Iets meer dan een seizoen (Dutch Edition)

Iets meer dan een seizoen, 25 jaar... zo lang duurde de vriendschap tussen Stephan Sanders en
Anil Ramdas. Ze betraden bijna tegelijk het openbare debat, ze waren beiden geengageerd, en
maakten samen het televisieprogramma Het Blauwe Licht. Maar ook in hun verschillen deden
ze niet voor elkaar onder. Sanders is een Hollander van geboorte met een onbekende donkere
vader, Ramdas kwam in 1977 als Surinaamse Nederlander naar het oude moederland, om hier
ineens een nieuwkomer te worden.Vanuit het huis in Almere waar Stephan Sanders
gastschrijver was, kijkt hij terug op de verloren idealen en hun intens verlopen vriendschap.
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