Nieuwe Druk, collectie 2012-2013
Uitgever sinds 2012
Nieuwe Druk combineert het nieuwe drukken met de
persoonlijke dienstverlening die u van een uitgeverij mag verwachten.
Wij zijn er trots op u onze eerste brochure te kunnen aanbieden. Nieuwe Druk is
opgericht in 2012 en beschikt reeds over een indrukwekkend fonds. Zowel
debuterende als gevestigde auteurs hebben hun weg naar Nieuwe Druk gevonden.
Graag maken wij onze uitgaven bij u bekend. Alle boeken zijn vanzelfsprekend
rechtstreeks via het CB te bestellen of via onze uitgeverij.
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Nieuw:
Titel: Overpeinzingen
Auteur: Heidi Hassenmüller
ISBN: 978-94-91409-13-4
Prijs: e 17,95
179 pagina’s

Overpeinzingen is een bundel nieuwe columns van de
internationale bestsellerauteur Heidi Hassenmüller. In
Duitsland, Frankrijk en Polen baarde zij opzien met
‘Prinsesjes huilen niet’ een (waargebeurde) roman over
seksueel misbruik. Meerdere malen bekroond onder
andere als beste jeugdboek van het jaar.

Titel: Terug naar Bandung
Subtitel: Een veteraan verliefd
Auteur: Femmy Fijten
ISBN: 978-94-91409-12-7
Prijs: e 19,95
260 pagina’s

Terug naar Bandung is een roman die zich afspeelt in
Indonesië. Een veteraan, gevochten tijdens de politionele
acties, keert na 50 jaar met zijn kleindochter terug. Zijn
persoonlijke verhaal valt samen met de gruwelijkheden
van de oorlog.
‘Zeer boeiend en informatief. Goed in elkaar gezet.’
Maarten ’t Hart

Titel: Geboortegrond
Auteur: John Jansen van Galen
ISBN: 978-94-91409-11-0
Prijs: e 16,50
136 pagina’s

Geboortegrond van John Jansen van Galen verscheen
eerder bij uitgeverij Balans. Meesterverteller en jarenlang
presentator bij ‘Met het oog op Morgen’ neemt de lezer
mee op zijn wandelingen over de Veluwe, de Liemers en
langs de IJssel. Een must have voor bewoners en
bezoekers van de regio.
‘Met veel humor en oog voor details uit het verleden
geschreven’ NBD/Biblion

Heidi Hassenmüller over Overpeinzingen: ‘Ik vond
het nodig dat er een vervolg op dat dramatische
boek kwam. Bijna elk slachtoffer van seksueel misbruik probeert de traumatische ervaringen te verdringen. Gevolg: geen zelfbewustzijn, schuldgevoelens, schaamte en vaak de bijna ziekelijke
behoefte het iedereen naar de zin te maken.’

Maarten ’t Hart over Terug naar Bandung: ‘Zeer boeiend
en informatief; goed in elkaar gezet. Het feit dat Jill een
onschuldig meisje is, maakt dat al wat haar grootvader
vertelt, gefilterd wordt door lieflijkheid en dat is wel
nodig, gelet op de verschrikkingen tijdens de politionele
acties.’

Nieuwe Druk najaar 2012
Met Pa valt niet te feesten
Auteur: Guus Dijkhuizen
ISBN: 978-94-91409-05-9
Prijs: 22,50
306 pagina's

(klik hier voor trailer van het boek)
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Met Pa valt niet te feesten is gebaseerd op de jeugd van Guus Dijkhuizen. Lange tijd
heeft hij het verhaal met zich meegedragen dat in dit boek wordt verteld: kind van
een foute vader, jaren van verwaarlozing en kindertehuizen, aangrijpende oorlogservaringen.
De schrijver vertelt het verhaal op een nuchtere en enigszins laconieke toon en niet
gespeend van humor. De lezer is gewaarschuwd: eenmaal aan dit boek begonnen
zal hij niet rusten voordat het is uitgelezen.
Het eerste exemplaar is overhandigd aan Ed van Thijn.
‘Goed geschreven, robuuste stijl en een indrukwekkend verhaal’ Thomas Verbogt
‘Goed verteld, uitermate leesbaar en soms ontroerende aanvulling op egodocumenten van kinderen van zogeheten landverraders.’ NBD/Biblion

Titel: Het Kootje komt van links
Auteur: Herman Geertsen
ISBN: 978-94-91409-10-3
NUR: politieke thriller
170 pagina’s
Prijs: e 17,95

Het Kootje komt van links is een politieke thriller die
zich afspeelt tegen de achtergrond van het kabinet
Rutte 1 en het Nijmeegs activisme in de jaren '80. De
roman is een aanklacht tegen het populisme en laat
zien waar geweld toe kan leiden.
‘Ik zou willen dat Diederik Samsom dit boek leest.’
‘Het beklemmende van deze roman is dat hij zo dicht
bij de werkelijkheid staat.’ Meindert Fennema in de
Volkskrant

Titel: Tegen ons onwerkelijk bestaan
Auteur: Sigbert Samson
ISBN: 978-94-91409-09-7
NUR: Filosofische roman
90 pagina’s
Prijs: e 15,00

Tegen ons onwerkelijk bestaan is een drieluik waarin het
verschil tussen bestaan en werkelijkheid centraal staat.
Sigbert Samson neemt de lezer mee in een filosofische
zoektocht naar de scheidslijn tussen de reële en de
virtuele wereld.

Titel: “Je moet broeder worden”
Auteur: Leo Janssen
ISBN: 978-94-91409-06-6
NUR: Schetsen, columns
100 pagina’s
Prijs: e 14,50

“Je moet broeder worden” bestaat uit schetsen over
dementie en het werken met Alzheimer patiënten. Ze
bieden een kijkje achter de schermen in het dagelijkse
leven van verpleegkundigen, verzorgenden en artsen.
Emotioneel, humoristisch maar nooit kwetsend.

Guus Dijkhuizen is de enige Nederlandse schrijver waarvan versleten pantoffels worden bewaard in het Letterkundig
Museum. Van zijn hand verschenen buiten Met Pa valt niet te Feesten nog een twaalftal boeken, o.a. Een bagatel, Met
innige groetjes van onze Lieve Heer, De Bijbel van Guus en Hans, Tegen kweek en onrecht, Jantje is weg, en Dag van zure
appels.

Nieuwe Druk 2012
Prinsesjes huilen niet
Heidi Hassenmüller
ISBN: 978-94-91409-07-3
Prijs: e 16,95
118 pagina’s
Leeftijd: young adults 15+, volwassenen

Prijs beste
jeugdboek in
Duitsland

Prinsesjes huilen niet is het verhaal van het meisje Gabi dat vele jaren door haar stiefvader
seksueel is misbruikt. Van haar 6e tot haar 18e levensjaar. Het verhaal is gebaseerd op
waargebeurde feiten. Prinsesjes huilen niet verscheen oorspronkelijk in het Duits onder de titel
Gute Nacht, Zuckerpüppchen. Het boek heeft in Duitsland en Frankrijk verschillende onderscheidingen en prijzen gekregen en is onder meer gekozen tot beste jeugdboek van het jaar.
In Duitsland, Polen en Frankrijk heeft deze roman veel ophef veroorzaakt en er mede toe
geleid dat de wettelijke verjaringstermijn voor seksueel misbruik is aangepast.
‘Vlot leesbaar, Goed opgebouwd. Confronterend, aangrijpend, schokkend.’ NBD/Biblion
Thomas Verbogt over Prinsesjes huilen niet van Heidi Hassenmüller: ‘Dit is een boek dat je
stamelend leest, wat komt door de manier van vertellen. Die is helder en intens tegelijk. En
onontkoombaar.’

Titel: Huizen en Buitenstaanders
Auteur: Cor Stoel
ISBN: 978-94-91409-08-0
74 pagina’s
Prijs: e 15,00

Cor Stoel is kunstenaar en dichter. Huizen en buitenstaanders is een keuze uit haar gedichten die de laatste
jaren verschenen zijn in literaire bladen en in
poëziebundels.

Titel: Op Kostschool, mijn jeugd in
Doesburg
Auteur: Thea Witteveen
ISBN: 978-94-91409-04-2
94 pagina’s
Prijs: e 14,50

Op Kostschool is een autobiografische roman van Thea
Witteveen. Samen met haar zus heeft Thea Witteveen
de laatste oorlogsjaren op kostschool gezeten in
Doesburg. De roman beschrijft het dagelijks leven op
een katholieke kostschool tegen de achtergrond van de
oorlog.

Titel: Daten
Auteur: Caroline Nelissen
ISBN: 978-94-91409-03-5
110 pagina’s
Prijs: e 14,50

In D@ten neemt de schrijfster de lezer mee op haar
zoektocht naar een partner. Ze vertelt openhartig over
haar, voornamelijk op internet daten gebaseerde,
belevenissen. Het is een kwetsbaar verslag over haar
ontmoetingen met mannen die de oprechte intentie
hebben een levensgezel te vinden.

Heidi Hassenmüller woont sinds 1974 in Nederland. Zij heeft reeds een indrukwekkend oeuvre op haar naam. Met
Gute nacht Zuckerpuppchen (Prinsesjes huilen niet) drong zij internationaal door. Zij won vele prijzen waaronder het
beste jeugdboek van het jaar in Duitsland.

Nieuwe Druk, eerlijke kans voor alle schrijvers
‘Eerlijke kans voor alle schrijvers’
Nieuwe Druk is opgericht in 2012 vanuit een passie voor boeken.
De boekenmarkt staat onder druk. Voor veel auteurs is het lastig
om hun werk gepubliceerd te krijgen. Dit geldt voor nieuwe titels, maar ook
voor herdruk van oudere titels. Uitgevers zijn voorzichtiger geworden.
Nieuwe Druk combineert het nieuwe drukken (via POD) met de traditionele offset. Afhankelijk van de vraag en de verwachte afzet schakelen wij waar nodig.
Daardoor is het mogelijk beginnende auteurs een kans te geven maar ook
gevestigde namen als John Jansen van Galen en Heidi Hassenmüller als
auteurs aan ons te binden. Titels die niet meer in herdruk verschijnen bij de
eerste uitgeverij krijgen bij Nieuwe Druk een tweede kans.

Nieuw!

Voor alle boeken geldt dat ze direct leverbaar zijn bij het Centraal Boekhuis en
dat er geen kwaliteitsverschil zit tussen de verschillende vormen van druk.
Vanzelfsprekend maken wij een zorgvuldige selectie van de titels die we in ons
fonds opnemen en staat een goede redactie en auteursbegeleiding voorop.

Mijn Vriend Titus is een spannend jeugdboek dat zich afspeelt tegen het decor van kasteel
Biljoen in Velp. De auteur heeft diverse toneelstukken en korte verhalen gepubliceerd.
Auteur: Ron Jansen
Titel: Mijn vriend Titus
106 pagina’s
ISBN 978-94-91409-02-8 (paperback) / ISBN 978-94-91409-01-1 (harde kaft)
Prijs: e 13,50 / e 17,95

De annalen van Gamor, (Fantasy) Roman over de zoektocht van een volk dat een uitweg zoekt uit
de verschrikkingen van de ijstijd. Deze fantasyroman omvat vele lagen: wreedheid en strijd, de zoektocht naar een betere toekomst en de ontwikkeling van volk en individu, avontuur, liefde en
jaloezie. Beschreven in zeer beeldende taal met grenzenloze fantasie en een filosofische basis.
In de traditie van Jane Auel, Stam van de Holenbeer.
Verschijnt medio 2013. Auteur: Kaj Elhorst

Hoge Kamer Gedichtenbundel van voordrachtskunstenaar Gerard Akse, gedichten over weemoed
en verlangen. In de bundel staan gedichten over Armenië en Turkije centraal.
Toen de dichter zijn Armeense verzen las, vroeg Aydemir’s vader: ‘Praat hij over de Armeniërs?’
En de zoon antwoordde: ‘Laat maar, vader, de dichter is op reis!’
Verschijnt eind mei 2013. Auteur: Gerard Akse

Nieuwe Druk organiseert regelmatig lezingen en voordrachten van
auteurs. Auteurs zijn vanzelfsprekend ook rechtstreeks te benaderen.
Op onze site vindt u een agenda met bijeenkomsten die gepland staan.

Uitgeverij Nieuwe Druk
Emmastraat 6, 6881 ST Velp
www.nieuwedruk.nl info@nieuwedruk.nl

