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Een boek vol prachtige anekdotes.

Door over anderen te
vertellen geeft Salo Muller
zichzelf bloot.
Muller is tijdens De Gouden Jaren van
Ajax een bekende verschijning als de
vaste
fysiotherapeut
van
het
succesvolle elftal. Voetballers als
Cruijff, Keizer, Swart en Neeskens
kwamen op zijn massagetafel terecht.
In zijn praktijk in Amsterdam, één van
de meest bezochte in Nederland,
waren
trouwens
niet
alleen
voetballers kind aan huis. Acteurs,
kunstenaars, escortgirls en mannen
met een pistool, ze lieten zich
allemaal behandelen door Salo.
"Salo heeft altijd een goed verhaal
paraat. Ik denk dat hij via zijn boeken
niet alleen het directe publiek maar
ook de zielen van toekomstige
generaties beroert."
Roger van Boxtel – President-directeur NS
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Leverbaar vanaf 7 mei 2020,
de auteur is beschikbaar voor
interviews!
Méér op de volgende pagina ->
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Waarom “BLOOTGEGEVEN”?
Als documentaire-maker had Vanessa
de Gaay Fortman in 2018 regelmatig
contact
met
Salo.
In
het
onderstaande gesprek werd de kiem
geplant voor het boek dat we nu
presenteren.
Vlak na de toezegging van de NS
schadeclaim vroeg ik Salo: ‘Wat zou je nog
graag willen?’
‘Blootgeven opnieuw uitgeven,’ was
meteen het antwoord. ‘Met nieuwe
verhalen.’
Nieuwsgierig bestelde ik het boek en
kwam tot de ontdekking dat met het lezen
van deze waargebeurde verhalen, zijn
krachtige levensvisie naar voren komt. De
patiënt verschijnt onder een fictieve naam
ten tonele, maar Salo is herkenbaar op elke
pagina van het boek. Met elk verhaal legt
de schrijver, die put uit zijn ervaringen in
zijn Amsterdamse praktijk en als verzorger
bij Ajax, een stukje van zichzelf bloot.

“Na de oorlog ben ik nooit meer
bang geweest voor iets, en zeker
niet voor mensen.”
Salo Muller

“Het vak van fysiotherapeut bestaat echt
niet alleen uit het masseren en het geven
van oefeningen. Er komt veel meer bij
kijken. Luisteren is misschien wel 60%
van de therapie”, vertelt Salo in het boek.
Op deze foto een ‘ontspanningswandeling' met links Piet Keizer, Salo
Muller en rechts Nico Rijnders.

Over Salo Muller:
Salo Muller (Amsterdam, 29 februari
1936) is een Nederlands fysiotherapeut,
journalist en publicist. Hij werd vooral
bekend als fysiotherapeut bij AFC Ajax.
In 2019 kwam hij na lang onderhandelen
een
schadevergoeding
met
de
Nederlandse Spoorwegen overeen, voor
de overlevenden en nabestaanden van
de Holocaust.
Een uitgebreide biografie leest u op

www.salomuller.nl
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