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Ook verkrijgbaar als eBoek

De Fagels
Het verhaal van een opmerkelijke kookdynastie

Auteur
Roland Fagel

Prijs
€ 19,95

Formaat
15 × 23 cm

Uitvoering
paperback met flappen

Illustraties
geïllustreerd met zwartwit- en kleurenfoto’s

Omvang
Circa 288 pagina’s

Omslagontwerp
Nico Richter

Verschijnt
januari 2014

NUR 320, 681
ISBN 978 90 8803 036 9

eBoek
ISBN 978 90 8803 037 6

De Fagels
Roland Fagel

Geen familie is zo bepalend geweest voor de omslag in de Neder-
landse eetcultuur als de Fagels. De Franse bistro met stokbrood en
uiensoep in de jaren zestig, de revolutionaire nouvelle cuisine in de
jaren zeventig, de terugkeer naar de regionale Franse keuken in de
jaren tachtig: steeds stond een van de negen Fagelbroers (of hun
enige zusje, dat een kookschool startte) aan het begin van de ver-
nieuwing. Wat is het geheim van deze familie? Alle Fagels zijn al op
zeer jonge leeftijd ingeschakeld in de vele bedrijven van de strenge
stamvader Anton. Hun opleiding kregen ze deels in het buitenland.
Alle Fagelbroers gaven hun artistieke ambities (toneel, muziek, 
ballet) op om voluit te kiezen voor het restaurantvak. De Fagels
vertelt het even adembenemende als ontroerende verhaal van een
groot katholiek gezin dat vele successen kende, maar ook vreselijke 
tragedies te verwerken kreeg, zoals de moord op broer Gerard.

*

Het verhaal van deze opmerkelijke kookdynastie weerspiegelt
bijna een eeuw Nederlandse eetcultuur

*

Ondernemen leerden de Fagels van hun vader, maar koken 
leerden ze van hun moeder, een Friese slagersdochter

*

Vele Fagelrestaurants zijn maatgevend geworden; ‘een vorkje
prikken bij een van de Fageltjes’ was decennialang een begrip

*

Drie broers verwierven Michelinsterren, maar de Fagels kozen
niet alleen voor de absolute culinaire top: ze stonden ook borg

voor gezellige eethuisjes met schappelijke prijzen

*

Geschreven van binnenuit door een telg uit 
de vermaarde familie, Roland Fagel

*

ROLAND FAGEL (1957) werkte na

zijn studie geschiedenis als 

redacteur/uitgever bij verschil-

lende literaire uitgeverijen en

organiseerde voor de SLAU 

talloze literaire evenementen.

Momenteel vertaalt hij literaire

en historische boeken uit het

Frans, Italiaans Engels en

Duits.

PROMOTIE
*

Presentatie in 
Het Arsenaal, Naarden

*

Auteur beschikbaar voor
lezingen

*

Interviews

*

Duurstede, Paul Fagel, Wijk bij Duurstede
Klein Paardenburg, Ton Fagel, Ouderkerk a/d Amstel

Tout Court, John Fagel, Amsterdam
L’Entrecôte, Martin & Nico Fagel, Amsterdam 

De Hoefslag, Gerard Fagel, Bosch en Duin
Moustache, Frans Fagel, Utrecht 

Bistro chez François, Frans & Joop Fagel, Utrecht
Het Arsenaal, Paul Fagel, Naarden
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Het verhaal van de bekendste 
culinaire familie van Nederland Lees een fragment



Waar staat Lorentz?
Martijn van Calmthout & Jelle Reumer

Nederlanders wonnen in een ruim eeuw tijd twintig maal een No-
belprijs, de hoogste internationale eer in wetenschap, cultuur en
beschaving. Van Lorentz tot ’t Hooft, en van Zernike tot Zeeman. En
dus dragen straten, pleinen, kades in Nederlandse steden en dor-
pen de namen van Nobelprijswinnaars. In Waar staat Lorentz? rei-
zen wetenschapsjournalist Martijn van Calmthout en bioloog Jelle
Reumer stad en land af, op zoek naar de winnaars en hun straten.
Wie waren deze fysici, chemici, geneeskundigen, biologen, econo-
men en vredestichters? Wat maakte ze zo bijzonder? Zijn er nog
sporen van ze te vinden? Woonhuizen, laboratoria, graven? Weten de
bewoners wie Willem Einthoven was, of Christiaan van ‘t Hoff? En
waarom staat er haast nergens een standbeeld van een Neder-
landse Nobelprijswinnaar? Waarin een klein land tegelijk groot en
klein kan zijn.

*

Voor het eerst alle Nederlandse Nobelprijswinnaars bijeen 
in één uitgave

*

De twintig Nederlandse Nobelprijswinnaars en hun straten,
lanen en pleinen. En waarom ze zelden een standbeeld hebben

*

Geschreven door wetenschapsjournalist van de Volkskrant, 
Martijn van Calmthout en bioloog Jelle Reumer

*

Een reisgids én een hommage aan hooggeleerde 
landgenoten van vroeger en nu

*

MARTIJN VAN CALMTHOUT is jour-

nalist bij de Volkskrant, 

Einstein-kenner en gek op 

wetenschap. Hij blogt en twit-

tert, presenteert wetenschaps-

shows en radioprogramma’s,

en is auteur van o.a. Survival-

gids voor de toekomst

JELLE REUMER is bioloog en 

directeur van Het Natuurhisto-

risch Museum Rotterdam. Hij is

tevens hoogleraar paleontolo-

gie in Utrecht, columnist in

Trouw en auteur van o.a. De

ontplofte aap, De mierenmens

en De vis die aan land kroop.
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Ook verkrijgbaar als eBoek

Waar staat Lorentz?
Alle Nederlandse Nobelprijswinnaars en 

hun straten, pleinen en beelden

Auteur
Martijn van Calmthout & Jelle Reumer

Prijs
€ 19,95

Formaat
12,5 × 21 cm

Uitvoering
paperback, integraalband 

Omvang
Circa 176 pagina’s

Illustraties
Geïllustreerd met zwartwit- en kleurenfoto’s

Omslagontwerp
Nico Richter

Verschijnt
februari 2014

NUR 400, 910
ISBN 978 90 8803 044 4

eBoek
ISBN 978 90 8803 045 1

Alle Nederlandse 
Nobelprijswinnaars van vroeger

en nu in een reisgids

5

* André Geim (fysica, 2010)
* Gerard ‘t Hooft en Martinus Veltman (fysica, 1999)
* Paul Crutzen (chemie, 1995)
* Simon van der Meer (fysica, 1984)
* Nico Bloembergen (fysica, 1981)
* Tjalling Koopmans (economie, 1975)
* Niko Tinbergen (fysiologie, 1973)
* Jan Tinbergen (economie, 1969)
* Gerrit Jan van Heuven Goedhart (vrede, 1954)
* Frits Zernike (fysica, 1953)
* Peter Debeye (chemie, 1936)
* Christiaan Eijkman (fysiologie, 1929)
* Willem Einthoven (fysiologie, 1924)
* Heike Kamerlingh Onnes (fysica, 1913)
* Tobias Asser (vrede, 1911)
* Johannes Diederik van der Waals (fysica, 1910)
* Hendrik Lorentz en Pieter Zeeman (fysica, 1902) 
* Christiaan van ‘t Hoff (chemie, 1901)

Sluit 

aan bij het 

thema van de 

boekenweek

PROMOTIE
*

Publiciteit in 
de Volkskrant

*

Presentatie in 
Het Natuurhistorisch
Museum Rotterdam

*

Auteurs beschikbaar
voor interviews 

en lezingen

*



Ongekende overvloed
Eric Drexler

Nanotechnologie gaat ons leven ingrijpend veranderen. De
turbulente geschiedenis van deze fascinerende technologie, de
recente ontwikkelingen en de toekomstige mogelijkheden worden in
dit boek beschreven. Ook ethische en politieke vragen komen aan
de orde. In zijn verhalende en enthousiaste stijl laat Drexler
veelbelovende toepassingen zien, die bestaande productieprocessen
radicaal gaan veranderen en veel efficiënter zullen maken, zodat er
geen energieverslindende industrieën meer nodig zijn. Ook zal er
veel minder afval geproduceerd worden en zullen er minder
grondstoffen nodig zijn. De bestaande groeiende schaarste aan
grondstoffen zal omslaan in een ongekende overvloed, aldus
Drexler. 

*

Een optimistisch toekomstscenario van de pionier van de
nanotechnologie, Eric Drexler 

*

Geeft inzicht in bestaande en toekomstige toepassingen van
nanotechnologie op uiteenlopende gebieden: van voeding en

gezondheid tot industrie en klimaatverandering

*

In de lijn van Richard Dawkins; wat Dawkins doet voor
popularisering van de evolutionaire biologie doet Drexler voor 

de nanotechnologie

*

Met een voorwoord van Ben Feringa, hoogleraar chemie,
gespecialiseerd in nanotechnologie

*

Een prikkelend en controversieel boek dat een breed publiek
uitdaagt om technologische veranderingen beter te begrijpen 

en daardoor anders te gaan denken over de toekomst

*

ERIC DREXLER (1955) wordt als de

vader van de nanotechnologie

beschouwd. Hij studeerde

technische natuurkunde aan

het MIT in Boston. Hij is

wereldwijd een veelgevraagd

spreker voor bedrijven, politici,

wetenschappers en andere

geïnteresseerden. Hij schreef

diverse boeken over Nano-

technologie; zijn eerste boek

Engines of Creation: The

Coming Era of Nanotechnology

werd in negen talen vertaald.

Zie ook zijn site 

www.e-drexler.com en blog

www.metamodern.com, met

meer dan 25.000 bezoekers per

maand.
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Ook verkrijgbaar als eBoek

Ongekende overvloed
Hoe een revolutie in nanotechnologie ons leven 

ingrijpend zal veranderen

Oorspronkelijke titel
Radical Abundance

Auteur
Eric Drexler

Prijs
€ 19,95

Formaat
15 × 23 cm

Uitvoering
paperback

Omvang
circa 304 pagina’s

Omslagontwerp
Studio Jan de Boer

Verschijnt
september 2013

NUR 910, 740
ISBN 978 90 8803 038 3

eBoek
ISBN 978 90 8803 039 0

‘Een fenomenaal mooi boek over
wetenschap en technologie’

– Kirkus

PROMOTIE
*

Auteursbezoek medio
september

*

Debat rond 
nanotechnologie, 
16 september in 

De Balie Amsterdam, 
in aanwezigheid 

van auteur

*

Auteur geeft diverse 
lezingen

*

Auteur beschikbaar 
voor interviews

*

7

‘Het zal gaan zoals met veel technologie: een hele
reeks kleine stappen en innovaties, die plotseling
momentum krijgen en iets heel nieuws
opleveren.’(…) Vergelijk het met internet: een
halve eeuw geleden hadden we veel van wat we nu
normaal vinden, echt nooit kunnen verzinnen. En
we kunnen ons bijna niet indenken
waarom we het destijds niet
doorzagen.’ 
– Eric Drexler in de Volkskrant 

Nanotechnologie
speelt zich af op een
schaal die circa 1000

maal kleiner is dan de
doorsnee van een

mensenhaar
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Recent verschenenMidprice-editie

Professor Stewart’s schatkamer
vol wiskundigeuitdagingen

Auteur
Ian Stewart

Prijs
€ 16,95

NUR 918
ISBN 978 90 8803 006 2

Ook verkrijgbaar als eBoek

Waarom slapende vogels niet uit de boom vallen
& andere alledaagse wetenschap

Auteur
Mick O’Hare

Prijs
€ 10,00

NUR 910
ISBN 978 90 8803 024 6

eBoek 
ISBN 978 90 8803 025 3
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Hoe wiskunde de wereld veranderde
Van de eerste getallen tot de chaostheorie en verder

Auteur
Ian Stewart

Prijs
€ 19,95

NUR 918
ISBN 978 90 8803 022 2

9

2e druk

7e druk, 13.000 exemplaren verkocht

2e druk 3e druk

‘Niemand kan enthousiaster over 
wiskunde schrijven dan Ian Stewart’

– New Scientist

‘Uitstekende wetenschaps-
journalistiek’

– NRC Handelsblad

€12,50
editie

Maak van je hamster een fossiel
& andere verrassende experimenten voor de 

doe-het-zelf-thuis wetenschapper 

Auteur
Mick O’Hare

Prijs
€ 12,50

NUR 400, 910
ISBN 978 90 8803 028 4

eBoek
ISBN 978 90 8803 033 8

Ook verkrijgbaar als eBoek

Survivalgids voor de toekomst
Over de wereld van morgen met de kennis van nu

Auteur
Martijn van Calmthout

Prijs
€ 12,50

Formaat
12,5 × 20 cm

Uitvoering
paperback met flappen

Omvang
192 pagina’s

NUR 400, 910
ISBN 978 90 8803 029 1

eBoek
ISBN 978 90 8803 032 1

Professor Stewart’s verzameling 
van wiskundige raadsels

Auteur
Ian Stewart

Prijs
€ 12,50

Formaat
12,5 x 20 cm

Uitvoering
paperback

Omvang
308 pagina’s

NUR 918
ISBN 978 90 8803 046 8

Omslagontwerp
Bold and Noble

Verschijnt
oktober 2013



Haar genot
José Kuijpers

Wie had er tot voor kort van bdsm gehoord? En van vanille-seks? Na
het verschijnen van de Vijftig-tinten-trilogie zijn vrouwen op grote
schaal gaan experimenteren, wereldwijd en dwars door alle leeftij-
den en opleidingsniveaus heen. Blijkbaar is er met deze boeken in
een behoefte voorzien. Is hier sprake van een hype, die misschien al
weer over zijn hoogtepunt heen is, of is dit het begin van een nieuwe
seksuele revolutie? Genot is lang gedefinieerd door mannen en nu
staat háár genot centraal. Dat is een belangrijke reden voor het
succes van de trilogie. Maar hebben vrouwen het nu gevonden?
Waar fantaseren ze eigenlijk over? Wat zijn haar cliché’s? In Haar
genot wordt dit fenomeen onderzocht.

*

Vrouwelijke seks, dus niet gedefinieerd door mannen, 
is nog heel jong

*

Op speelse wijze onderzoekt José Kuijpers het fenomeen; 
ze beschrijft verschillende seksuele romans, bespreekt 

vrouwelijke fantasieën en werpt licht op vrouwelijke porno

*

Geeft verklaringen aan de hand van gesprekken met 
onder meer Bram Bakker, psychiater; Joke Hermsen, schrijfster;

Simone van Saarloos, filosofe 
en Jan Heemskerk, ex-hoofdredacteur Playboy

*

Het resultaat is een prikkelend essay, dat een nieuwe kijk 
biedt op de vrouwelijke lust

*

JOSÉ KUIJPERS studeerde Engels

en Theaterwetenschappen,

volgde de toneelacademie in

Maastricht en speelt bij ver-

schillende grote en kleine ge-

zelschappen in Nederland. Als

actrice staat ze letterlijk in het

brandpunt van literatuur, ero-

tiek en vrouwelijke beeldvor-

ming. José werkte mee aan de

totstandkoming van diverse to-

neelstukken en bewerkingen.

Ze schreef een persoonlijke

monoloog over het gedachte-

goed van seksuoloog Wilhelm

Reich. Dit is haar eerste boek.
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Ook verkrijgbaar als eBoek

Haar genot
Over vrouwelijke lust, fantasieën & cliché’s, 50 tinten,

porna en andere fenomenen

Auteur
José Kuijpers

Prijs
€ 15,00

Formaat
12,5 × 20 cm

Uitvoering
paperback met flappen

Omvang
circa 144 pagina’s

Omslagontwerp
BARD87

Verschijnt
oktober 2013

NUR 865
ISBN 978 90 8803 042 0

eBoek
ISBN 978 90 8803 043 7

`Ik vind James echt DE feministe van deze tijd. Ze heeft
ons zo geholpen. Het had anders nog 200 jaar geduurd

voor we zover waren.’ 
– Marlies Dekkers

`De kracht van de man maakt dat jij als vrouw losgaat, 
ik denk dat daar wel de sleutel zit van hoe je het leuk

krijgt samen.’ 
– Jan Heemskerk

`Door Vijftig tinten grijs heeft het seksleven van bijna één
op de vier vrouwen een opleving gekregen.’ 

  – Bron: Opwindingsonderzoek, Viva 2013

PROMOTIE
*

Debat rond het thema
bij verschijnen boek

*

Auteur beschikbaar
voor interviews 

en lezingen 

*

Aandacht in de media,
in print en online

11
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Over vrouwelijke 
lust, fantasieën 

& cliche’s, 50 tinten,
porna  en andere 

fenomenen



Winter!
Jeroen van der Spek

Wat doet ijs met ons en wat doen wij met ijs? Waarom zit schaat-
sen in onze Hollandse genen?  Winter! laat zien hoe de winter –
na ruim een decennium kwakkelen – weer helemaal terug is in
Nederland. Het boek beschrijft hoe onze sneeuw- en ijspret er
anno 2013 uitzien, blikt terug naar de strenge winters uit de tijd
van onze (groot)ouders en geeft praktische tips om optimaal van
een Hollandse winter te genieten. Met winterse records, weetjes
en natuurlijk de Elfstedentocht. Het resultaat is een prachtig 
geïllustreerd en wetenswaardig boek.

*

Beschrijft waarom we collectief in de ban 
van de winter zijn én geeft een kijkje achter 

de schermen van onze wintercultuur

*

Winterse thema’s zoals ijspret, winterfeesten, sport en 
recepten brengen je gegarandeerd in winterse sferen

*

Voor een brede doelgroep: een feest van herkenning 
en een bron van inspiratie

*

Speelse vormgeving en prachtige winterse foto’s

*

JEROEN VAN DER SPEK is reis- en

locatiejournalist, Nederland-

kenner en schaatsliefhebber. Hij

was gedurende vijf jaar verant-

woordelijk voor de NS-uitgave

Er-op-Uit! Sinds 2008 werkt hij

aan 1000 dingen Doen in Neder-

land: een reeks inspiratiegidsen

met ideeën voor een dagje uit.

Onlangs verscheen in deze serie

1000 Dingen Doen met Kinderen

in Nederland.

12
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Winter!

Hollandse records, rituelen en helden

Auteur
Jeroen van der Spek

Prijs
€ 19,95

Formaat 
20 x 26 cm

Uitvoering
gebonden

Omvang
144 pagina’s

Illustraties
met zwartwit- en kleurenfoto’s 

en tekeningen

Omslagontwerp & layout
Jac de Kok en Marieke van der Schaar

Verschijnt
september 2013

NUR 400, 680
ISBN 978 90 8803 041 3

Hollandse winters 
in alle facetten: 

een aantrekkelijk, 
veelzijdig sfeerboek én 

een weetjesboek

PROMOTIE
*

Presentatie in winterse
sfeer

*

Auteur beschikbaar
voor interviews

*

Actie met De Telegraaf

*

13
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Reeds verschenen Reeds verschenen

Professor Stewart’s schatkamer
vol wiskundige uitdagingen
Ian Stewart
ISBN 978 90 8803 006 2 Prijs € 16,95

‘Een van de beste 

verzamelingen 

wiskundige raadsels.’

– nbd biblion

`Een fascinerende mix

van verrassende, ver-

bijsterende, gekke en

alledaagse antwoorden

op vragen  die je altijd

al hebt willen stellen.’

– Daily Express

Waarom slapende vogels niet uit de boom vallen
Mick O’Hare / New Scientist
ISBN 978 90 8803 024 6 Prijs € 10,00
eBoek ISBN 978 90 8803 025 3 

Professor Stewart’s verzameling 
van wiskundige raadsels
Ian Stewart
ISBN 978 90 8803 017 8 Prijs € 14,95

‘Prachtig... 

verdient een plek 

tussen de klassiekers 

in dit genre.’

– Mathematics Today
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Hoe wiskunde de wereld veranderde
Ian Stewart
ISBN 978 90 8803 022 2 Prijs € 19,95

`Zeer geschikt voor

iedereen die geïnte-

resseerd is in het hoe

en waarom van de

dingen om ons heen.’

– nbd biblion

Hoe leer je natuurkunde aan je hond
Chad Orzel
ISBN 978 90 8803 019 2 Prijs € 18,95
eBoek ISBN 978 90 8803 018 5

`Onovertroffen.’

– De Volkskrant

`Voor een breed 

publiek.’

– nbd biblion

De grote invloed van 

een hormoon op het

gedrag van 

mannen én vrouwen

Typisch testosteron
Aart de Kruif
ISBN 978 90 8803 011 6 Prijs € 18,95
eBoek ISBN 978 90 8803 012 3

3e druk

2e druk

2e druk

7e druk

2e druk 2e druk

‘(...) Een vlot en met

warmte geschreven

biografie gewijd aan

een kleurrijke 

familie.’

– VPRO, Vrije Geluiden

De Andriessens
Agnes van der Horst
ISBN 978 90 8803 020 8 Prijs € 24,95
eBoek ISBN 978 90 8803 021 5

`Boeiende biografie

met historische fo-

to's. (...) Het volledige

verhaal van George VI

en Lionel Logue,

vanaf zijn kindertijd

tot aan zijn dood.’

– nbd biblion

The King’s Speech
Mark Logue & Peter Conradi
ISBN 978 90 8803 009 3 Prijs € 14,95
eBoek ISBN 978 90 8803 010 9

Weten is meer dan meten
Tobias Reijngoud
ISBN 978 90 8803 005 5 Prijs € 18,95
eBoek ISBN 978 90 8803 008 6

`Een mooi en goed
boek over de economi-
sering van het leven.

Alles wordt tegenwoor-
dig uitgedrukt in cijfers

(...), en menselijke
waarde verdwijnt naar

de achtergrond.’  

– Frénk van der Linden
Volgers & vormers
Tobias Reijngoud
ISBN 978 90 8803 027 7 Prijs € 18,95
eBoek ISBN 978 90 8803 031 4

‘ Een mooi boek dat

zeker aan het denken

zet. Opinieleiders 

filosoferen over 

onderwijs. Worden

kinderen opgeleid tot

volgers of vormers?’

– Didactiek

‘Uitstekende weten-

schapsjournalistiek. In

heldere, toegankelijke

stukjes met een hoge

informatiedichtheid be-

licht Van Calmthout de

belangrijkste trends’

– NRC Handelsblad

Survivalgids voor de toekomst
Martijn van Calmthout
ISBN 978 90 8803 029 1 Prijs € 12,50
eBoek ISBN 978 90 8803 032 1

‘ Een goochelboek: 

de verleiding om de 

experimenten uit te

proberen is haast 

onweerstaanbaar.’

– De Ingenieur

Maak van je hamster een fossiel
Mick O’Hare / New Scientist
ISBN 978 90 8803028 4 Prijs € 12,50
eBoek ISBN 978 90 8803 033 8
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Drama in de boardroom
John van der Starre 
ISBN 978 90 8803 004 8 Prijs € 17,95
eBoek ISBN 978 90 8803 007 9

‘Een prettig leesbaar

boek (..): Van der

Starre heeft geen last

van de gewoonte van

raadgevende profes-

sionals dat zij door-

gaans uiterst

zwijgzaam zijn over

concrete gevallen.’

– NRC Handelsblad

Matchen tussen droom & daad
Jan-Peter Cruiming
ISBN 978 90 8803 015 4 Prijs €17,95
eBoek ISBN 978 90 8803 016 1

Jan-Peter Cruiming is

voor twee generaties

internetondernemers

een rolmodel
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Wijze woorden
Gareth Southwell
ISBN 978 90 8803 013 0 Prijs € 18,95
eBoek ISBN 978 90 8803 014 7

‘Moedigt aan tot ac-

tief nadenken en 

filosoferen. (...) Voor

verse en doorgewin-

terde filosofen ter

lering en vermaak.

– nbd biblion

Nederland Waterland. Holland Land of Water
Michiel Roscam Abbing
ISBN 978 90 8803 023 9 Prijs € 24,95

‘Aantrekkelijk. Biedt 

een toegankelijk

overzicht van de 

Nederlandse water-

en maritieme 

geschiedenis.’

– nbd biblion

Tweetalige editie: 
Nederlands en Engels

Werelderfgoed van Nederland
Marjolein van Rotterdam
ISBN 978 90 8803 000 0 Prijs € 29,95

`Vraag iemand naar

het Nederlandse we-

relderfgoed en je

krijgt zelden een

volledig antwoord.

Dit boek brengt uit-

komst (…) in pracht-

foto’s, historische 

illustraties en tekst’   

– Toeractief

2e druk 2e druk

Power Brands
Marc Oosterhout & Mirte Stut (co-auteur)
ISBN 978 90 8803 034 5 Prijs € 22,95

7

PowerBrands
onwrikbare 

principes van 
het nieuwe 

merkdenken

Met bijdragen van: 

Margriet Sitskoorn, Fred 

van Raaij, Bas Haring, 

Ap Dijksterhuis, Rick van 

Baaren, Ruud Frambach

en Victor Lamme.

M
arc Oosterhout 

& M
irte Stut

‘ Een uitstekend 

vakinhoudelijk 

inspiratieboek. Kijkt

verder dan de 

reclameneus lang is.

Mooi vormgegeven.’

– Adformatie

‘Geweldig boek.’

– Kunststof, Radio 1


