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Ook verkrijgbaar als eBoek

Thuis een biefstuk downloaden
Hoe nanotechnologie ons leven ingrijpend zal veranderen

Oorspronkelijke titel
Radical Abundance

Auteur
Eric Drexler

Prijs
€ 19,95

Formaat
15 × 23 cm

Uitvoering
paperback

Omvang
circa 288 pagina’s

Omslagontwerp
Studio Jan de Boer

Verschijnt
mei 2013

NUR 910, 740
ISBN 978 90 8803 026 0

eBoek
ISBN 978 90 8803 030 7

Thuis een biefstuk downloaden
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. Drexler laat veelbelovende toepassingen zien, die
bestaande productieprocessen radicaal gaan veranderen en veel
efficiënter zullen maken. Zo is het volgens hem mogelijk dat
apparaten binnen een periode van 10-40 jaar thuis producten of
voedsel kunnen maken door moleculen als legoblokjes aan elkaar
te klikken. Zo zou je thuis een biefstuk kunnen downloaden of  een
iPad ... en zijn er geen energieverslindende industrieën meer nodig.
Ook zullen er minder grondstoffen nodig zijn en er zal er veel
minder afval geproduceerd worden. De bestaande groeiende
schaarste aan grondstoffen zal omslaan in een totale 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

*

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

Nanotechnologie; 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.

Brave New Nano World

PROMOTIE
*

Auteursbezoek bij 
verschijnen

*

Debat rond 
nanotechnologie in 
aanwezigheid van 

auteur

*

Aandacht in media, 
in print en online

*

2 3

`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 
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Nanotechnologie
speelt zich af op een
schaal die circa 1000

maal kleiner is dan de
doorsnee van een

mensenhaar



Ook verkrijgbaar als eBoek

Volgers & vormers
Spraakmakende opinieleiders over de toekomst

van het onderwijs

Auteur
Tobias Reijngoud

Prijs
€ 18,95

Formaat
13,5 × 21 cm

Uitvoering
paperback

Omvang
circa 192 pagina’s

Omslagontwerp
Studio Jan de Boer

Verschijnt
maart 2013

NUR 840
ISBN 978 90 8803 027 7

eBoek
ISBN 978 90 8803 031 4

Volgers & vormers
Tobias Reijngoud

Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? En hoe zou het eruit
moeten zien? Is de school alleen bedoeld om jongeren op de ar-
beidsmarkt voor te bereiden, of mogen we een bredere pedagogische
en culturele vorming  verwachten? Er wordt gezegd dat de toegeno-
men managementcultuur in het onderwijs en de politieke bemoei-
enis de leraar z’n vak hebben afgenomen, maar kunnen aan de pabo
opgeleide docenten het benodigde vakmanschap nog wel aan? En is
het wellicht efficiënter en goedkoper om de leraar te vervangen door
een iPad vol educatieve programma’s? Dat zijn de centrale vragen in
Volgers & vormers. Journalist Tobias Reijngoud vroeg een brede,
verrassende groep opinieleiders naar hun onderwijsvisie. Bij steeds
meer scholen en opleidingen heeft kwaliteit plaatsgemaakt voor
kwantiteit, met een reeks financiële debacles en diploma-inflatie tot
gevolg. Hoe het anders kan en moet wordt beschreven in dit boek. 

*

Een verfrissende kijk op het onderwijs in Nederland

*

Spraakmakende opinieleiders – van psycholoog en pedagoog tot 
filosoof en econoom – geven hun visie op het onderwijs

*

Ontstaan en ontwikkeling van marktwerking en economisering 
in het onderwijs, én de alternatieven 

*

Onderscheidend door de brede en journalistieke aanpak

*

Het resultaat is polemisch en levert een bijdrage aan de 
actuele discussie op dit gebied

*

TOBIAS REIJNGOUD (1970) is free-

lance journalist en publicist. Hij

schrijft onder meer voor NRC

Handelsblad, nrc.next en

Trouw. Eerder verschenen van

hem Ontwikkelingshulp in 2 uur

en 53 minuten, Het nieuwe ban-

kieren en Weten is meer dan

meten (2e druk), `een mooi en

goed boek over de economise-

ring van het leven’, aldus Frénk

van der Linden.

Hoe ziet het onderwijs van de 
toekomst eruit?

PROMOTIE
*

Debat rond het boek bij
verschijnen

*

Aandacht in diverse
media, in print en online

*

Auteur beschikbaar voor
interviews

*

Alexander Rinnooy Kan, oud SER-voorzitter * Adjiedj Bakas, trend-
watcher * Huub Oosterhuis, theoloog en schrijver * Jan Siebelink,
schrijver * Maurice de Hond, oprichter Steve Jobsschool * Ad Ver-
brugge, filosoof * Paul Frissen, bestuurskundige * Aleid Truijens,
journalist en schrijver * Louis Tavecchio, psycholoog * Désanne van
Brederode, filosoof en schrijver * Leo Prick, publicist en psycholoog

* Greetje van der Werf, hoogleraar onderwijzen en leren * Els Lode-
wijks-Frencken, pedagoog * Angela Crott, historica * en anderen

ac
tu

al
ite

it

54

Eerder verschenen:

2e druk



Ook verkrijgbaar als eBoek

Survivalgids voor de toekomst
Hoe leven we over vijftig jaar?

Auteur
Martijn van Calmthout

Prijs
€ 12,50

Formaat
12,5 × 20 cm

Uitvoering
paperback

Omvang
176 pagina’s

Omslagontwerp
Studio Jan de Boer

Verschijnt
april 2013

NUR 400, 910
ISBN 978 90 8803 029 1

eBoek
ISBN 978 90 8803 032 1

Survivalgids voor de toekomst
Martijn van Calmthout

Hoe ziet ons leven er over vijf, tien of vijftig jaar uit? Hoe staat het
dan met onze planeet? Leven we nog ongeveer zoals vandaag? Zijn
we gezonder? Slimmer? Welke machines gebruiken we? En welk
vervoer? Hoe vermaken we ons? Bestaat de liefde nog? En de na-
tuur? Hoe maken we kinderen?
De Survivalgids voor de toekomst biedt voor al deze vragen uit-
komst. In deze handzame gids staan de toekomstige ontwikkelingen
op uiteenlopende terreinen beschreven, zoals gezondheid, wonen,
werk, vervoer, eten, seks, communicatie, energie, media, leren, ver-
maak, geloven en handel. 

*

Leuke, spannende journalistieke aanpak van wetenschaps-
journalist van de Volkskrant, Martijn van Calmthout

*

De gids toont ons leven in de nabije toekomst; 
wat kunnen we verwachten 

*

Geeft inzicht aan de hand van wat de wetenschap en 
technologie nu bieden en beloven. En vrezen.

*

Beschrijft de ontwikkelingen op uiteenlopende terreinen

*

Met deze survivalgids stap je met een gerust hart 
in de wereld van morgen!

*

MARTIJN VAN CALMTHOUT is jour-

nalist bij de Volkskrant, 

Einstein-kenner en gek op 

wetenschap; van oermensen tot

ruimtevaart, van hersens tot

vogelzwermen, van de kleinste

deeltjes tot 3D-printers. 

Hij schrijft dagelijks voor de

krant, blogt en twittert, schrijft

boeken en presenteert live-

wetenschapsshows en 

radioprogramma’s.

Hoe ziet ons leven 
er in de nabije toekomst uit?

PROMOTIE

*

Publiciteit i.s.m. 
de Volkskrant

*

Toekomstdebat rond
verschijnen

*

Auteur beschikbaar
voor lezingen

*

Interviews

*

Aandacht in de media,
in print en online
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Op naar Mars Gaan we naar Mars? Natuurlijk gaan we naar
Mars. We gaan naar Mars, omdat de Rode planeet er nu een-
maal is én omdat het in principe kan. In principe. Mars is ver
weg. En ook al is het nog binnen ons zonnestelsel, de interplane-
taire ruimte kan verschrikkelijk leeg zijn, maar is wel vol stra-
ling. Om er te komen vergt enorme hoeveelheden brandstof en
onwaarschijnlijke navigatiekunsten. De eenzaamheid, de verve-
ling en het akelig eentonige eten zullen de astronauten, als ze
niet uitkijken, krankzinnig maken. En eenmaal aangekomen, is
de vraag niet alleen wat ze er te zoeken hebben, als de vlag een-
maal geplant is. De echte vraag zal uiteindelijk zijn: gaan we ook
weer terug naar de Aarde, en hoe dan. Wie op de heenreis alle
brandstof voor de terugreis mee wil nemen, komt om te begin-
nen al niet van de grond. Een zelfmoordmissie zou een oplossing
zijn. De vraag is niet zozeer wie dat zou willen, daar zijn vast gek-
ken voor te vinden. De vraag is vooral welke president of parle-
ment die beslissing voor zijn rekening zal willen nemen.(...)



Ook verkrijgbaar als eBoek

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

doe-het-zelf-thuis wetenschapper 

Oospronkelijke titel
How to fossilise your hamster

Auteur
Mick O’Hare

Prijs
€ 12,50

Formaat
13,5 × 21 cm

Uitvoering
paperback

Omvang
208 pagina’s

Omslagontwerp
Studio Jan de Boer

Verschijnt
februari 2013

NUR 400, 910
ISBN 978 90 8803028 4

eBoek
ISBN 978 90 8803 033 8

Maak van je hamster een fossiel
Mick O’Hare

Dit is het perfecte boek voor thuis-wetenschappers! Kijk in je keu-
kenkastje: staan daar melk en  azijn? Maak daar dan plastic van.
En wil je thuis de snelheid van het licht meten? Dat kan op een-
voudige wijze  met behulp van een reep chocola en een magne-
tron. Met dit fascinerende en onweerstaanbare boek kan in een
handomdraai de keuken, de badkamer, de woonkamer of de tuin
veranderd worden in een praktisch laboratorium; je hebt er
slechts eenvoudige huishoudelijke producten voor nodig. In Maak
van je hamster een fossiel zijn door New Scientist-redacteur Mick
O’Hare en zijn team de leukste experimenten verzameld.

*

Doe-het-zelf experimenten uit New Scientist, het grootste 
Britse wetenschappelijke magazine

*

Complexe wetenschappelijke raadsels worden in je eigen 
keuken op begrijpelijke wijze verklaard

*

Voor ondernemende ouders met hun ondernemende kinderen
en iedereen die in z’n kindertijd een scheikundedoos 

heeft gehad/gemist

*

Bestsellerserie: wereldwijd meer dan twee miljoen 
exemplaren verkocht

*

Leuke alledaagse wetenschap voor een leuke prijs

*

MICK O’HARE is sinds 1992 als

redacteur verbonden aan New

Scientist en heeft de succes-

volle serie boeken samenge-

steld. Er zijn inmiddels zeven

bundels met opmerkelijke

vragen & antwoorden ver-

schenen. De rechten zijn naar

meer dan 30 landen verkocht.

PROMOTIE

*

Aandacht in de media,
in print en online

*

8 9

*  Bepaal je eigen DNA  *  Weeg het gewicht van je eigen hoofd  * Maak

een mini geiser  *  Meet hoe je reactievermogen wordt beïnvloed door

mobiel bellen  * Maak van je hamster een fossiel (facultatief)

Meer dan 100 intrigerende, 
simpele en leerzame experi-
menten voor de doe-het-zelf-

thuis-wetenschapper
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Eerder verschenen:



Ook verkrijgbaar als eBoek

Powerbrands

7 onwrikbare principes van 
het nieuwe merkdenken

Auteur
Marc Oosterhout & Mirte Stut (co-auteur)

Prijs
€ 18,95

Formaat 
15 x 23 cm

Uitvoering
gebonden

Omvang
160 pagina’s

Illustraties
geheel vierkleuren

Omslagontwerp
N=5

Verschijnt
maart 2013

NUR 802
ISBN 978 90 8803 034 5

Eboek 
ISBN 978 90 8803 035 2

Powerbrands
Marc Oosterhout & Mirte Stut

H&M, Ikea, Nespresso, Starbucks, Google, Apple. Het zijn de 
Powerbrands van nu. Merken die kracht uitstralen in alles wat ze
doen. Merken waar mensen liefde voor koesteren. Ze zijn de
nieuwe norm in marketing. Powerbrands dus.
Waarom zijn ze zo succesvol? Wat is hun geheim? En wat kunnen
we van deze merken leren om zelf succesvol te zijn? Dat zijn de
vragen die in dit boek op een opvallend vernieuwende wijze wor-
den beantwoord.   
Het succes van deze merken is teruggebracht tot zeven onwrik-
bare principes. Principes die  gebaseerd zijn op grondig speur-
werk, wetenschappelijke inzichten en meer dan twintig jaar
ervaring in marketing en communicatie. Principes die het succes
verklaren. Dit boek is een bron van inspiratie om zelf een Power-
brand te worden.

*

Het succes van Powerbrands in alle facetten verklaard

*

Gebaseerd op jarenlange ervaring, voorbeelden uit de 
praktijk en ondersteund door wetenschappelijke inzichten 

van diverse bekende wetenschappers

*

Met bijdragen van Margriet Sitskoorn, Ap Dijksterhuis, 
Rick van Baaren, Bas Haring, Ruud Frambach, Fred van Raaij 

en Victor Lamme

*

Een must have voor iedereen die van zijn merk een 
Powerbrand wil maken

*

Uitdagend, gedegen. Vernieuwend en direct toepasbaar

*

MARC OOSTERHOUT is mede-op-

richter van N=5, een toonaange-

vend reclamebureau. Marc

studeerde communicatieweten-

schappen en economie. Hij is

een prominent merkdeskundige

en verschijnt met regelmaat in

de media. Eerder schreef hij

Ondernemende types - Onder-

nemers zijn net mensen.

MIRTE STUT werkt als merkstra-

teeg bij N=5. Zij studeerde soci-

aal-culturele wetenschappen en

communicatiewetenschap en

deed onderzoek naar de invloed

van merken op onbewust ge-

drag.

De 7 onwrikbare principes 
van het 

nieuwe merkdenken

PROMOTIE

*

Debat rond het boek bij
verschijnen

*

Aandacht in 
diverse media, in print

en online

*

Auteur beschikbaar
voor interviews

*

10 11

`Elk merk kan een Powerbrand worden. Volg de
zeven principes nauwgezet en steeds opnieuw.
Want een merk is nooit klaar. Al doende zul je
ontdekken dat de zeven principes werken als
een praktische handleiding om zelf een Power-
brand te zijn.’     
– Marc Oosterhout
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Reeds verschenen Reeds verschenen

Professor Stewart’s schatkamer
vol wiskundige uitdagingen

Auteur
Ian Stewart

Prijs
€ 16,95

NUR 918
ISBN 978 90 8803 006 2

*

`Voor iedereen die van 
sudoku-achtige puzzels 
houdt en zich afvraagt 
of er nog meer leuke 
wiskunde bestaat.’

– Spectator

2e druk

*

`Een fascinerende mix van
verrassende, verbijsterende, gekke 

en alledaagse antwoorden op vragen 
die je altijd al hebt willen stellen.’

– Daily Express

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

Professor Stewart’s verzameling 
van wiskundige raadsels

Auteur
Ian Stewart

Prijs
€ 14,95

NUR 918
ISBN 978 90 8803 017 8 

*

‘Prachtig... 
verdient een plek 

tussen de klassiekers 
in dit genre.’

– Mathematics Today

6e druk
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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

*

`Een pakkende geschiedenis van de
wiskunde, die zelfs de grootste 
getallenhaters zal inspireren.’
– Waterstone’s Books Quarterly

Ook verkrijgbaar als eBoek

Hoe leer je natuurkunde aan je hond

Auteur
Chad Orzel

Prijs
€ 18,95

NUR 924
ISBN 978 90 8803 019 2

eBoek, 
ISBN 978 90 8803 018 5

*

`Onovertroffen. (…) Als een 
pratende hond op deze manier 
kwantummechanica kan leren, 
kan een beetje lezer dat ook.’

– De Volkskrant

*

De grote invloed van 
een hormoon op het gedrag van 

mannen én vrouwen

*

‘Interessant en 
lezenswaardig boek.’

– BNR Nieuwsradio

2e druk

Ook verkrijgbaar als eBoek

Typisch testosteron
De grote invloed van een hormoon op het 

gedrag van mannen én vrouwen

Auteur
Aart de Kruif

Prijs
€ 18,95

NUR 770, 911
ISBN 978 90 8803 011 6

eBoek
ISBN 978 90 8803 012 3
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Ook verkrijgbaar als eBoek

Drama in de boardroom
De macht en onmacht van 

commissarissen

Auteur
John van der Starre 

Prijs
€ 17,95

NUR 320.780
ISBN 978 90 8803 004 8

eBoek
ISBN 978 90 8803 007 9

*

`John van der Starre schreef een 
prettig leesbaar boek (..): hij beschrijft

een aantal beruchte cases zeer 
minutieus en hij heeft geen last van 

de gewoonte van raadgevende 
professionals dat zij doorgaans 

uiterst zwijgzaam zijn over 
concrete gevallen.’
– NRC Handelsblad

15

Ook verkrijgbaar als eBoek

Matchen tussen droom & daad
Ondernemerslessen van een bevlogen

internetondernemer

Auteur
Jan-Peter Cruiming

Prijs
€17,95 

NUR 800
ISBN 978 90 8803 015 4

eBoek, 
ISBN 978 90 8803 016 1

*

Jan-Peter Cruiming is 
voor twee generaties 
internetondernemers 

een rolmodel

‘Prettig en leuk om te lezen.’
– BNR Nieuwsradio

Ook verkrijgbaar als eBoek

Weten is meer dan meten
Spraakmakende opinieleiders

over de economisering van de samenleving

Auteur
Tobias Reijngoud

Prijs
€ 18,95

NUR 740
ISBN 978 90 8803 005 5

eBoek
ISBN 978 90 8803 008 6

*

`Journalist Tobias Reijngoud heeft 
een mooi en goed boek geschreven

over de economisering van het leven.
Alles wordt tegenwoordig uitgedrukt 
in cijfers, in winst, in boekhouders-

jargon, en menselijke waarde 
verdwijnt naar de achtergrond.’  

– Frénk van der Linden

2e druk
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Ook verkrijgbaar als eBoek

Wijze woorden
De belangrijkste filosofische uitspraken 

en hun betekenis

Auteur
Gareth Southwell

Prijs
€ 18,95

NUR 730
ISBN 978 90 8803 013 0

eBoek
ISBN 978 90 8803 014 7

*

De belangrijkste 
filosofische uitspraken 

en hun betekenis

*

‘Een fascinerend boek. 
Vertelt nog veel en veel meer 

dan de film’ 
– Vorsten Royale 

*

`Boeiende biografie met historische
foto's. (...) Het volledige verhaal van

George VI en Lionel Logue, vanaf
zijn kindertijd tot aan zijn dood.’

– nbd biblion

Ook verkrijgbaar als eBoek

The King’s Speech

Auteurs
Mark Logue & Peter Conradi

Prijs
€ 14,95

NUR 680
ISBN 978 90 8803 009 3

eBoek
ISBN 978 90 8803 010 9

*

Biografie van een kleurrijke 
familie van muzikanten 

en kunstenaars 

verschijnt februari 2013

Ook verkrijgbaar als eBoek

De Andriessens
Een kleurrijke familie van muzikanten 

en kunstenaars

Auteur
Agnes van der Horst

Prijs
€ 22,95

NUR 681
ISBN 978 90 8803 020 8

eBoek
ISBN 978 90 8803 021 5
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Werelderfgoed van Nederland
Unesco-monumenten van nu 

en de toekomst

Auteur
Marjolein van Rotterdam

Prijs
€ 29,95

NUR 680
ISBN 978 90 8803 000 0

ge
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*

`Vraag een willekeurig 
iemand naar het Nederlandse

werelderfgoed en je krijgt 
zelden een volledig antwoord.
Dit boek brengt uitkomst (…) 
in prachtfoto’s, historische 

illustraties en tekst’   
– Toeractief

2e druk

Reeds verschenen

Nederland Waterland. Holland Land of Water

Auteur
Michiel Roscam Abbing

Prijs
€ 24,95

NUR 680
ISBN 978 90 8803 023 9

*

De relatie tussen Nederland 
en het water in alle facetten.

Tweetalige editie: 
Nederlands en Engels


