
 18 mei 2020, 14:08 (CEST)

WE BLIJVEN THUIS
Grenzeloos vakantie vieren in eigen land

Op 2 juli 2020 verschijnt bij Ambo|Anthos uitgevers We blijven thuis van

reisjournaliste Stephanie Pander

Voor een magnifieke zonsondergang hoeven we echt niet helemaal naar de woestijn in Namibië.

Die op de Drentse heide of aan de Noordzeekust doet er niet voor onder. Een kanotocht door de

wildernis? In Twente of de Biesbosch kom je een heel eind.

⏲

https://amboanthos.pr.co/


hires 3d omslagbeeld hires omslagbeeld auteursfoto Stephanie Pander

We blijven thuis houdt het midden tussen een praktische vakantiegids en een stevig pleidooi

voor thuisblijven. Voor het kleiner maken van je wereld, een voorzichtige terugtocht naar de

basis of wat men vroeger noemde ‘voor een boterham met tevredenheid’. Over wroeten in de

moestuin, niksen op je eigen stoepje, nachtwandelen door de Weerribben en nog veel meer

bijzondere micro-avonturen om te beleven in en rondom je eigen huis, in je eigen regio of toch

in ieder geval in eigen land. Alleen, met z’n tweeën of met het hele gezin.
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Het aantal Nederlanders dat de zomer in eigen land viert, groeit ieder jaar; dit jaar

noodgedwongen extra hard. Wij blijven thuis biedt een waardevol en inspirerend alternatief en

laat ons simpelweg inzien dat het meeste waarvoor we het vliegtuig instappen ook dichtbij te

vinden is. Soms zelfs zo dichtbij als je eigen achtertuin. 

 

Over de auteur

Stephanie Pander gaat al tientallen jaren als reisjournalist op pad voor succesvolle tijdschriften

als JAN Magazine, Libelle en Vogue. Als er iemand is die weet hoe het is om thuis te komen,

dan is zij het. Koppel dit aan een almaar groeiend, knagend gevoel ten aanzien van de

problematiek van massatoerisme, en je hebt een stevige basis voor een pleidooi voor het

thuisblijven.

 

Quotes over het boek

‘Panderen door Nederland’ was een mooie titel van dit boek geweest. Een door Stephanie

Pander verkozen plek is namelijk een garantie voor kwaliteit en authenticiteit. De gebaande

paden en gehypte hotspots (alleen het woord al) laat ze bijna nuftig links liggen. Op alle plekken

die Pander beschrijft is ze zelf geweest, ze heeft er het hele menu voorgeproefd, de eigenaren

uitgebreid gesproken, de geschiedenis van de plek uitgeplozen en de lakens eigenhandig getest.

- Marie Nanette Schaepman, hoofdredacteur Vogue Living

 

‘Dankzij haar verfijnde smaak, goeie neus voor authentieke adressen en de aanstekelijke,

enthousiaste manier waarop Stephanie schrijft over deze bijzondere plekken, zijn haar

reisverhalen overtuigend en prikkelend; je wil meteen je spullen pakken en gaan!’ - Esther

Goedegebuure, hoofdredacteur van JAN Magazine

 

‘Dit boek is geen boek. Het is een paspoort dat toegang geeft tot mooie plekken, bijzondere

mensen en lekkerste producten van Hollandse bodem.’ - Alain Caron, chef-kok en

programmamaker
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OVER AMBO|ANTHOS

Ambo|Anthos uitgevers bekleedt al meer dan een halve eeuw een vooraanstaande plaats in het
Nederlandstalige literaire landschap en onderscheidt zich door het uitbrengen van een breed scala aan titels. De
constante kwaliteit van het veelzijdige fonds heeft Ambo|Anthos tot een van de meest succesvolle Nederlandse
uitgeverijen gemaakt.

De rijke geschiedenis van Ambo|Anthos begint in 1963 als de schrijver Herman Pijfers uitgeverij Ambo opricht, in
eerste instantie een non-fictie fonds, aangevuld met standaardwerken uit de klassieke tijd in hedendaagse
vertalingen in de reeks Ambo-klassiek. Dankzij een onorthodoxe cultuur waarin creativiteit hand in hand gaat
met ondernemerschap breidde de omvang zich gestaag uit. Zo waren het werk van psycholoog Piet Vroon, het
boek Wie is van hout van

psychiater Jan Foudraine en de sociale romans van Yvonne Keuls gezichtsbepalende voorbeelden voor het
fonds in die tijd. Sinds het samengaan in 1996 met uitgeverij Anthos bestrijkt het fonds van Ambo|Anthos
kwalitatieve boeken binnen de genres non-fictie, fictie en thrillers dat namen als Nicci French, Brett Easton Ellis
en Per Olov Enquist heeft voortgebracht.

Bekende auteurs als Herman Koch, Tatiana de Rosnay, Saskia Noort en Esther Verhoef zijn inmiddels niet meer
weg te denken uit de Nederlandse bestsellerlijsten. Ook internationale auteurs als Jonathan Safran Foer,
Eleanor Catton, Martha Nussbaum en Anthony Beevor hebben ieder de weg naar de lezers weten te vinden.
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