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Mooi van 

buiten én 

van binnen

Je hebt boeken die je koopt omdat je ze zo snel mogelijk

wilt lezen en je hebt boeken die er zo indrukwekkend

uitzien dat ze een parel voor je collectie zijn. En daarmee

een ideaal cadeau voor de naderende feestdagen.

TEKST ANNET DE GROOT  /  ILLUSTRATIE ICINORI 

‘Hallo Corry
Konings met je
hemelsblauwe
oogschaduw’

TOPBOEKEN

Jan Verhagen over de bestsellers

van boekhandel Van Piere in

eindhoven (en drie tips).

3 bestsellers

Oek de Jong  – Zwarte schuur

,,Verkocht al goed vóór DWDD het

uitriep tot boek van de maand.’’

(Atlas Contact, €25)

Geert Mak  – Grote verwachtingen

,,de opvolger van In Europa schoot

direct door naar de top van onze

verkooplijst.’’ (Atlas Contact, €30)

Paul Groenendijk en Piet Vollaard  

Eindhoven Architectuur Stad

,,eindhoven veranderde in korte tijd

van de lelijkste stad van nederland

tot place to be. Voor iedereen die

van architectuur houdt.’’ 

(nai010, €19,95)

3 AAnrAders

Fleur Pierets  – Julian

,,Over twee vrouwen die willen

trouwen in elk van de landen waar

een huwelijk tussen twee mensen

van hetzelfde geslacht is toege -

staan.’’ (das Mag, €23)

Victor Mids en Oscar Verpoort

Mindf*ck: Next Level

,,102 nieuwe illusies en experi -

menten. Het ideale cadeau voor 

de feestdagen.’’ (Maven, €24,95)

Olga Tokarczuk  – De rustelozen

,,Wie denkt dat nobelprijswinnaars

moeilijke boeken schrijven, moet dit

eens lezen.’’ (de Geus, €12,50)

Rubberen vislaarzen
op One Way Wind

‘Van Venus tot Mississippi:
elke plaat is een tijdma-
chine’, tettert het omslag 
van deze lijvige popbijbel. 
En zo is het. Journalist, 

popkenner en feitjesfetisjist Peter Voskuil
presenteert een dwarsdoorsnede van vader-
landse pophits sinds de jaren 50 tot nu. Hij
interviewde waar mogelijk betrokkenen over
de totstandkoming van een nummer of plaat,
wat leuke verhalen oplevert. De vele foto’s
geven een mooi tijdsbeeld; hallo Corry 
Konings 1970 met je hemelsblauw glim-
mende oogschaduw! Dit boek zit boordevol
fijne feitjes voor muziek- en pubquizliefheb-
bers. Bijvoorbeeld dat als je goed luistert naar
One way wind van The Cats, je kunt horen dat
de drummer rubberen vislaarzen draagt.
(Peter Voskuil, Eregalerij der Nederpop,

Jea, €24,95)


