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biografie

De familie Von Westenholz
Van kastelen tot casino’s
Caroline de Westenholz
Caroline de Westenholz werd geboren in Londen als dochter van
Albert Friedrich Paul Freiherr von Westenholz en Elisabeth Henriëtte
van Hasselt. Haar ouders scheidden toen zij anderhalf was en haar
moeder nam haar mee terug naar Nederland, waar ze opgroeide in
een bekende theaterfamilie. Haar eigen vader liet nooit meer iets
van zich horen. Zij was vijfentwintig toen zij naar hem op zoek ging.
Paul de Westenholz werd geboren in Hamburg, had de Zwitserse
nationaliteit, een Oostenrijkse titel en woonde in Londen. In Franssprekend Zwitserland was het Duitse ‘von’ veranderd in het Franse
‘de’ Westenholz. De kennismaking met haar lichtelijk excentrieke
vader maakte Caroline nieuwsgierig naar haar andere familieleden
en naar de achtergrond van haar voorgeslacht. Het onderzoek
dat dit tot gevolg had leidde via een Oostenrijkse salon naar het
familiearchief in Hamburg, kastelen in Duitsland en Oostenrijk, een
bankroet aan de Herengracht en ondergrondse casino’s in hartje
Londen. Maar pas als Caroline het raadsel van haar grootvaders
Caroline de Westenholz (1954) is

zelfmoord heeft ontrafeld, krijgt ze het gevoel haar eigen vader te

kunsthistorica en de oprichtster

hebben leren kennen.

van het Louis Couperus Museum in
Den Haag. Zij werkt als freelance
kunsthistorica en publiciste in

▶ Een persoonlijke biografie over een familie van musici,

Nederland en Engeland. Eerder

bankiers – en één speculant

schreef zij De Vogels. Een flamboyante theaterfamilie (2014).

▶ Zoektocht van een dochter naar haar vader
▶ Geïllustreerd met prachtige foto’s, afkomstig uit het
familiearchief
▶ ‘De Westenholz heeft een zwak voor esthetische dandy’s
en hun lichtelijk decadente vrouwen in een half adellijk
milieu. Het is net of ze niet veel uitspoken. Of wel? Volg haar
en geniet.’ – K. Schippers over De Vogels
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VON
WESTENHOLZ
D E FA M I LI E

VA N K ASTE L E N TOT CAS I N O ’ S

PROM OTIE
Auteur beschikbaar
voor interviews en lezingen

C A R O L I N E D E W E S T E N H O LZ

Ademt de sfeer van een
roman van Couperus

De familie Von Westenholz
Van kastelen tot casino’s
Auteur Caroline de Westenholz
Prijs € 24,95
Formaat 13,5 × 21 cm
Uitvoering gebonden

Eerder verschenen:

met stofomslag
‘Caroline de Westenholz, stiefdochter
van Vogel jr., schrijft
kleurrijk over deze
acteerfamilie (…)’
– NRC Handelsblad
***

Omvang circa 288 pagina’s
Illustraties Zwart-witfoto’s
Omslag Nico Richter
Verschijnt oktober 2015
nur 681
isbn 978 90 8803 068 0

2e druk

3

populaire wetenschap

MIDPRICE-EDITIE

Professor Stewart’s schatkamer
vol wiskundige uitdagingen
Auteur Ian Stewart

‘Niemand kan enthousiaster
over wiskunde schrijven dan
Ian Stewart’
– New Scientist

Prijs € 12,50
Formaat 12,5 × 20 cm
Uitvoering paperback
Omvang 334 pagina’s
Illustraties lijntekeningen
Omslag Bold and Noble
Verschijnt oktober 2015
nur 918
isbn 978 90 8803 069 7

€12,50
Hoe wiskunde de wereld
veranderde
Auteur Ian Stewart

3e druk

Prijs € 12,50
nur 918
isbn 978 90 8803 022 2

Professor Stewart’s verzameling

Van de boeken van Ian Stewart zijn inmiddels
ruim 20.000 exemplaren verkocht
Eerder verschenen:

van wiskundige raadsels
Auteur Ian Stewart
Prijs € 12,50
nur 918
isbn 978 90 8803 046 8
4

3e druk

7e druk

recent verschenen

populaire wetenschap

‘Geestig en erudiet’
– NRC Handelsblad * * * *

Jelle’s weekdieren

‘Een erg leuk boekje. Zielige dieren, eetbare dieren,
bedreigde dieren: ze worden met liefde beschreven maar
niet mooier gemaakt dan ze zijn.’

Bizarre, bedreigde, eetbare,

– de Volkskrant

Auteur Jelle Reumer

zielige en andere beesten

Prijs € 17,95

‘Reumer voert steeds een ander dier op: een teek,
een olifant, een kwal, een hamster. Geestig en erudiet
onthult hij dan iets over de beestensoort waar de leek
wijzer en vaak ook blijer van wordt.’

Formaat 13,5 × 21 cm
Uitvoering paperback met flappen
Omvang 232 pagina’s
Illustraties kleurenfoto’s

– NRC Handelsblad * * * *

Omslag Nico Richter

‘Spitsvondig verpakte dierenweetjes.’

isbn 978 90 8803 064 2

nur 320, 922
– New Scientist
5

recent verschenen , reeds herdrukt

populaire wetenschap

‘Martijn van Calmthout is een
begenadigd verteller’
– New Scientist

Echt Quantum

2e druk

Hoe de deeltjeswereld steeds

Formaat 13,5 × 21 cm

‘Quantumtechnologie is een fascinerende, maar tegelijkertijd ook een ingewikkelde wetenschap waar we in Nederland erg goed in zijn. Het is mooi als veel mensen hier meer
over te weten komen. Echt Quantum slaagt erin om het op
een interessante en begrijpelijke manier te vertellen.’

Uitvoering paperback

– Jet Bussemaker

alledaagser wordt
Auteur Martijn van Calmthout
Prijs € 18,95

Omvang 176 pagina’s

nur 924

‘Martijn van Calmthout beschrijft de quantumdeeltjes
zo helder dat ze de normaalste zaak van de wereld lijken.
En dat zijn ze dus ook…’

isbn 978 90 8803 062 8

– Jan Paul Schutten

Illustraties lijntekeningen
Omslag Studio Jan de Boer

eBoek isbn 978 90 8803 063 5
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recent verschenen

biografie

‘Machtig boeiend boek.
Uitstekend geschreven’
– Kunststof radio
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De Rode Miljardair
Hoe Jack Ma met Alibaba

Alibaba is meer waard dan Facebook, doet beter zaken
dan eBay, maakt meer winst dan Amazon – en wil nu de
wereld veroveren

de wereld wil veroveren

Hoe een leraar Engels uit Hangzhou een van de rijkste
mannen op aarde werd

Formaat 13,5 × 21 cm

Auteur Hans Moleman
Prijs € 18,95
Uitvoering paperback
Omvang 224 pagina’s

Het eerste Nederlandstalige boek over Jack Ma
& Alibaba door China-kenner Hans Moleman

Illustraties kleurenfoto’s
Omslag Studio Jan de Boer
nur 686
isbn 978 90 8803 060 4
eBoek isbn 978 90 8803 061 1
7

GE Z O N D H EI D

Zo gaan we het doen!
Samen beslissen bij borstkanker
Jannie Oskam
Twee jaar geleden bleek Jannie Oskam borstkanker te hebben – iets
wat bij het bevolkingsonderzoek niet was opgemerkt. Dertig jaar
lang had ze gewerkt in de zorg, de laatste tien jaar als consultant. Nu
stond ze aan de andere kant: van adviseur was ze patiënt geworden.
Nog tijdens haar behandeling besloot ze een boek te schrijven: ze
noteerde haar ervaringen en die van andere vrouwen in dezelfde
situatie. Bovendien interviewde ze een aantal zorgverleners: vooraanstaande oncologen en chirurgen, maar ook gespecialiseerde
verpleegkundigen en psychotherapeuten.
Zo gaan we het doen! is het openhartige en indringende verslag van
een vrouw die opeens uit haar veilige wereld en haar succesvolle
loopbaan tuimelt en haar weg moet zoeken in een onzekere wereld
vol onderzoeken en behandelingen en daarna moet vechten om
weer op de been te komen. Ze gelooft in de nieuwe aanpak van
‘shared decision making’ (‘samen beslissen’). Dit vergt van zieken
wel een forse inzet: er moet informatie worden gezocht en begreJannie Oskam is sociaal weten-

pen en er moet meegedacht worden over belangrijke beslissingen.

schapper. Toen ze borstkanker
kreeg verbaasde ze zich over wat
ze als patiënt meemaakte met

▶ Een op de acht vrouwen krijgt in haar leven borstkanker

zorgverleners en ging op zoek naar
ervaringen van andere vrouwen.

▶ Meer dan een meeslepend persoonlijk relaas: ook een gids

Ook sprak ze met artsen, verpleeg-

voor patiënten en hun omgeving – en tevens een spiegel voor

kundigen en psychotherapeuten.

artsen en andere zorgverleners

Als ervaren interviewster ontlokte
ze hen openhartige verhalen die ze

▶ Volgens de nieuwe aanpak ‘Samen beslissen’: het samen-

door haar eigen relaas weefde.

spel van patiënten en hulpverleners is als een tango waarbij

Het resulteerde in haar boek Zo

beide partijen beurtelings de leiding nemen

gaan we het doen!
▶ Alle facetten van het ziekteproces komen aan de orde:
diagnose, behandelplan, operatie, chemo, bestraling,
hormoonbehandeling, herstel en verder leven
8

PROM OTIE
Promotie in samenwerking met
onder meer Borstkankervereniging
Nederland

Auteur beschikbaar voor
interviews en lezingen

Zo gaan we het doen!
Samen beslissen bij borstkanker

Pleidooi voor een beter
samenspel tussen patiënt
en zorgverlener –
volgens de nieuwe methode
‘Samen beslissen’

Auteur Jannie Oskam
Prijs € 18,95
Formaat 13,5 × 21 cm
Uitvoering paperback
Omvang circa 192 pagina’s
Omslag Nico Richter
Verschijnt oktober 2015
nur 680
isbn 978 90 8803 073 4
eBoek isbn 978 90 8803 075 8
9

g e z o ndh e i d

reeds aan g eboden

Hans Kraak (1965) is hoofdredacteur van Voeding Nu. Hij werkte o.a.
bij het ministerie van Landbouw en
het Voedingscentrum, en als journalist bij verschillende media.
Voeding Nu is een platform,
bestaande uit een vaktijdschrift,
website en nieuwsbrief rond voedsel, voeding en gezondheid, gericht
op professionals.

Rekent af met hypes
rond afvallen
77 fabels & feiten over afvallen
Auteur Hans J.M.T.C. Kraak

▶ De grootste fabels en feiten rond afvallen.

Prijs € 17,95

Volgens de laatste stand van de wetenschap

Formaat 13,5 × 21 cm

en de nieuwste inzichten

Uitvoering paperback
Omvang circa 224 pagina’s

▶ Onderscheidend door de toegankelijke, journalistieke

Omslag Studio Jan de Boer

aanpak waarbij ingewikkelde kwesties helder worden gepre-

Illustraties lijntekeningen

senteerd; biedt de mogelijkheid zelf een oordeel te vormen

Verschijnt oktober 2015
nur 893

▶ In samenwerking met Voeding Nu, een onafhankelijk plat-

isbn 978 90 8803 056 7

form rond voedsel, voeding en gezondheid, dat informatie

eBoek isbn 978 90 8803 059 8

biedt volgens de laatste ontwikkelingen in de wetenschap
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g e z o ndh e i d

herziene editie

PROM OTIE
Publiciteit in samenwerking met
Voeding Nu

Auteur beschikbaar voor
interviews en lezingen

www.77fabelsenfeiten.nl

Herziene
editie

volgens de Nieuwe
Richtlijnen goede
voeding 2015

‘Eindelijk een boek om op te
vertrouwen.’
– jamie magazine
77 fabels & feiten over
onze voeding
▶ Najaar 2015 brengt de Gezondheidsraad de Richtlijnen
goede voeding 2015 uit: welke voedingsmiddelen een goede
gezondheid bevorderen en welke risico’s kunnen hebben

Auteur Hans J.M.T.C. Kraak
Prijs € 17,95
Formaat 13,5 × 21 cm

▶ Welke macronutriënten (koolhydraten, eiwitten en vetten)

Uitvoering paperback

en micronutriënten (vitamines, mineralen, sporenelementen)

Omvang circa 224 pagina’s

hebben we nodig om gezond te blijven?

Omslag Studio Jan de Boer
Verschijnt oktober 2015

▶ Het boek biedt antwoord op 77 veelvoorkomende voe-

nur 893

dingsvragen op basis van de laatste stand van de weten-

isbn 978 90 8803 070 3

schap en de nieuwste inzichten

eBoek isbn 978 90 8803 074 1
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n e d e r l a nd

Marjolein van Rotterdam is historica en werkzaam als journalist en
fotograaf. Ze publiceerde diverse
boeken over Nederland, waaronder
Oerhollands, Via Gladiola, De 70’s,
De 80’s en Huiselijkheid – Nederlanders en hun interieur

World Heritage of the Netherlands

Engelstalige editie

UNESCO Heritage of today
and tomorrow
▶ In samenwerking met de Nationale UNESCO Commissie,
Auteur Marjolein van Rotterdam
Prijs € 29,95
Formaat 24 × 28 cm
Uitvoering gebonden met
stofomslag
Omvang 192 pagina’s
Illustraties circa 250 foto’s,
geheel vierkleuren
Omslag & vormgeving Jac de Kok
& Marieke van der Schaar
Verschijnt september 2015
nur 680
isbn 978 90 8803 072 7
12

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Werelderfgoed.nl

PROM OTIE
Publiciteit in samenwerking met
de Nationale UNESCO Commissie,
Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed en Werelderfgoed.nl

Auteur beschikbaar voor
interviews en lezingen

3e druk

Alle tien Nederlandse
Werelderfgoederen
in één uitgave

Werelderfgoed van Nederland
Unesco monumenten van nu
en de toekomst
Auteur Marjolein van Rotterdam
Prijs € 29,95

Schokland en omgeving • De Stelling van Amsterdam •
Het molencomplex van Kinderdijk-Elshout • Willemstad

Formaat 24 × 28 cm
Uitvoering gebonden met
stofomslag

Curaçao • Het Ir. D.F. Woudagemaal • Droogmakerij de

Omvang 192 pagina’s

Beemster • Het Rietveld Schröderhuis • De Waddenzee •

Illustraties circa 250 foto’s,

De Amsterdamse grachtengordel • Van Nellefabriek

geheel vierkleuren
Omslag & vormgeving Jac de Kok
& Marieke van der Schaar
Verschijnt september 2015
nur 680
isbn 978 90 8803 071 0
13

n e d e r l a nd

heruitg ave , g eactualiseerd

n e d e r l a nd

reeds aan g eboden

PRO M OTIE
Presentatie op bizarre locatie

Auteur beschikbaar voor
interviews en lezingen

www.geksteplek.nl

De gekste plek van Nederland
111 bizarre locaties en hun

Plekken met een verhaal
die een omweg waard zijn

bijzondere verhaal
Auteur Jeroen van der Spek
Prijs € 17,95

▶ Een gids langs de meest bizarre

Formaat 15 × 23 cm

en ongekende locaties in Nederland

Uitvoering paperback
Omvang circa 240 pagina’s

▶ Vertelt het bijzondere verhaal achter de verrassende

Illustraties foto’s, geheel vier

plekken en hun bevlogen bedenkers

kleuren
Omslag Studio Jan de Boer

▶ Geschreven door Nederland-expert Jeroen van der Spek

Verschijnt september 2015
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nur 510

▶ Een perfecte uitgave voor iedereen die denkt dat hij

isbn 978 90 8803 066 6

Nederland kent

fictie

I N P R I JS V E R L A AG D

Robin Sloan groeide op in de buurt
van Detroit en werkte onder meer
voor Twitter. Eerder publiceerde
hij korte verhalen als eBoek. Het
geheim van Penumbra’s boekwin-

€12,50

kel begon als een eBoek van 6000
woorden. Hij woont tegenwoordig

per 01-10-2015

in San Francisco en werkt aan zijn
tweede boek.
2e druk

‘Combineert de nostalgie van
Carlos Ruiz Zafon met de snelle
digitale wereld in een vlotte
schrijfstijl met een licht
cynische humor.’
– nbd biblion

Het geheim van Penumbra’s
boekwinkel
24 uur open
Auteur Robin Sloan
Prijs € 12,50
Formaat 13,5 × 21 cm
Uitvoering paperback
Omvang 304 pagina’s

▶ Een mysterieuze zoektocht en een inspirerende roman

Omslag Christian Otto,
Aperta (belettering)

▶ Slim, gek en met humor geschreven

nur 302

▶ Internationale bestseller. Reeds herdrukt

eBoek isbn 978 90 8803 054 3

isbn 978 90 8803 053 6
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fictie

Lucy op het schoolplein met olijven
Verhalen
Inez van Eijk
Bestaan er vlekkeloze relaties? Volmaakte mensen? Onvoorwaardelijke vriendschappen? Wat is geluk? Hoe eenzaam kan iemand zijn?
En hoe kwaad? Hoe ver gaat wraak? Hoe kijkt een kind aan tegen
een wereld vol onzekerheid? Kun je de kluts nog vinden als je hem
kwijt bent?
Het is een wonder dat mensen elkaar soms begrijpen. Of denken ze
dat alleen maar, in de illusie dat het leven zijn wonderen verborgen
houdt, zoals de dichter Bloem dat stelde?
Met humor en groot inlevingsvermogen gunt Inez van Eijk de lezer
kijkjes in de eigenaardige mensenwereld van oud tot jong, van toen
en nu. De toon van haar verhalen varieert van licht morbide tot luchtig en realistisch. Niet zelden eindigen ze verrassend, soms zelfs
verontrustend, maar ook gloort er opluchting en hoop.

Inez van Eijk werkte in het onderwijs
en de uitgeverij. Ze publiceerde in
dagbladen en tijdschriften, schreef
boeken over sociale vaardigheden
en taalgebruik, schreef een boek
over een ongewone studentenvereniging in de jaren vijftig en zestig,
stelde bloemlezingen samen en

▶ Een ontwapenende bundel ernstige en lichtvoetige,
onvoorspelbare verhalen

stond anderen bij als redacteur en
ghostwriter. Ze verwierf bekend-

▶ Over mensen, hebbelijkheden en gedane zaken

heid met de staalkaart van verleidingstechnieken Bij jou of bij mij?
Vanwege haar verzameling van meer

▶ Vermakelijk, licht morbide, onheilspellend
en confronterend

dan 8000 dooddoeners en stoplappen riep Hugo Brandt Corstius haar
uit tot Opperlander.
16

▶ Sluit aan bij de campagne Nederland Leest 2015

fictie

PROM OTIE
Auteur beschikbaar
voor interviews en lezingen

Lucy op het schoolplein
met olijven

Ernstige en lichtvoetige,
onvoorspelbare verhalen

Verhalen
Auteur Inez van Eijk
Prijs € 19,95
Formaat 13,5 × 21 cm

‘In soepel en geestig proza toont Inez van Eijk zich
een scherp maar liefdevol waarnemer
van het menselijk bedrijf.’

Uitvoering paperback met flappen

– Rudi Wester

Verschijnt september 2015

Omvang 176 pagina’s
Omslag Nico RIchter
nur 303

‘De subtiele manier waarop ze spanning oproept!
Mooie, heldere taal.’

isbn 978 90 8803 067 3

– Thomas Verbogt
17

reeds verschenen

biografie

‘Caroline de Westenholz,
stiefdochter van Vogel jr.,

‘(…) Een vlot en met warmte

schrijft kleurrijk over deze

geschreven biografie gewijd

acteerfamilie (…)’

aan een kleurrijke familie.’

– NRC Handelsblad

– VPRO, Vrije Geluiden

2e druk
De Andriessens
Agnes van der Horst
ISBN 978908803 020 8 Prijs € 24,95

De Vogels
Caroline de Westenholz
ISBN 978908803 049 9 Prijs € 24,95

‘Boeiende biografie met historische foto’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
eBoek ISBN 978 90 8803 010 9 Prijs € 11,95

‘De lezer wordt op informapopulaire wetenschap

tieve en onderhoudende wijze

‘Uitstekende wetenschaps-

meegenomen in de soms on-

journalistiek. In heldere,

begrijpelijke quantumwereld.

toegankelijke stukjes met

Martijn van Calmthout is een

een hoge informatiedichtheid

begenadigd verteller.’

belicht Van Calmthout de

– New Scientist

belangrijkste trends.’
– NRC Handelsblad

2e druk
Echt Quantum
Martijn van Calmthout
ISBN 978 90 8803 062 8 Prijs € 18,95
eBoek ISBN 978 90 8803 063 5

Survivalgids voor de toekomst
Martijn van Calmthout
ISBN 978 908803 029 1 Prijs € 12,50
eBoek ISBN 978 90 8803 032 1

‘Geestig en erudiet onthult
Reumer iets over de beesten-

‘Een eerbetoon aan al die on-

soort waar de leek wijzer en

bekende Nobelprijswinnaars.’

vaak ook blijer van wordt.’

– de Volkskrant

– NRC Handelsblad * * * *
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Jelle’s weekdieren
Jelle Reumer
ISBN 978 90 8803 064 2 Prijs € 17,95

Nobel op de kaart
Martijn van Calmthout & Jelle Reumer
ISBN 978 908803 044 4 Prijs € 19,95

‘Niemand kan enthousiaster
over wiskunde schrijven dan
Ian Stewart.’
– New Scientist

‘Prachtig… verdient een plek
tussen de klassiekers in dit
genre.’
– Mathematics Today

3e druk

7e druk

populaire wetenschap

reeds verschenen

Professor Stewart’s verzameling van wiskundige raadsels
Ian Stewart
ISBN 978 908803 046 8 Prijs € 12,50

Hoe wiskunde de wereld veranderde
Ian Stewart
ISBN 978 90 8803 022 2 Prijs € 12,50

‘Een van de beste verzamelingen wiskundige raadsels.’
– nbd biblion
3e druk

Professor Stewart’s schatkamer vol wiskundige uitdagingen
Ian Stewart
ISBN 978 908803 006 2 Prijs € 19,95
ISBN 978 908803 069 7 Prijs € 12,50 (pocket)

‘Een fascinerende mix van
verrassende, verbijsterende,
gekke en alledaagse antwoorden op vragen die je altijd al
hebt willen stellen.’
– Daily Express

‘Onovertroffen.’
– de Volkskrant
‘Voor een breed publiek.´
– nbd biblion

Hoe leer je natuurkunde aan je hond
Chad Orzel
ISBN 978 908803 019 2 Prijs € 12,50
eBoek ISBN 978 90 8803 018 5

‘Een goochelboek: de verleiding om de experimenten uit
te proberen is haast onweerstaanbaar.’
– De Ingenieur

4e druk
Waarom slapende vogels niet uit de boom vallen
Mick O’Hare / New Scientist
ISBN 978 908803 024 6 Prijs € 10,00
eBoek ISBN 978 90 8803 025 3

‘Controversieel, maar met een
hartverwarmend enthousiasme wordt een perspectief geschetst voor een betere wereld
vol ongekende overvloed.’
– Ben Feringa, RU Groningen

Ongekende overvloed
K. Eric Drexler
ISBN 978 908803 038 3 Prijs € 19,95
eBoek ISBN 978 90 8803 039 0

Maak van je hamster een fossiel
Mick O’Hare / New Scientist
ISBN 978 908803 028 4 Prijs € 12,50
eBoek ISBN 978 90 8803 033 8

‘Een van de inzichtelijkste
boeken over dat hormoon.’
– de Volkskrant
2e druk

Typisch testosteron
Aart de Kruif
ISBN 978 908803 011 6 Prijs € 19,95
eBoek ISBN 978 90 8803 012 3
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g e z o ndh e i d

reeds verschenen / verschijnt

Rekent af met hypes rond
afvallen.
verschijnt oktober 2015

77 fabels & feiten over onze voeding
Hans Kraak
ISBN 978 908803 047 5 Prijs € 17,95
eBoek ISBN 978 90 8803 048 2

geschiedenis & actualiteit

77 fabels & feiten over afvallen
Hans Kraak
ISBN 97890 8803 056 7 Prijs € 17,95
eBoek ISBN 978 90 8803 059 8
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‘Eindelijk een bron om op te
vertrouwen.’
– jamie magazine

‘Machtig boeiend boek.
Uitstekend geschreven.’
– Kunststof radio

‘Prettig leesbaar (…). Van der
Starre heeft geen last van de
gewoonte van raadgevende
professionals dat zij doorgaans uiterst zwijgzaam zijn
over concrete gevallen.’
– NRC Handelsblad

Drama in de boardroom
John van der Starre
eBoek ISBN 978 90 8803 007 9 Prijs € 14,95

De Rode Miljardair
Hans Moleman
ISBN 978 908803 060 4 Prijs € 18,95
eBoek ISBN 978 90 8803 061 1

‘Een goed boek over de
economisering van het leven.
Alles wordt tegenwoordig
uitgedrukt in cijfers (…), en
menselijke waarde verdwijnt
naar de achtergrond.’
– Frénk van der Linden

‘Een mooi boek dat zeker aan
het denken zet. Opinieleiders
filosoferen over onderwijs.
Worden kinderen opgeleid tot
volgers of vormers?’
– Didactiek

3e druk
Weten is meer dan meten
Tobias Reijngoud
ISBN 978 908803 005 5 Prijs € 19,95
eBoek ISBN 978 90 8803 008 6

‘Een mooi overzicht van wat er
bedacht en beschreven is over
vrouwen en seks.’
– De Groene Amsterdammer

Volgers & vormers
Tobias Reijngoud
ISBN 978 908803 027 7 Prijs € 19,95
eBoek ISBN 978 90 8803 031 4

‘Een uitstekend vakinhoudelijk
inspiratieboek. Kijkt verder
dan de reclameneus lang is.
Mooi vormgegeven.’
– Adformatie
‘Geweldig boek.’
– Kunststof radio
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Haar genot
José Kuijpers
ISBN 978 908803 042 0 Prijs € 17,95
eBoek ISBN 978 90 8803 043 7

Power Brands
Marc Oosterhout & Mirte Stut (co-auteur)
ISBN 978 908803 034 5 Prijs € 22,95

‘Vraag iemand naar het
Nederlandse Werelderfgoed en je krijgt zelden
een volledig antwoord. Dit
boek brengt uitkomst (…)
in prachtfoto’s, historische
illustraties en tekst.’
– Toeractief

n e d e r l a nd

reeds verschenen / verschijnt

Waarin een klein land
groot kan zijn: de iconen
van Nederland.
Tweetalige editie:
Nederlands en Engels

3e druk
Holland Highlights
Jeroen van der Spek
ISBN 978 908803 058 1 Prijs € 24,95

Werelderfgoed van Nederland
Marjolein van Rotterdam
ISBN 978 908803 055 0 Prijs € 29,95

‘Jeroen van der Spek dook
in onze wintergeschiedenis
en schreef er een fijn boek
over vol wetenswaardigheden en met veel mooi
beeld.’
– Margriet

Een gids langs de meest
bizarre en ongekende
locaties in Nederland
verschijnt september 2015

De gekste plek van Nederland
Jeroen van der Spek
ISBN 978 90 8803 066 6 Prijs € 17,95

Winter!
Jeroen van der Spek
ISBN 978 908803 041 3 Prijs € 19,95

‘Aantrekkelijk. Biedt een
toegankelijk overzicht van
de Nederlandse water en
maritieme geschiedenis.’
– nbd biblion
Tweetalige editie:
Nederlands en Engels
2e druk
Nederland Waterland
Holland Land of Water
Michiel Roscam Abbing
ISBN 978 908803 023 9 Prijs € 24,95

fictie

‘Terwijl Carlos Ruiz Zafon
het Barcelona van een paar
honderd jaar terug nodig heeft
om een sfeervolle, mysterieuze wereld rondom boeken
te scheppen, kan Robin Sloan
dat gewoon in onze eigen tijd.’
– Robin Kramer, boekverkoper
2e druk
Het geheim van Penumbra’s boekwinkel
Robin Sloan
ISBN 978 908803 053 6 Prijs € 12,50 (m.i.v. 01-10-2015)
eBoek ISBN 978 90 8803 054 3
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