
Bestgelezen 
artikelen 

• Willem A. 

Donker: ‘Polare 

zet een heilloze 

weg in’ 

• Meer dan 100 

banen weg bij 

WPG 

• Lex Jansen: ‘Mijn 

nieuwe bedrijf 

staat voor 

creativiteit en 

scheppingsdrang’ 

• Van de Wouw 

(Polare): ‘We 

moeten als markt 

commerciëler 

naar buiten 

treden’ 

• Uitgever Lex 

Jansen (59) 

vertrekt bij AP 

PROEFABONNEMENT 

Kennismaken met 

BOEKBLAD? Neem een 

voordelig 

proefabonnement. 

Voor slechts 25,65 

euro ontvangt u twee 

keer BOEKBLAD 

Magazine in de bus en 

heeft u twee maanden 

toegang tot alle 

onderdelen van de 

website. Klik hier voor 

meer informatie.

Nieuwe boeken in top3 
Bestseller 60 

20 november 2013 Anouk Altink 0 reacties

Twee nieuwe boeken hebben deze week een 

plek veroverd in de top3 van de Bestseller 60. 

Toen ik je zag van Isa Hoes (Artemis & Co) 

staat op nummer 1 en Saskia Noorts Debet

(Anthos | Literaire Thrillers) volgt op de 

tweede plek. De hoogste nieuwe binnenkomer 

van vorige week, Antiglamour van Carice van 

Houten en Halina Reijn (Nijgh & Van Ditmar), 

staat op 3.

Hiermee is de 

voorspelling van 

Chris 

Herschdorfer 

uitgekomen.  Om 

Toen ik je zag 

 kon je deze week 

niet heen. Het 

boek is door alle 

media opgepikt 

en is nu al toe aan 

de vijfde druk.

De goedheiligman 

is deze week in 

Nederland 

aangekomen en in de Bestseller 60 is dat te zien aan 

het aantal Sinterklaas-titels. Jip en Janneke. 

Sinterklaas komt! van Annie M.G. Schmidt en Fiep 

Westendorp (Querido Kinderboek) is dit jaar terug in 

de lijst op positie 26. Nijntje zet haar schoen van Dick 

Bruna (Mercis) stijgt 22 plaatsen en komt op 11. Jet 

Boekes Dikkie Dik viert Sinterklaas. Mini-editie 

(Gottmer uitgevers Groep) staat deze week op 18, 

Sinterklaas van Charlotte Dematons (Lemniscaat) op 

PERSONALIA 

Cary 

Richards volgt per 1 

januari Mirjam Hemker 

op als consultant 

boeken bij 

GfK. PERSONALIA

PRIKBORD 

Boekhandel Amesz won 

in oktober de Droom-

boek etalagewedstrijd. 

Deze week namen ze de 

prijs in ontvangst. Naar 

prikbord

PRIJZEN 

De 

Nederlands 

Letterenfonds 

Vertaalprijs 2013 gaat 

dit jaar naar Martin de 

Haan. PRIJZEN
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20 en Foeksia en de hoed van Sinterklaas van Paul 

van Loon (Leopold) op nummer 24. Eveneens 

kinderboeken die niet over Sinterklaas gaan, doen het 

deze week goed.

De snelste stijger van deze week is Cor van Hendrik 

Jan Korterink (Just Publishers). Het boek over het 

leven van crimineel Cor van Hout, wint 28 plekken en 

komt van 60 op positie 32 terecht. 

Herman Kochs Het diner. Filmeditie. (Anthos) is deze 

week de sterkste daler. Het boek verliest 25 plekken en 

komt op 47. Piste Alarm van Linda van Rijn (Marmer) 

levert ook flink in. De titel raakt 18 plaatsen kwijt en 

eindigt op 44.

Ambo | Anthos heeft deze week de meeste boeken in 

de Bestseller 60 staan. De uitgeverij komt met Ambo, 

Anthos, Anthos | Literaire Thrillers en Artemis & Co 

op acht titels.

Zie ook:

- Isa Hoes’ ‘Toen ik je zag’ binnen een week aan vijfde 

druk toe (nov 2013) 

- ‘Antiglamour’ hoogste nieuwe binnenkomer 

Bestseller 60 (nov 2013) 

- Voetbalboeken sterkste stijgers in de Bestseller 60 

(nov 2013)

- Sterkste stijger in Bestseller 60 is oudste almanak ter 

wereld (okt 2013)
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