofes of slechts enkele zinnen neer te 
zetten. Kon ik dat maar. Zo to the point 
een groep personage verzinnen, inkleu-
ren en leven inblazen. Sterke beelden 
mooie taal. Was ik maar een dichter. 
Gelukkig is er deze bundel om te lezen en 
te genieten. 

4. De beste versie van jezelf – Monique 
Schouten
In een vorig leven heb ik vaak als rollen-
spel acteur gewerkt, met name in ennea-
gram trainingen. Ik heb het ennea gram 
en haar typeringen leren kennen als 
een adequaat model dat leidt tot (zelf)
inzicht en begrip in de drijfveren achter 
het gedrag van mensen. Het enneagram 
heeft mij erg geholpen inzicht in mijn per-
soonlijkheidsstuctuur en die van anderen, 
te verkrijgen. ‘Je knapt er van op,’ zoals de 
auteur van dit boek het zo mooi belooft. 
Die belofte maakt ze waar. Interessant en 
goed boek. 

5. De engel van Spakenburg – Wim Duijst
Een roman die ik met veel plezier heb 
gelezen. Meeslepend geschreven drama. 
En dat alles om de hoek en nog maar kort 
geleden. Spakenburg komt tot leven, 
evenals als het juk dat het geloof de 
bewoners van de streek oplegt. In leven-
dige scènes en met humor doorspekt 
verhaal over het leven van mensen in 
tijden van verandering. En over geloof. 
Want wat is dat eigenlijk?

Top vijf van
Rita Spijker

Maan 
op de heenweg 

€ 16,95

Grote kleine
potvis 

€ 14,95

Graafschade
€ 12,50

De beste 
versie van jezelf

€ 19,95

De engel van
Spakenburg

€ 10,00
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Hoe is het idee voor De geboorte van 
een oma ontstaan?
Nadat in oktober 2013 mijn autobio-
grafische boek ‘Rauwe dagen’ verscheen, 
ben ik blijven dagboekschrijven. Begin 
2014 hoorde ik van mijn dochter dat ze 
zwanger was. Dat was een ongelofelijk 
fijne verrassing waar ik helemaal niet op 
gerekend had. In de weken die volgden 
merkte ik dat tijdens het schrijven in mijn 
dagboek bepaalde thema’s terugkeer-
den. Ook vragen rondom leven en dood 
drongen zich op. Na een paar weken 
realiseerde ik me dat ik al schrijvend 
getuigenis aflegde van de geboorte van 
een oma. Als ik daarover vertelde; aan 
mijn dochter, aan vriendinnen en familie, 
was hun reactie steevast verrast en 
enthousiast. Langzaam ontvouwde zich 
toen het idee om van het verslag dat ik 
schreef een boek te maken. De titel was 
er immers al. 

Drie vragen aan
Rita Spijker

Waar gaat De geboorte van een oma 
over?
Het boek gaat over het meeleven met de 
eerste zwangerschap van mijn dochter. 
Over de betekenis van het oma worden. 
Over de herinnering aan mijn eigen 
zwangerschappen en het overlijden van 
mijn tweede kind. Over het wonder van 
nieuw leven en over de vragen die dat 
tegelijkertijd oproept. Vragen omtrent de 
zin van het leven en de zin ín het leven.   
Het boek gaat ook over vogels, over 
natuur beleving en over de kunst van het 
kijken. Het boek gaat over vriendinnen, 
over familie en mijn verbazing over wat 
mensen allemaal doen met hun leven. En 
het gaat over schrijven. 
 
Is het boek alleen voor oma’s of aan-
staande oma’s?
Nee, zeker niet. Zo heb ik het ook niet 
bedoeld. Ik heb van een persoonlijk 

De geboorte 
van een oma 

€ 19,95

gege ven iets universeels willen maken.  
Want iedereen is geboren, heeft een moe-
der en oma’s. Of je ze nu kent of niet, ze 
zijn er. Wel denk ik dat het boek met name 
de wat oudere ouders zal aanspreken.  
Ik kreeg al reacties van lezers die zeggen 
het een ontroerend, rijk, verhaal te vin-
den. Iemand zei dat ze het een boek vindt 
over de kunst van het kijken: ‘Als je goed 
kijkt zie je dat alles gekleurd is en dieper 
dan je denkt’. Anderen vinden het een 
boek over mindfull leven. Weer een ander 
vond het een intiem en ontroerend boek 
over die speciale moeder- dochter relatie. 
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Lezersreacties:

‘Mijn hart gaat open van jouw manier 
van schrijven, van de mooie zinnen van 
de eenvoud. Van zoals het leven mij ook 
raakt en verwonderd.’ – Gerda
 
‘Vooral de tegenstelling tussen het besef 
dat de volgende generatie eraan komt, 
de blijdschap, het onverwachte en daar 
tegenover de angst dat er iets mis kan 
gaan en dat ze het beste voor heeft met 
haar dochter, ervan geniet hoe ze haar 
ziet veranderen, is erg mooi om te lezen.’ 
– Linda Hilgers

‘Ook de vergelijkingen en het ‘zoeken’ vind 
ik mooi beschreven. Je raakt aan zonder 
te (ver)oordelen.’ – Aafke

‘Zeer innemend, integer, herkenbaar 
geschre ven en op een relativerende wijze. 
Dit boek moet iedere (aanstaande) oma 
gelezen hebben. Is een echte aanrader! 
Krijgt van mij dan ook 5 sterren.’ – Mieke 
Wijnants

http://uitgeverijmarmer.nl/boeken/literatuur/item/rita-spijker
http://uitgeverijmarmer.nl/boeken/literatuur/item/rita-spijker
http://uitgeverijmarmer.nl/boeken/literatuur/item/rita-spijker
http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/literatuur/de-geboorte-van-een-oma-detail
http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/literatuur/de-geboorte-van-een-oma-detail
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Clarice Janzen is journaliste. Na succes-
vol te zijn geweest met enkele korte 
spannende verhalen debuteert ze met 
haar eerste literaire thriller Overspel. 
In 2015 zal haar tweede literaire thriller 
Verloren bij Marmer verschijnen.

Werk:
Overspel en Verloren (verschijnt 2015). 

Top 5
1. Retour Berlin Ostbahnhof – Dolores 
Thijs 
Omdat het zo’n mooi beeld geeft van het 
leven een pubermeisje in de ddr. Een 
perfect voorbeeld van een aansprekende 
auto-biografische bildungsroman.

anders, en als ik het dan weer oppak, be-
gin ik weer helemaal bij het begin om er 
een glad, naadloos geheel van te maken. 

Aangezien je zowel korte verhalen als 
romans schrijft, ben ik benieuwd wat 
voor jou het verschil is?
Het begin is altijd hetzelfde. Vroeg achter 
de computer. Vingers op de basisrij. Kof-
fie en een enorme koek. Ik weet mees-
tal pas welke kant het op gaat als ik een 
paar bladzijden heb geschreven. Ik heb 
honderden ideeën voor verhalen maar 
meestal weet ik aan het begin nog maar 
betrekkelijk weinig, zelfs niet of het een 
verhaal of een roman wordt. Mijn ideeën 
zijn meestal redelijk specifiek, maar niet 
echt heel erg ingevuld. Meestal begin 
ik gewoon maar te schrijven, om uit te 
zoeken wie die mensen zijn, waarom ze 
doen wat ze doen. Volgens mij is de uit-
werking van het personage cruciaal; als 
je aandacht besteedt aan de mensen, 
komt de actie vanzelf. Ik ben meestal 
met drie of vier dingen tegelijk bezig, 
een paar verhalen, soms zelfs twee ro-
mans, en als ik vast kom te zitten ga ik 

2. De man die brak – Peter Drehmanns. 
Een fascinerend boek met die door-
denderende taal, die stortvloed aan 
gedach-ten waar maar geen einde aan 
lijkt te komen. Iemand noemde het ‘lite-
rair raas kallen’.En dat is ook precies wat 
het is. Heerlijk!

3. Piste alarm – Linda van Rijn
Dit vind ik een van de beste boeken van 
Linda van Rijn. Spannend en zeer onder-
houdend. En het speelt in de bergen, 
mijn favoriete landschap. Ik bewonder 
van Rijns kunst om meteen te boeien. Er 
is meteen suspense, zodat je het boek 
niet meer kunt wegleggen. Als je dat kunt 
bewerkstelligen als thrillerauteur, dan 
doe je het gewoon heel goed.

4. Schoon genoeg – Mark Verver
Ik houd van de directe taal van Verver, 
zijn verhalen, nu eens poëtisch, dan weer 
hard en onomwonden. Snoep vond ik 
ook al een prachtig boek. Maar Schoon 
genoeg gaat verder dan dat. Ik mocht al 
wat lezen in het boek. Het boek gaat over 
hemzelf; een hartverscheurend mooi 
dagboek

5. De engel van Spakenburg – Wim Duijst
Een prachtig beeld van een verande-
rende tijd. Het boek doet soms denken 
aan Knielen op een bed violen van Jan 
 Siebe link. Geschreven in een directe taal 
met mooie dialogen; hier en daar ook erg 
ontroerend.

Top vijf van
Clarice Janzen

Retour Berlin  
Ostbahnhof 

€ 19.95

De man die brak
€ 16.95

Piste alarm
€ 5.00

Schoon genoeg
€ 19.95

De engel van
Spakenburg

€ 10.00
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http://uitgeverijmarmer.nl/webshop/literatuur/de-engel-van-spakenburg-detail
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Maurits is getrouwd en gelukkig met Eva. Als Eva hem voorstelt om eens in de zoveel 
weken vreemd te gaan, maar dan met elkaar, is Maurits wat afwachtend. Maar hij besluit 
mee te gaan in het spel. Maurits ziet zijn afspraakjes met Céline als spannende dates, 
tot hij haar de eerste keer ontmoet en dan ineens bevangen wordt door het gevoel dat 
hij echt overspel pleegt. Wie is die vrouw die als twee druppels water lijkt op zijn eigen 
vrouw?

Lezerspanel over Overspel:
‘Clarice heeft een vlotte en makkelijke schrijfstijl die leest als een trein die doordendert
 met een geheel onverwachtse wending.’ – Coenraad de Kat

‘Het heeft van alles wat: roman, thriller, tragedie. De vertelstijl van Clarice Janzen trekt
 je meteen in het verhaal.’ – Heleen Engwerda

‘Het verhaal op zich is erg goed gevonden en uitgewerkt in mooie verhaallijnen en eindigt
in een heel erg onverwachte dramatische plot.’ – Pierre Peeters

Overspel
€ 15,00

Als eerste de nieuwste boeken lezen? 
Word lid van Marmers lezerspanel, aanmelden kan via Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/410715852404674/ 

Marmers Lezerspanel

Overspel
Clarice Janzen

http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/thrillers/overspel-detail
http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/thrillers/overspel-detail
http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/thrillers/overspel-detail
https://www.facebook.com/groups/410715852404674/ 
https://www.facebook.com/groups/410715852404674/ 
https://www.facebook.com/groups/410715852404674/ 
http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/thrillers/overspel-detail


Kerst wordt over de wereld en ook in 
Nederland op allerlei verschillende 
manieren gevierd. Tijd dus voor een 
infor matief lees- en kijkboek over Kerst.
Marmer Magazine stelde de auteurs 
Natalie van der Horst, Gaby Kuijpers, en 
Ellen de Roos een paar vragen. 

Alles wat je 
wilt weten over 
Kerst

Hoe zijn jullie op het idee gekomen van 
de serie ‘Alles wat je wilt weten over’?
‘O, dat is alweer even geleden,’ zegt Ellen 
de Roos lachend. ‘We werkten alle drie 
bij dezelfde werkgever en op een och-
tend kwam Gaby stuiterend binnen: “Ik 
heb een idee”’. Natalie van der Horst vult 
aan: ‘Haar oudste dochter, die toen een 
jaar of acht was had gevraagd waarom 
alle Pieten zwarte krullen hadden. Gaby 
had iets geantwoord als daarom, maar 
het idee was geboren. De hele nacht had 
ze er zelfs van wakker gelegen.’ Met een 
marketingplan in de tas gingen de drie 
dames naar een uitgeverij en het con-
tract was binnen. ‘Gelukkig duurde het 
uiteindelijk nog wel even,’ vertelt Gaby 
Kuijpers. ‘De uitgeverij wilde graag een 
bekende illustrator, naast drie nieuwe-
lingen. En Alex (de Wolf – red), had geen 
tijd en wij hadden iets meer tijd nodig, 
dus dat paste allemaal precies.’ 
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http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/kinderboeken/alles-wat-je-wilt-weten-over-kerst-detail
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Heel Nederland hetzelfde verhaal dat is 
wat de dames willen met het Sinterklaas-
boek. ‘We zijn al een eindje op weg, maar   
er is nog genoeg te halen,’ aldus Ellen. ‘En 
nu komt het Kerstboek erbij. Helemaal 
leuk!’

Bedenken jullie de vragen zelf of komen 
die van kinderen?
De Marmer-auteurs hebben samen zeven 
kinderen, zes meiden en een jongen en 
veel vriendjes, neven en nichten. ‘Dus 
genoeg vragen en inspiratie,’ antwoordt 
Natalie. ‘Maar voorleessessies en een 
oproep op Facebook helpt ook altijd 
enorm.’ De meer educatieve vragen, die 
bedenken de dames zelf. Ellen: ‘We willen 
altijd iets meegeven, iets wat we zelf niet 
wisten of een interessant weetje.’ ‘Wat 
de leukste vraag is?,’ vraagt Gaby. 

‘Dat is een lastige, er zijn zoveel leuke vra-
gen. Maar een kind vroeg zich af waarom 
we vreten op aarde zingen, dat is toch wel 
een bijzondere.’ En de Facebook vraag ‘Is 
Sinterklaas wel eens verliefd geweest?’ 
gaf ook veel stof tot nadenken. De vraag 
van Rens, de zoon van Ellen, heeft ook 
een prominente plek in het Circusboek: 
‘Is een dompteur dom?’
 
Hoe gaat dat precies, het werken met 
z’n drietjes?
‘Gezellig,’ lacht Natalie. ‘We werken 
sowieso een keer per week met z’n 
drieën. Omdat we altijd tegen het seizoen 
in werken, eten we in juli kerstkransjes en 
chocoladeletters.’ De auteurs maken een 
lijst met onderwerpen en rubrieken. Dan 
is het tijd voor het verzamelen van de 
vragen. 
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Alles wat je wilt weten over Kerst
€ 15,00

De kerstperiode is de tijd van gezelligheid, samenzijn, kerstbomen, cadeaus, 
samen eten en natuurlijk de kerstgedachte. Maar hoe zit dat eigenlijk? 
Waarom lag Jezus in een voederbak? Brengt Jezus vrede? En wat is een 
maretak? Waar woont de Kerstman? Hoe vieren de Amerikanen kerst? In 
Alles wat je wilt weten over kerst vind je op de meest uiteenlopende vragen 
een antwoord. Met recepten, liedjes en verhalen.

http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/kinderboeken/alles-wat-je-wilt-weten-over-kerst-detail
http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/kinderboeken/alles-wat-je-wilt-weten-over-kerst-detail
http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/kinderboeken/alles-wat-je-wilt-weten-over-kerst-detail
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Met 128 kerstfeesten en de kids, is dat een 
fluitje van een cent. Dan kan het echte 
werk beginnen. Het schrijven! Hoewel drie 
personen soms handig blijkt, maakt het 
het schrijven niet altijd eenvoudig. Er mag 
natuurlijk maar een schrijfstijl zijn. Gaby 
zet een standaard, de anderen proberen 
die stijl zo goed mogelijk te benaderen. 
‘De meeste tijd werken we toch alleen,’ 
vertelt Ellen. ‘Als een hoofdstuk klaar is, 
gaat het per e-mail naar de anderen. Met 
heel wat commentaar en suggesties komt 
het terug. Herschrijven! Zo wordt de tekst 
beter en beter.’ Ondertussen is Alex de 
Wolf aan het team toegevoegd. Met zijn 
prachtige illustraties in het vooruitzicht is 
het schrijven nog leuker.

De recepten zijn erg lekker, maar testen 
jullie alle recepten zelf voordat ze in het 
boek komen?
Na even doorvragen blijkt Gaby de keu-
kenprinses te zijn en schuiven Ellen en 
Natalie aan. Er komt geen recept in het 
boek voordat deze zelf is geproefd. ‘Alles 
gaat in overleg, dus wij proeven heerlijk, 
maar ook onze kinderen,’ vertelt Ellen. 
‘En wat we heel belangrijk vinden, het 
moet allemaal te maken zijn door kinde-
ren! Ik kook regelmatig met de kinderen 
uit het Sinterklaasboek en de recepten in 
het Kerstboek komen er nu natuurlijk bij.’
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Hebben jullie een voorstelling gemaakt 
bij de boeken?
‘Jazeker,’ knikt Gaby. ‘Maar we hebben 
wel wat hulp gehad van een bevriende 
dramadocent.’ Met veel plezier geven 
Ellen, Natalie en Gaby een kleine, inter-
actieve show op basisscholen, bso’s en 
bibliotheken. ‘Aan de hand van verschil-
lende liedjes komen de kinderen van alles 
en nog veel meer te weten!’
 
Waar worden jullie blij van?
Een waterval van reacties volgt tegelijk. 
Ellen, Natalie en Gaby praten door elkaar 
heen. Gaby: ‘Als de tekeningen van Alex 
onder onze neus liggen en ze blijken pre-
cies te zijn zoals we de verhalen bedoelen, 
dan worden we echt superblij en valt alles 
op z’n plek. Bijvoorbeeld Sinterklaas in 
zijn onderbroek en de Kerstman die over 
de koekjestornado struikelt. Nou, te veel 
om op te noemen.’ Leuke briefjes van kin-
deren maken de schrijfsters ook erg blij. 
‘En als het boek er is, proberen we zoveel 
mogelijk tam-tam te organiseren. Vorig 
jaar hadden we bijvoorbeeld een goede 
actie met de boekhandel in Pijnacker en 
mooie recensies en radio-optredens,’ vult 
Ellen aan.

Wat is het volgende boek of onderwerp 
dat jullie gaan maken? Is dat misschien 
“Alles wat je wilt weten over je ouders?”
‘Hmm, we hebben al een hele lijst, maar 
deze staat er nog niet op,’ zegt Natalie.
Een kleine discussie volgt of het een 
succes kan worden. Uiteindelijk zien de 
dames er wel wat in. ‘Misschien kan het 
een soort invulboek worden. Dat de kids 
zelf de antwoorden kunnen halen bij hun 
ouders. Wij verzamelen de vragen wel.’

Gaby Kuijpers is tekstschrijver voor 
verschillende websites en (vak)bladen. 
Ze verzorgt de communicatie en pers-
relaties van diverse sportevenementen 
en -organisaties. Ze woont in Baarn met 
haar man en twee dochters.

Nathalie van der Horst organiseert 
samen met haar man haar gezin met drie 
meiden. Ze is van oorsprong planologe, 
maar verricht nu als freelancer adminis-
tratieve en communicatieve hand- en 
spandiensten.

Ellen de Roos woont met haar vriend 
en hun twee kinderen in Houten. Als 
zelfstandig adviseur/interim-manager 
werkt ze aan verschillende projecten 
voor gemeenten, sportbonden, en sport-
marketingbureaus.
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Ski Resort – Linda van Rijn
De wintersportreis van Nienke heeft alles 
weg van een droom, zeker als twee reis-
genoten avances maken. Maar de meeste 
dromen zijn bedrog…

Nienke Draaijer kan haar geluk niet op 
als ze een geheel verzorgde wintersport-
vakantie naar Oostenrijk wint. Deze gratis 
vakantie is precies wat ze nodig heeft. 
Samen met de andere deelnemers van 
de groepsreis vertrekt ze naar het ski 
resort Bad Kleinkirchheim. Het gezel-
schap van overwegend jongere mensen 
kan het goed met elkaar vinden en ze 
vermaken zich prima tijdens het skiën en 
de après-ski. Nienke geniet niet alleen 
van de mooie pistes en de gezelligheid 
van de groep, maar koestert zich ook in 
de aandacht van de getrouwde Rogier en 
van Jonathan, de knappe en mysterieuze 
reisleider, die vanaf de eerste aanblik veel 
indruk op haar maakt.

Na wederom een heerlijke dag op de 
pistes bezoekt de groep het thermenbad 
en heeft een reuzegezellige avond. Maar 
van die gezelligheid is niets meer over als 
een medewerkster van de thermen in het 
bubbelbad het zielloze lichaam van een 
van de groepsleden aantreft.

Meedoen met de prijsvraag kan door het 
formulier op de website in te vullen:
http://www.uitgeverijmarmer.nl/
actueel/prijsvragen
De uiterste inzenddatum is 31 januari 2015.

Maak kans op een 
volledige verzorgde skivakantie 
in Bad Kleinkirchheim!
Of wIN ééN vAN De 10 BOeKeNpAKKeTTeN vAN UITgeveRIJ MARMeR.
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Top vijf van
Linda van Rijn

Linda van Rijn werkt in de reisbranche, 
ze is begonnen als reisleidster op 
diverse locaties in het buitenland en 
werkt tegenwoordig als manager bij een 
grote toeristische organisatie. Met haar 
succes volle literaire thrillers is ze inmid-
dels een gevestigd auteur in dit genre. 
Al haar boeken hebben in de bestseller 
top60 gestaan.

Werk:
Ski Resort, Villa Toscane, Voetbal-
vrouwen, Off piste, Viva España, Winter 
chalet, Vakantievrienden, Blue Curaçao, 
Piste alarm en Last minute. Onder het 
pseudoniem Sandrine Jolie verschenen:  
Soixante Neuf, Under Cover en Stille 
nacht.

3. De meisjeskijker – Bert van der Veer
Ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje 
sceptisch aan dit boek begon. Bert van 
der Veer ken je vooral van zijn televisie-
commentaar en daarmee wekt hij niet 
altijd meteen veel sympathie op. Maar 
met zijn boeken laat hij zien dat hij ook 
een andere kant heeft. Ik was aangenaam 
verrast toen ik dit boek las.

4. Scherven – Bettina Drion
Bij boeken over de Tweede Wereldoorlog 
denk je al snel aan onderwerpen als het 
verzet, de bevrijding of de hongerwinter. 
Maar Bettina Drion laat in dit boek heel 
mooi de andere kant van de oorlog zien.

5. Kreukherstellend – Rita Spijker
Ik las dit boek voordat ik zelf begon met 
boeken schrijven en was er meteen 
door gegrepen. Wat ik knap vind aan 
de schrijfstijl van Rita is dat ze weinig 
woorden nodig heeft om een personage 
een ontwikkeling te laten doormaken. Ze 
beschrijft niet, ze laat je voelen wat haar 
hoofd-persoon voelt.

Top 5 
1. Een koffer vol verhalen
Ik hou van reizen, dus een bundel vol 
verhalen die op een of andere manier aan 
reizen gelieerd zijn, is sowieso al goed. 
Daar komt bij dat deze bundel versche-
nen is ter ere van het vijfjarig bestaan van 
Uitgeverij Marmer, wat hem natuurlijk 
nog specialer maakt.
 
2. Verhalen uit de ambulance – Mariëtte 
Middelbeek
Ik vind het altijd iets intrigerends hebben, 
een ambulance. Ik zou het werk nooit 
kunnen doen. Het ene moment zit je 
midden in een reanimatie, het volgende 
moment breng je een terminale patiënt 
voor de laatste keer naar huis. Uit dit 
boek blijkt hoe heftig, maar ook hoe mooi 
het werk is en met hoeveel betrokken-
heid de medewerkers het doen. 

Een koffer 
vol verhalen

€ 10.00

Verhalen uit de 
ambulance

€ 5,00

De meisjeskijker
€ 5,00

Scherven
€ 16,95

Kreukherstellend
€ 5,00
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Wim Duijst publiceerde zijn eerste twee 
romans bij een andere uitgeverij. In 
2006 publiceerde hij in eigen beheer de 
roman De ceremonie-meester die werd 
bekroond als Beste Mijn Eigen Bruna 
Boek. Deze roman is geheel herzien ver-
schenen onder de titel Zwijgend verle-
den. In september 2012 verscheen Wim’s 
vierde roman De engel van Spakenburg.

Werk:
De engel van Spaken-burg en Zwijgend 
verleden.

Top 5 
1. Snoep – Marc Verver
Mooi aan Snoep vind ik de directheid 
van stijl. Recht uit het hart geschreven, 
lijkt het. Rauw, cynisch en humoristisch 
bovendien. Sommige zinnen lopen voor 
geen meter en ook aan leestekens heeft 

anders, en als ik het dan weer oppak, be-
gin ik weer helemaal bij het begin om er 
een glad, naadloos geheel van te maken. 

Aangezien je zowel korte verhalen als 
romans schrijft, ben ik benieuwd wat 
voor jou het verschil is?
Het begin is altijd hetzelfde. Vroeg achter 
de computer. Vingers op de basisrij. Kof-
fie en een enorme koek. Ik weet mees-
tal pas welke kant het op gaat als ik een 
paar bladzijden heb geschreven. Ik heb 
honderden ideeën voor verhalen maar 
meestal weet ik aan het begin nog maar 
betrekkelijk weinig, zelfs niet of het een 
verhaal of een roman wordt. Mijn ideeën 
zijn meestal redelijk specifiek, maar niet 
echt heel erg ingevuld. Meestal begin 
ik gewoon maar te schrijven, om uit te 
zoeken wie die mensen zijn, waarom ze 
doen wat ze doen. Volgens mij is de uit-
werking van het personage cruciaal; als 
je aandacht besteedt aan de mensen, 
komt de actie vanzelf. Ik ben meestal 
met drie of vier dingen tegelijk bezig, 
een paar verhalen, soms zelfs twee ro-
mans, en als ik vast kom te zitten ga ik 

Verver schijt, maar zijn teksten raken je. 
Ik denk dus juist daardoor. 

2. Date – Gerda Crouset
Goed geschreven, vakkundig opgebouwd, 
gevoelig boek. Mens, maak het uit, denk 
je als lezer voortdurend, die vent houdt je 
aan het lijntje, maar tegelijkertijd weet je 
dat jij er net zo goed was ingetrapt. Heel 
mooi. 

3. Maan op de heenweg – Janneke 
Holwarda
Prachtig vanwege de strakke, persoonlijke 
en ingetogen manier van schrijven. En wat 
een toestanden in dat gezin. Schrijnend.

4. Ver van mij – Rita Spijker
Knap hoe treffend Spijker de ingewik-
kelde relatie tussen moeder en dochter 
op papier weet te zetten. Ik heb van dat 
boek genoten. Met name van de dochter.

5. De man die brak – Peter Drehmanns
Best zwaar, zo’n 200 bladzijden lang 
woede, frustratie, agressie, ergernis, 
opwinding, drift, verbittering, enzovoorts, 
maar o zo de moeite waard! Drehmanns 
kan schrijven.

Top vijf van
wim Duijst

Snoep
€ 18,95

Date 
€ 5,00

Maan 
op de heenweg 

€ 16,95

Ver van mij
€ 5,00

De man die brak
€ 16,95
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Generaties groeiden op met de man die, 
omringd door rookwolken, glittergitaren 
en natuurlijk Penney de Jager, de wereld 
van de rockmuziek in de huiskamers 
bracht.
 
In Strange days vertelt Ad Visser met veel 
humor en ironie over zijn belevenissen 
in de 60’s. Als de experimentele rock-
dichter Adjéèf the poët en his girl(s), his 
friend(s) & the rest of the world(s), en als 
manager van het magistrale platenlabel 
Island Records. Maar ook de Toppop 70’s 
komen ruim aan bod, wanneer hij vertelt 

Strange Days
Ad visser

Strange Days
€ 19,95

Beschikbaar vanaf:
februari 2015
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over zijn avonturen als presentator en de 
ontmoetingen met pophelden als David 
Bowie, Ozzy Osbourne, Eric Clapton en 
Elton John.
 
Strange Days is een heerlijke trip down 
memory lane, vol geestverruimende ver-
halen. Ad Visser schrijft zoals hij spreekt: 
vol vuur en passie en met de stem die bij 
velen in het geheugen gegrift staat. Hier 
is niet alleen de artiest of de presentator 
aan het woord, maar een man die op de 
beat is geboren en er nog steeds op leeft.

‘schitterend, prachtig! het zijn heerlijke verhalen  
over een tijd die we maar al te goed kennen.’  

– jeroen pauw

http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/literatuur/strange-days-detail
http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/literatuur/strange-days-detail
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Het groot kerstverhalenboek is een bun-
deling van meer dan dertig Nederlandse 
schrijvers, dichters en cabaretiers. Een 
uniek kerstboek over de kerst stress, 
de kerstgedachte en de kerstviering. 
Gegoten in korte verhalen, columns, 
recepten en gedichten, waarin wordt 
gerild van de kou, getreurd om trieste 
kerstfeestjes en gelachen om de twee 
dagen waarin de wereld even stilstaat. 
Nog niet eerder verscheen zo’n inspire-
rend, spannend én humoristisch kerst-
boek in Nederland. 

Het groot 
kerstverhalenboek

Een passend cadeau voor de kerst, prachtig 
geïllustreerd door Yoko Heiligers en Floor 
Rieder. Een deel van de opbrengst van 
Het groot kerstverhalenboek is bestemd 
voor de Vereniging van Nederlandse 
Voedsel banken.

‘Een uniek kerstboek over de kerststress, 
de kerstgedachte en de kerstviering.’
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Ik ben in de stad wanneer het begint te sneeuwen. Het is tweede 
kerstdag, in het licht van de straatlantaarns lijkt het of er as uit 
de hemel dwarrelt. Het wordt stilaan meer, ik ben bijna alleen op 
straat, de mensen zijn in hun huizen en cafés. Ik steek mijn tong 
uit om een sneeuwvlok te vangen en herinner me de kerstdagen 
van een paar jaar geleden. 

Ik was erg verliefd. In de uren voor kerstavond wandelden we 
langs de Catharijnesingel in Utrecht toen het begon te sneeuwen. 
Het waren zulke grote vlokken dat je de kristalstructuren met 
het blote oog kon zien. We staken onze tong uit en voelden de 
prikkelende kou en het smelten van de vlokken. Het leek van 
grote betekenis dat alles opeens naar aardbeienbavarois smaakte. 
De sneeuw en de lucht die ik in ademde: alles aardbeienbavarois. 
Ik had dat niet eerder meegemaakt,dat geluk een smaak kreeg.

Hierover, over de vrouw, de sneeuw en de smaak van 
aardbeienbavarois heb ik geprobeerd een gedicht te schrijven. Ik 
heb er lang aan gewerkt, het van alle kanten bekeken, gehoopt 
op iets wat wel ‘het patina van de tijd’ wordt genoemd, een paar 
keer heb ik het weggegooid en ben ik opnieuw begonnen, maar 
het wilde nooit echt iets worden. De gebenedijde sensatie van 
aardbeienbavarois was niet overdraagbaar. Het wilde zelfs niet 
melancholisch of bitter worden toen de vrouw mij weer verliet.

Fragment uit Het groot Kerstverhalenboek van Tommy Wieringa 
op pagina 17.
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Tommy Wieringa 
Marion Pauw 
Viktor Frolke 
Youp van t Hek 
Thomas Verbogt 
Daan Heerma van Voss
Anneke van Wolfswinkel 
Anton Dautzenberg
Elke Geurts
Ellen Deckwitz 
Ellen Heijmerikx 

Erik Nieuwenhuis 
Ernest van der Kwast 
F.Starik 
Gerwin van der Werf 
Hanneke Hendrix 
Ingmar Heytze 
Ivo Victoria 
Janneke Vreugdenhil 
Jeroen Thijssen 

Maartje Wortel 
Mark Verver 
Mijke Pol 
Onno Kleijn 
Onno Wesseling 
Philip Huff 
Rita Spijker 
Rob van Essen 
Rob Waumans
Saskia van den Heuvel
en Vrouwkje Tuinman

De schrijvers Die een bijDrage hebben geleverD aan 
Het groot kerst-verHalenboek zijn:

3130

Het groot kerstverhalenboek
€ 19,95

http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/bloemlezingen/het-groot-kerstverhalenboek-detail
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De mooiste boeken zijn van Marmer
ma rm e r
Muitgeverij

Mariëtte Middelbeek is journaliste 
en auteur. Na haar gym nasium, 
stu deerde ze jour nalistiek in 
Utrecht en werkt sinds dien in de 
tijd  schriften wereld. Inmiddels is 
ze freelance journalist voor diverse 
(vrouwen) bladen en auteur van 
romans en chick lits voor een breed 
vrouwen publiek.

Werk:
Gestrand, Verhalen uit het kinder-
ziekenhuis, Moederhart, Crash, 
Redders langs de kust, Status O.K.,
Turbulentie, Verhalen uit de ambu-
lance en Single en sexy.
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Top vijf van
Mariëtte 

Middelbeek
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1. Schitterende ruïnes – Jess Walter
Geweldig boek. Die heerlijke Italiaanse 
sfeer, het mooie verhaal, de stijl van Jess 
Walter – het klopt gewoon.

2. Tussen zussen – Rita Spijker
Voor mij het beste boek van Rita Spijker. 
Knap hoe ze de familiebanden subtiel en 
tegelijkertijd haarscherp weet te beschrij-
ven en hoe je langzaam onderdeel wordt 
van de zussen, en hun ingewikkelde 
verhoudingen.

3. La Paay – Bert van der Veer
Met de biografie van eigenlijk de enige 
échte diva die Nederland rijk is, heb ik 
me enorm vermaakt. Een kijkje achter de 
schermen van zowel het leven van  Patricia 
Paay als de vaderlandse showbizz.

4. Villa Toscane – Linda van RIjn
Ik houd van thrillers en ik hou van zonnige
be stem mingen, en die twee komen 
samen in dit spannende boek!

5. Grote Kleine Potvis – Mariken Jongman
Mijn zoontje is nu vijf maanden en we 
beginnen langzaamaan met voorlezen. 
Hij snapt er natuurlijk nog niks van, maar 
hij luistert wel alsof hij het helemaal 
begrijpt. Hij vindt vooral de illustraties in 
Grote Kleine Potvis heel erg mooi (net als 
ik trouwens!).

Schitterende ruînes
€ 19,95

Tussen zussen 
€ 5,00

La Paay
€ 19,95

Villa Toscane
€ 15,00

Grote Kleine 
Potvis 

€ 14,95
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De Brand in alles – Peter Drehmanns 
België wordt geteisterd door een hittegolf als de 
Nederlandse locatiescout Bram Kiezel in de Brusselse 
randgemeente Helst arriveert. In dit even protserige als 
verpauperde oord zoekt hij aan de hand van een script 
geschikte plekken voor een film over een pyromaan en 
een decadent Belgisch gezin. Al snel blijkt hij beland te 
zijn in een sadistisch universum waarvan hij de tekenen 
verkeerd duidt en de valkuilen niet ziet.

Flora – Gail Godwin
In deze rijke roman vertelt Gail Godwin op sublieme 
wijze en met ingehouden, subtiele humor hoe de oudere 
schrijfster Helen zich, terugkijkend naar deze episode in 
haar jonge leven, realiseert welke positieve en helende 
invloed Flora had en zelfs na al die jaren nog op haar 
heeft.

‘Flora is een hartverscheurend meesterwerk! Een prach-
tige roman, strak gecomponeerd, net als een kort verhaal 
van Alice Munro. Gail Godwin weet op genadeloze wijze 
een situatie uit onze kindertijd te pakken, een moment 
dat later bepalend blijkt te zijn voor de rest van ons 
leven.’ – John Irving

Schoon genoeg – Mark Verver
Schoon genoeg gaat over de worsteling van de gebruiker 
die niet wil gebruiken maar het toch doet, over misluk-
ken en opnieuw beginnen. Maar ook over vrouwen en 
de kat, de dood van Selim Lemouchi, ruzie met de buren, 
het wk voetbal, en over ‘the making of’ van tattoo-
documentaire Lijfspreuk. De documentaire Lijfspreuk 
van Leon Verdonschot, waarin Verver zich bijna net zo 
blootgeeft als in Schoon genoeg, wordt in april 2015 
uitgezonden door BNN.

‘In een land waar de literatuur qua vlakheid amper 
onderdoet voor het landschap is Ververs debuut op zijn 
minst markant.’ – Brabants Dagblad

De mooiste boeken zijn van Marmer
ma rm e r
Muitgeverij

vooruitblik 
voorjaar 2015 
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http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/literatuur/flora-detail
http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/literatuur/de-brand-in-alles-detail
http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/literatuur/schoon-genoeg-detail


17 januari 2015
Boekpresentatie van de roman 
De brand in alles van Peter Drehmanns

21 januari 2015
Boekpresentatie van Gedichten voor mannen 
en Poëzie voor vrouwen

24 januari 2015
Boekpresentatie van Halfrust van dichter 
Pauline Pisa

29 januari 2015
Gedichtendag

29 januari t/m 4 februari 2015
Poëzieweek

1 februari 2015
Boekpresentatie van Flora van Gail Godwin

3 februari 2015
Boekpresentatie van Strange Days van Ad Visser

Overzicht 
evenementen 

36

volg ons op facebook 
en blijf op De hoogte 
van De laatste 
nieuwtjes en alle 
evenementen.

http://uitgeverijmarmer.nl/boeken/poezie
http://uitgeverijmarmer.nl/boeken/poezie
http://uitgeverijmarmer.nl/boeken/poezie
http://uitgeverijmarmer.nl/boeken/poezie
http://uitgeverijmarmer.nl/boeken/poezie
http://uitgeverijmarmer.nl/boeken/poezie
https://www.facebook.com/pages/Uitgeverij-Marmer/720606927965284?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Uitgeverij-Marmer/720606927965284?fref=ts
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