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115 JAAR  
GO AHEAD EAGLES
Verschijnt 23 november| 

Introductieprijs – 

tot verschijning € 69,95 

Daarna € 79,95

Honderd jaar geleden werd Go Ahead voor de eerste keer 

kampioen van Nederland. Een auteurscollectief volgt in 

dit salontafelboek de roemruchte club van jaar tot jaar 

en zelfs van wedstrijd tot wedstrijd. Alle grote namen van 

spelers en trainers komen voorbij. Van de antieke helden 

Fré Kolkman, Bertus Haes, Leo Halle en Jan de Kreek, tot 

de modernere coryfeeën Gerrit Niehaus, Wietse Veenstra, 

Nico van Zoghel, Marc Overmars en Harry Decheiver. De 

volledige geschiedenis van deze oprechte volksclub in 

boeiende verhalen verteld, voorzien van circa duizend 

foto’s. Onmisbaar voor de ware Go Ahead-fan.

COMPLETEER UW JUBILEUMCOLLECTIE 

BEELDSCHOON DEVENTER 1250 JAAR

Henk van Baalen (tekst) en 

Rob Brendel (foto’s) €22,50

DEVENTER ALS HOOFDSTAD VAN OVERIJSSEL

Clemens Hogenstijn | Geschiedenis van Overijs-

sel aan de hand van een kaart uit 1617. 

64 pagina’s | gebonden € 13,95

Inwoner, Wibo Kosters  

Een bundel poëzie van de huidig stadsdichter 

van Deventer, geïllustreerd door zijn broer Bas. 

Paperback  € 17,50 

ELITE | Almar Otten 

Weer een nieuwe Deventer moordzaak.  

De putmoord opgelost?  € 19,95

 

MOORDRIVIER | Marcel Verreck

Een IJsselnovelle gebaseerd op de serie 

van De zeven Deventer moordzaken € 9,95 

DEVENTER 1250 BORDSPEL

Een bordspel met honderden vragen over  

1250 jaar historie van Deventer. € 24,95MOED EN MEDEDOGEN |  
Onderduikhuizen voor Joden in  

Deventer 1942 – 1945 | Hans van Beeck
 

Hans van Beeck beschrijft, na 9 jaar 

onderzoek, 56 huizen in Deventer 

waar tussen 1942 en 1945 Joodse men-

sen onderdak vonden. Van elk huis 

vertelt hij hoe de bewoners Joodse 

mensen opnamen in hun huis en gezin, 

en onderduik boden. Hoe verraad 

altijd op de loer lag. Hij vertelt over 

de invloed die het had op hun eigen 

leven, het risico dat zij namen, het 

constante waakzaam zijn. 

1250 blz 
gebonden 

€ 19,95

672 blz

luxe gebonden 

editie

jubileum
aanbiedingen

1250 PAGINA’S DEVENTER BEELD 
Hèt jubileumboek van Deventer 1250

Vol foto’s van het Deventer van nu, in totaal 2 kilo 

aan beeld en in een prachtig rood jasje. Samengesteld 

door Deventenaren voor Deventenaren.  

Een waar pronkstuk in de (boeken)kast! 

128 blz

paperback

€ 14,95



DEVENTER BOEKENSTAD | Twaalf eeuwen 
boekcultuur aan de IJssel | Onder redactie van 
Suzan Folkerts en Garrelt Verhoeven 

Deventer Boekenstad kent een rijke geschiedenisdie zich uit-

strekt van de eerste geestelijken in de parochiekerken en 

de Proosdij tot de persen van Kluwer en Roto Smeets, van 

schrijvende zusters en broeders in de gemeenschappen 

van de Moderne Devotie tot de bouw van een nieuwe bi-

bliotheek, van de eerste Deventer drukker Richard Pafraet 

tot de jaarlijkse Deventer boekenmarkt, en van de geleer-

de boeken van het Athenaeum Illustre tot de centspren-

ten van De Lange. Verschijnt 18 november, bij de opening 

van de gelijknamige expositie in Museum De Waag.

DE MODERNE DEVOTIE | Spiritualiteit en  
cultuur vanaf de late Middeleeuwen 

De Moderne Devotie is een van de meest invloedrijke 

initiatieven uit de Nederlandse geschiedenis. Dit is het 

eerste overzichtswerk waarin deze laatmiddeleeuwse 

beweging in al haar schakeringen in context wordt 

geplaatst. De rijkgeschakeerde wereld van de Moderne 

Devotie ontvouwt zich vanaf het einde van de veertien-

de eeuw en inspireert nog steeds. Van maatschappelijke 

engagement in Deventer tot verstild religieus leven in 

Duitsland: de Moderne Devotie leeft!

HET OUDSTE HUIS VAN NEDERLAND  
900 jaar proosdij in Deventer | Johans Kreek en 
Henk Slechte  

Het pand Sandrasteeg 8 / Stromarkt 19 te Deventer werd 

in de vroege twaalfde eeuw gebouwd als proosdij van 

het kapittel van Lebuinus. Tot medio zeventiende eeuw 

fungeerde het ook als zodanig. In Het oudste huis van 

Nederland wordt de bouwhistorie in de bredere context 

van de algemene geschiedenis van Deventer geplaatst. 

De bewoningsgeschiedenis, tot en met het gebruik van 

Stromarkt 19 als deel van de nieuwe Bibliotheek Deventer, 

vormt het verbindend element. De beknopte biografieën 

van de vele interessante bewoners geven een bijzondere 

kleur aan dit boek.

KINDEREN VAN DEVENTER |  
René Berends 

Een heerlijk boek met verhalen uit de 

geschiedenis van Deventer verteld voor 

kinderen aan de hand van voorwerpen 

uit de verhalenkast van meester  

Thomas. Hans Stempher maakte de 

fraaie illustraties voor het boek.  

Uitgegeven door het projectbureau 

Deventer 1250.
Noormannen & 

Bisschoppen

deel ii

Hans Stempher

de geest van lebuïnus
Het eerste (verantwoorde) beeldverhaal over de historie van Daventria

KORTINGSBON
Bij inlevering van deze 
bon betaalt u voor 
Schakel in de samenleving 
geen € 6,90 maar slechts 
€ 4,90!
192 blz | gebonden | Een 

tijdsdoccument over 125 jaar 

Deventer Dagblad | door  

Leo Enthoven



160 blz 

rijk geillustreerd 

gebonden

€ 29,95

160 blz 

gebonden

€ 24,95

204 blz

gebonden

€ 29,95

232 pagina’s 

gebonden 

€ 12,50

DE GEEST VAN LEBUINUS
Beeldverhaal over de historie van 

Daventria van Hans Stempher. 

Deel 1, DE LEBUÏNUSKELK € 13,50 

en deel 2 NOORMANNEN &  

BISSCHOPPEN € 14,50


