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Gekte gedijt niet in Nederland
Locaties

Journalist Jeroen van der Spek
ging op zoek naar „111 bizarre
loc aties” in Nederland.

Het Klokhuis in Almere Poort, het ‘d ro o m h u i s’ van kinderen, en Kabouter Buttplug in Rotterdam.

Het ronddraaiende huis in Tilburg.

Door onze redacteur Bernard Hulsman

E
r zijn twee soorten Neder-
land, zo ontdekte journa-
list Jeroen van der Spek op
zijn tochten naar „111 bi-
zarre locaties” die hij met
„hun bijzondere verhaal”

bijeengebracht heeft in De gekste plek
van Nederland. Er is het aangeharkte Ne-
derland waar het uitgangspunt „doe -
maar- gewoon-want-dan-doe-je-al- gek-
genoe g” is, schrijft hij in de inleiding. En
er is een „ge k ” Nederland „waar mensen
vastbesloten zijn om hun idee te realise-
ren, hoe onuitvoerbaar dat in de begin-
fase ook lijkt”.

De 111 bizarre locaties moeten we ui-
teraard zien als uitdrukkingen van het
gekke Nederland. Toch zijn lang niet alle
plekken bizar. Zo is de Ovale Zaal van het
Teylers Museum in Haarlem schitterend
en bijzonder, maar niet bizar.

Hetzelfde geldt voor het T-huis in Arn-
hem, een gebouwtje van beton en glas
dat onderdeel was van het oude spoor-
wegstation in dezelfde stad, maar dat
moest wijken voor nieuwbouw en weer
werd opgebouwd in Park Presikhaaf.
Het is een mooi theepaviljoen gewor-
den, maar als dit bizar is, dan is het sta-
tion in Hengelo nog gekker. Want niet al-
leen is het ontworpen door dezelfde ar-

chitect, H.G.J. Schelling, in dezelfde
klassieke betonstijl, maar bovendien
veel groter. Gekte gedijt blijkbaar niet
goed in Nederland.

Toch staan er wel een paar gekke din-
gen in De gekste plek van Nederland, zoals
de Ark van Noach, die de zwaar christe-
lijke aannemer Johan Huibers maakte.
Of Het Klokhuis in Almere, een gebouw
in de vorm van een roze taart dat Jord den
Hollander bouwde op basis van ontwer-
pen van kinderen voor hun droomhuis.

Op een van de gekste plekken zijn het

aangeharkte en het bizarre Nederland
een wonderlijk huwelijk aangegaan. Op
een rotonde in Tilburg liet John Körme-
ling, bij wijze van kunstwerk in de open-
bare ruimte, een doorzonwoning in een
rotonde plaatsen. Eens per twintig uur
draait dit symbool van het burgerlijke
Nederland bij uitstek, een rondje op een
cirkel van rails

Jeroen van der Spek: De gekste plek van
Nederland. 111 bizarre locaties en hun bij-
zondere verhaal. Lias, 240 blz. € 17,9 5
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MADE IN 

AFRIKA
HANS MOLEMAN

Een nieuw economisch 

wonder in opkomst?

Hans Moleman

Made in Afrika
Een nieuw economisch wonder in opkomst?

Afrika is niet alleen armoede, oorlog en corruptie. Het 
is een rijk continent dat met een miljard jonge mensen
een rivaal kan worden van China en India. Dat dit geen
sprook je is bewijst de verrassende opkomst van Ethiopie,
waar de ene na de andere textielfabriek wordt geopend.
In Made in Afrika verkent Hans Moleman hoe de Afrikaan-
se industriële opkomst eruit ziet op de nieuwe bedrijven-
terreinen rond de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa.
Hij loopt rond in de wijken waar jonge vrouwen en man-
nen voor een maandloon van vijftig euro voor internatio-
nale merken als h&m en Zara de kleren maken die in 
Europa in de winkel liggen, bezoekt de clubs waar nieuwe
Afrikaanse miljonairs zich vermaken, ontmoet onderne-
mers, vakbondsleiders en regeringsadviseurs – en vraagt
zich af: zal het Afrika lukken China te kopiëren?
Elders in Afrika blijkt hoe groot de uitdaging is. Zuid-Afri-
ka kan niet concurreren tegen lage lonenlanden, al is de
helft van de jongeren werkloos. In Zimbabwe heeft Robert
Mugabe zijn eigen industrie verwoest. En in Zambia lukt 
het amper de rijke koperreserves in eigen fabrieken te ver-
werken.

Hans Moleman werkte in

Afrika en Azië als corres-

pondent  voor de Volkskrant.

In Johannesburg merkte hij

hoe de Afrikanen worstelen

met de concurrentie uit 

China, in Shanghai zag hij

hoe Chinese arbeiders zo

duur werden dat Westerse

merken en Chinese onder-

nemers hun fabrieken weer

gingen verhuizen – nu ook

naar Afrika. Eerder ver-

scheen van hem De Rode

Miljardair, over de opkomst

van het Chinese internet-

concern Alibaba (2015), en

Avon turen in modern China,

een bun deling van verhalen

uit de Volkskrant.

Wordt Afrika de nieuwe fabriek
van de wereld?

Made in Afrika

Een nieuw economisch 

wonder in opkomst?

––––––––––––––––––––––––
Auteur Hans Moleman

Prijs €18,95

Formaat 13,5 x 21 cm

Uitvoering paperback

Omvang circa 192 pagina’s

Illustraties foto’s

Omslag Studio Jan de Boer

Verschijnt september 2016

nur 780

isbn 978 90 8803 080 2

eBoek isbn 978 90 8803 081 9

eerder verschenen
‘Gelaagd portret
van Ma. Inkijkje in
een expansieve eco-
nomie onder een 
repressief regime.’
– Trouw

‘Machtig boeiend
boek.’
– Kunststof radio

2e druk

––––––––––––––––––––––––
promotie

––––––––––––––––––––––––
• Boek sluit aan bij de

gelijknamige vpro-
radiodocumentaire

––––––––––––––––––––––––
• Aandacht voor het

boek tijdens de jaar-
lijkse Afrikadag in het
Koninklijk Instituut
voor de Tropen (kit)

––––––––––––––––––––––––
• Auteur beschikbaar

voor interviews en 
lezingen

––––––––––––––––––––––––
• MadeinAfrika.eu
––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Hoe speelt Ethiopie het klaar om Zara en h&m

binnen te lokken? En waarom zijn er in koperland 
Zambia geen koperdraadfabrieken?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Een uurloon van 25 cent; hoe leef je dan?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Kan nieuwe industrie de Afrikaanse migratie 

keren?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Geschreven door Afrika- en Chinakenner 

Hans Moleman
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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H  ans Kraak

77 fabels & feiten 
over kindervoeding 

Als ouder wil je het beste voor je kind. Gezonde voeding
hoort daarbij. Maar wat is nu gezond? Is er een norm voor
en wie bepaalt die? De aandacht voor gezonde voeding is
de laatste jaren enorm toegenomen en de gezondheidslat
wordt heel hoog gelegd. Ook als het om kindervoeding
gaat. Van alle kinderen kampt 15% immers met overge-
wicht en daarbij wordt een directe relatie gelegd met voe-
ding. De druk op ouders om – in weerwil van alle kinder-
marketing – kinderen gezond op te laten groeien is dan
ook flink toegenomen. In de media circuleren tal van ad-
viezen over wat het beste is, maar wat is nu waar en wat
niet? Hoe weet je dat je kind voldoende voedingsstoffen
binnenkrijgt? Wat kun je doen in de lust-of-wil-ik-niet 
fase? Hoe vermijd je te vet, te zoet en te zout eten? Mag
een kind aan de lijn doen? Maar vooral ook: hoe voorkom
je voedselstress en houd je een ontspannen sfeer.
In 77 fabels & feiten over kindervoeding geeft Hans Kraak op
heldere en genuanceerde wijze antwoord op de meest
voorkomende vragen over kindervoeding in de verschil-
lende levensfasen van nul tot twaalf jaar.

Hans Kraak (1965) is hoofd-

redacteur van Voeding Nu.

Hij werkte o.a. bij het minis-

terie van Landbouw en het

Voedingscentrum, en bij

verschillende media als

journalist. Eerder schreef 

hij 77 fabels & feiten over on -

ze voeding (2014, herziene

editie 2016) en 77 fabels &

feiten over afvallen (2015).

Voeding Nu is een platform,

bestaande uit een vaktijd-

schrift, een website en een

nieuwsbrief rond voedsel,

voeding en gezondheid, 

gericht op professionals.

Vanuit Voeding Nuworden

regelmatig symposia geor-

ganiseerd rond actuele voe-

dingskwesties.

Brengt nuance aan in de do’s en 
dont’s rond kindervoeding

77 fabels & feiten 

over kindervoeding

–––––––––––––––––––––––––
Auteur Hans Kraak

Prijs €18,95

Formaat 13,5 x 21 cm

Uitvoering paperback

Omvang circa 240 pagina’s

Illustraties tekeningen

Omslag Studio Jan de Boer

Verschijnt september 2016

nur 893

isbn 978 90 8803 078 9

eBoek isbn 978 90 8803 079 6

eerder verschenen
‘Eindelijk een 
bron om op te 
vertrouwen.’
– jamie magazine 

2e 
herziene druk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• De grootste fabels en feiten rond kindervoeding 

in 77 items 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Volgens de laatste stand van de wetenschap en 

de nieuwste inzichten
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Onderscheidend door de toegankelijke, journa-

listieke aanpak waarbij ingewikkelde kwesties 
helder worden gepresenteerd; biedt de mogelijk-
heid zelf een oordeel te vormen

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• In samenwerking met Voeding Nu. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––
promotie

––––––––––––––––––––––––
• Publiciteit in 

samenwerking 
met Voeding Nu

––––––––––––––––––––––––
• Auteur beschikbaar

voor interviews en 
lezingen

––––––––––––––––––––––––
• 77fabelsenfeiten.nl
––––––––––––––––––––––––
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‘Een aanrader.
Prima overzicht
van afslankme-
thoden, inge -
deeld naar diëten,
leefstijlmethoden
en voedingsingre-
diënten.’
– Frans Kok, 
Wageningen 
Universiteit
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Uitgebreide editie – met 
strip ‘Het spook van Delft’

Martijn van Calmthout is

journalist bij de Volkskrant,

Einstein-kenner en gek op 

wetenschap. Hij schrijft dage-

lijks voor de krant, twittert en

presenteert live-wetenschaps-

shows. Eerder schreef hij 

Survivalgids voor de toekomst

(2013) en, samen met Jelle 

Reumer, Nobel op de kaart. 

Op zoek naar de Nederlandse

Nobelprijswinnaars van vroeger

en nu (2014).

Echt Quantum

Hoe de deeltjeswereld 

steeds alledaagser wordt

––––––––––––––––––––––––
Auteur Martijn van Calmthout

Prijs €18,95

Formaat 13,5 x 21 cm

Uitvoering paperback

Omvang 192 pagina’s

Illustraties Wietse Bakker 

(tekening en) en Erik Kriek

(strip)

Omslag Studio Jan de Boer

Reeds verschenen

nur 924

isbn 978 90 8803 077 2
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4e druk

‘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.’ – Jet Bussemaker 

‘Leuke quantumlessen. Ingewikkelde dingen legt
Van Calmthout soepel uit. En hij vertelt veel nieuws,
vooral over quantumeffecten in de biologie.’ 
– De Ingenieur
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E E N G E S C H I E D E N I S VA N                          A H I S T O R Y O F

I N T E R N A T I O N A L E      I N T E R N A T I O N A L
G A L E R I J O R E Z G A L L E R Y

1 9 6 0 – 1 9 7 0 C A R O L I N E  D E W E S T E N H O LZ

H O G E R D I E D R E M P E L !
H I G H E R T H A T L E V E L !

Caroline de Westenholz

Hoger die drempel! 
Een geschiedenis van Internationale Galerij Orez

Caroline de Westenholz 

is kunsthistorica en de 

oprichtster van het Louis

Couperus Museum in Den

Haag. Zij werkt als freelan-

ce-kunsthistorica en publi-

ciste in Nederland en En -

geland. Eerder schreef ze 

de biografieën De Vogels.

Een flamboyante theaterfa-

milie (2014) en De familie

Von Westenholz. Van kaste-

len tot casino’s (2015). 

Sluit aan bij de hernieuwde 
aandacht voor zero en Nul in 
recente tentoonstellingen in 
Amsterdam, Berlijn en New York

Hoger die drempel!  

Higher that level!

Een geschiedenis van Inter -

nationale Galerij Orez 

A History of International 

Gallery Orez 1960 –1970 

––––––––––––––––––––––––
Tweetalig Nederlands en 

Engels

Auteur Caroline de 

Westenholz

Prijs €22,95

Formaat 21 x 21 cm

Uitvoering paperback met 

flappen

Omvang circa 240 pagina’s

Illustraties geheel vierkleuren

Omslag Nico Richter

Verschijnt mei 2016

nur 654

isbn 978 90 8803 082 6

––––––––––––––––––––––––
promotie

––––––––––––––––––––––––
• Auteur beschikbaar

voor interviews en 
lezingen

––––––––––––––––––––––––

k
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t

eerder verschenen
‘Een consciënti -
euze queeste naar
een excentriek fa-
milieverhaal, met
een onverwachte
ontknoping.’
– Alexander 
Münninghoff 

‘De Westenholz,
stiefdochter van
Vogel jr., schrijft
kleurrijk over 
deze acteerfami-
lie.’
– nrc Handels- 
blad ***

2e druk

Higher that level! 
A History of International Gallery Orez 1960 – 1970

k
u

n
s

t
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Vertelt over de Werdegang van een van de belang-

rijkste kunsthandels uit de jaren zestig, die niet 
toevallig ‘Orez’ werd gedoopt

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• De hernieuwde belangstelling voor zero en 

Nul – getuige recente grote tentoonstellingen –
maken dit boek tot een actueel tijdsdocument

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Geschreven door  kunsthistorica Caroline de Wes-

tenholz. Als stiefdochter van Albert Vogel groeide
zij min of meer op in Galerij Orez

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Internationale Galerij Orez werd opgericht in april 1960
op de begane grond van het huis Javastraat 17 te Den
Haag met de Rotterdamse kunstverzamelaar Hans Son-
nenberg als artistiek leider. De galerie richtte zich al gauw
op de ‘nieuwe tendenzen’ in de eigentijdse kunst en dat
betekende een voorkeur voor abstracte, koele, cerebrale
kunst die viel onder de noemer zero of Nul. ‘Orez’ was
het omgekeerde van zero.
In 1964 namen Albert Vogel en Leo Verboon Orez over.
Vanaf dat moment maakt de galerie een grote vlucht. Orez
kreeg de alleenvertegenwoordiging van de Nederlandse
tak van de internationale zero-beweging, de zogenaam-
de Nulgroep, bestaande uit Armando, Jan Henderikse,
Henk Peeters en Jan Schoonhoven. Het utopische project
Zero op zee trok wereldwijde belangstelling. In 1965 kreeg
Orez Yayoi Kusama haar eerste Europese onewoman -
show in de galerie en twee jaar later haar eerste Naked 
Happening. Toen Jan Schoonhoven in 1967 de tweede prijs
won op de Biënnale van São Paolo was het fortuin van
Orez gemaakt. 
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D
eA

ndriessensEen kleurrijke

familie

van muzikanten en

kunstenaars

A
gnes van der H

orst

A
gnes van

derH
orst

D
e

A
ndriessens

In deze familiebiografie wordt het leven van de Andriessens
beschreven: een kleurrijke familie van muzikanten en kun-

stenaars. Een familie die behalve drie belangrijke Neder-
landse componisten, Hendrik, Jurriaan en Louis Andriessen,
meer bijzondere talenten bevatte, zoals Mari Andriessen, de
schepper van het beeld De Dokwerker in Amsterdam.

Het verhaal van de familie wordt verteld aan de hand van
belangrijke gebeurtenissen in het leven van de verschil-

lende Andriessens. Het boek beslaat een periode van onge-
veer driekwart eeuw en doordat de gebeurtenissen zoveel
mogelijk tegen hun maatschappelijke achtergrond zijn ge-
plaatst, biedt het ook een tijdsbeeld van die periode. Het
boek is geïllustreerd met verschillende, niet eerder gepubli-
ceerde foto’s uit het familiearchief.

De biografie toont een anarchistische, vrijgevochten,
maar ook beschaafde familie voor wie het leven in dienst

stond van schoonheid in de muziek en de kunst. En gedre-
venheid stond voorop. ‘Ik ben opgegroeid met het besef dat
als je iets doet, dat alleen maar leuk is als je het goed doet,’
aldus Louis Andriessen.

NU R 681
www.uitgeverijlias.nl 

Agnes van der Horst studeerde
musicologie aan de Rijksuni -
versiteit Utrecht en is journalist. 
Ze schrijft voor diverse muziek-
bladen, waaronder Luister, 
Tijdschrift Oude Muziek en de
huisbladen van concertzalen 
en orkesten, waaronder Vreden-
burg in Utrecht, het Rotterdams
Philharmonisch Orkest en het
Concertgebouworkest in Am-
sterdam. Ze geeft regelmatig 
lezingen over muziek en is als
redacteur en programmamaker
verbonden aan het radiopro-
gramma Podium  van de NTR.

vdHorstAndriessens11opm   :vdHorst Familie Andriessen  31-01-2013  23:46  Pagina 1

Nieuwe opera ‘Theatre of the
World’ van Louis Andriessen 

De Andriessens

Een kleurrijke familie van 

muzikanten en kunstenaars

––––––––––––––––––––––––
Auteur Agnes van der Horst

Prijs €12,50

Formaat 13,5 x 21 cm

Uitvoering gebonden met

stofomslag 

Omvang 304 pagina’s

Illustraties zwart-witfoto’s

Omslag Nico Richter

nur 681

isbn 978 90 8803 020 8

‘Een vlot en met warmte geschreven biografie 
gewijd aan een kleurrijke familie.’
– vpro, Vrije Geluiden

‘Een onderhoudende familiekroniek van een familie
die in ons land volstrekt uniek is en die barst van de
creatieve vitaliteit en oorspronkelijkheid.’ 
– Opus Klassiek

––––––––––––––––––––––––
promotie

––––––––––––––––––––––––
• 11 juni 2016 pre  mière

‘Theatre of the World’,
over de laat ste uni -
versele renaissance-
mens, in Carré, Am-
sterdam. De Na tio -
nale Opera, dirigent:
Reinbert de Leeuw, 
regie: Pierre Audi 

––––––––––––––––––––––––
• Concertzender: 

Louis Andriessen
componist van de
maand juni en 
actie met het boek

––––––––––––––––––––––––
• Auteur beschikbaar

voor interviews en 
lezingen

––––––––––––––––––––––––

€12,50
per 01-06-2016 
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Plekken met een verhaal 
die een omweg waard zijn

De gekste plek 

van Nederland

111 bizarre locaties en hun 

bijzondere verhaal

––––––––––––––––––––––––
Auteur Jeroen van der Spek

Prijs €14,95

Formaat 13,5 x 21 cm

Uitvoering paperback

Omvang 240 pagina’s

Illustraties kleurenfoto’s

Omslag Studio Jan de Boer

Verschijnt juni 2016

nur 510

isbn 978 90 8803 083 3

3e druk

‘Ongewoon leuk. Een van de meest inspirerende
reisgidsen die wij ooit lazen.’ – nrc lux

Over 111 bizarre en ongekende locaties in Neder-
land, hun bijzondere verhaal en bevlogen bedenkers

Een perfecte uitgave voor iedereen die denkt dat hij
Nederland kent

€14,95
Jeroen van der Spek is reis-

en locatiejournalist, Neder-

land-kenner bij uitstek en 

fotograaf. Eerder schreef hij

Winter! Hollandse feesten, 

feiten & tradities (2013) en 

Holland Highlights (2014).
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‘Niemand kan enthousiaster 
over wiskunde schrijven dan
Ian Stewart.’
– New Scientist 

Hoe wiskunde de wereld 
veranderde
Ian Stewart
978 908803 022 2  |  € 12,50

3e druk

‘Een van de beste verzamelin-
gen wiskundige raadsels.’
– nbd biblion

Professor Stewart’s 
schat kamer vol wiskundige 
uitdagingen
Ian Stewart
978 908803 006 2  |  € 17,95
978 908803 069 7  |  € 12,50
(pocket)

3e druk

‘Een fascinerende mix van
verbijsterende, 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
978 908803 024 6  |  € 10,00
eBoek 978 90 8803 025 3

4e druk

‘Een aanrader. Prima over -
zicht van afslankmethoden,
ingedeeld naar diëten, leef-
stijlmethoden en voedings -
ingrediënten.’ 
– Frans Kok, 
Wageningen Universiteit

77 fabels & feiten over 
afvallen
Hans Kraak
97890 8803 056 7  |  € 18,95
eBoek 978 90 8803 059 8

‘Prachtig, laat vanuit patiënt
het belang van samen 
bespreken en beslissen zien.’
– Lea Bouwmeester, woord -
voerder Zorg, Tweede Kamer

Zo gaan we het doen!
Jannie Oskam
978 90 8803 073 4  |  € 18,95
eBoek 978 90 8803 075 8

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

Professor Stewart’s verzame -
ling van wiskundige raadsels 
Ian Stewart 
978 908803 046 8  |  € 12,50

7e druk

‘Onovertroffen.’
– de Volkskrant

‘Voor een breed publiek.’
– nbd biblion

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

‘Een goochelboek: de verlei-
ding om de experimenten uit
te probe ren is haast onweer-
staanbaar.’
– De Ingenieur

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

herziene editie, 
verschijnt april 2016

‘Eindelijk een bron om op 
te ver trouwen.’
– jamie magazine

77  fabels & feiten over 
onze voeding
Hans Kraak
978 908803 070 3  |  € 18,95
eBoek 978 90 8803 048 2

‘Mooi geïllustreerd boek 
met veel brede-kennis -
verbanden.’
– Frans de Waal

De evolutie naar gezondheid
Frans Verstappen
978 90 8803 052 9  
€ 34,95

reeds verschenen

‘Een consciëntieuze queeste 
naar een excentriek familie-
verhaal, met een onverwachte
ontknoping.’
– Alexander Münninghoff

De familie Von Westenholz
Caroline de Westenholz
978908803 068 0 | € 24,95

‘Een vlot en met warmte 
geschreven biografie gewijd
aan een kleurrijke familie.’
– vpro, Vrije Geluiden

De Andriessens
Agnes van der Horst
978908803 020 8  |  € 12,50
(m.i.v. 01-06-2016)

‘De lezer wordt op onderhou -
dende wijze mee genomen 
in de soms onbegrijpe lijke
quan tum wereld. 
Martijn van Calmthout is 
een begenadigd verteller.’ 
– New Scientist

Echt Quantum 
Martijn van Calmthout 
978 90 8803 077 2  |  € 18,95
eBoek  978 90 8803 063 5

4e druk

‘Geestig en erudiet onthult 
Reumer iets over de beesten-
soort waar de leek wijzer 
en vaak ook blijer van wordt.’
– nrc Handelsblad * * * *

Jelle’s weekdieren
Jelle Reumer
978 90 8803 064 2  |  € 17,95

‘Controversieel, maar met
een hartverwarmend enthou-
siasme wordt een perspectief
geschetst voor een betere 
wereld vol ongekende over-
vloed.’
– Ben Feringa, ru Groningen

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

‘Caroline de Westenholz,
stief dochter van Vogel jr.,
schrijft kleurrijk over deze 
acteerfamilie.’ 
– nrc Handelsblad * * *

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

2e druk

‘Boeiende biografie met
histo rische foto’s. Het volle-
dige 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 978 90 8803 010 9
€ 11,95

‘Uitstekende wetenschaps-
journalistiek. In heldere, 
toegankelijke stukjes met 
een hoge informatiedicht -
heid belicht Van Calmthout
de belangrijkste trends.’
– nrc Handelsblad

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

‘Een eerbetoon aan al die 
onbekende Nobelprijswin-
naars.’
– de Volkskrant

Nobel op de kaart
Martijn van Calmthout 
& Jelle Reumer
978 90 8803 044 4  |  € 19,95

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

Typisch testosteron
Aart de Kruif
978 908803 011 6  |  € 22,95
eBoek 978 90 8803 012 3

2e druk

reeds verschenen
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‘Aantrekkelijk. Biedt een toe-
gankelijk overzicht van de 
Nederlandse water en mari -
tieme geschiedenis.’ 
– nbd biblion

Nederland Waterland. 
Holland Land of Water
Michiel Roscam Abbing
Tweetalige editie: 
Nederlands en Engels
978 90 8803 023 9  |  € 24,95

2e druk

‘Ongewoon leuk. Een van de 
meest inspirerende reisgid -
 sen die wij ooit lazen.’
– nrc lux

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

3e druk

‘Terwijl Zafon het Barcelona
van een paar honderd jaar 
terug nodig heeft om een  mys-
terieuze wereld rondom boe -
ken te scheppen, kan Sloan dat
gewoon in onze eigen tijd.’
– Robin Kramer, boekverkoper

Het geheim van Penumbra's
boekwinkel |  Robin Sloan
978 908803 053 6  |  € 12,50
eBoek 978 90 8803 054 3

2e druk

Waarin een klein land groot
kan zijn: de iconen van 
Nederland

Holland Highlights
Jeroen van der Spek 
Tweetalige editie: 
Nederlands en Engels
978 908803 058 1  |  € 24,95

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

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

‘In soepel en geestig proza
toont Inez van Eijk zich een
scherp maar liefdevol waar-
nemer van het menselijk 
bedrijf.’ 
– Rudi Wester

Lucy op het schoolplein 
met olijven
Inez van Eijk
978 908803 067 3  |  € 19,95

winter!      w inter!w inter!
Jeroen van der Spek

 inter!
oen van der Spek

 inter!                         
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reeds verschenen

‘Gelaagd portret van Ma. 
Inkijkje in een expansieve
economie onder een 
repressief regime.’
– Trouw

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

2e druk

‘Een goed boek over de
econo misering van het leven.
Alles wordt tegenwoordig 
uitgedrukt in cijfers en de
menselijke waarde verdwijnt
naar de achtergrond.’
– Frénk van der Linden

Weten is meer dan meten
Tobias Reijngoud
978 908803 05 5  |  € 19,95
eBoek 978 90 8803 008 6

3e druk

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

Haar genot
José Kuijpers
978 908803 042 0  |  € 17,95
eBoek 978 90 8803 043 7

Jan Peter Cruiming is voor
twee generaties internet -
ondernemers een rolmodel

Matchen tussen droom & daad
Jan-Peter Cruiming
eBoek 978 90 8803 0161
€ 11,95

 

‘Vraag iemand naar het Ne-
derlandse Werelderfgoed en
je krijgt zelden een volledig
antwoord. Dit boek brengt
uitkomst.’ 
– Toeractief

Werelderfgoed van Nederland  
Marjolein van Rotterdam
978 908803 071 0  |  € 29,95

3e druk

‘Prettig leesbaar. Van der
Starre heeft geen last van de
gewoonte van raadgevende
professionals dat zij door-
gaans uiterst zwijgzaam zijn
over concrete gevallen.’
– nrc Handelsblad

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

‘Zet zeker aan het denken.
Opinieleiders filosoferen over
onderwijs. Worden kinderen
opgeleid tot volgers of vor-
mers?’ 
– Didactiek

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

‘Moedigt aan tot actief na-
denken en filosoferen. Voor
verse en doorgewinterde 
filosofen ter lering en ver-
maak.'
– nbd biblion

Wijze woorden
Gareth Southwell
eBoek 978 90 8803 014 7
€ 12,95

‘Een uitstekend vakinhoude-
lijk inspiratieboek. Kijkt ver-
der dan de reclameneus lang
is. Mooi vormgegeven.’ 
– Adformatie

‘Geweldig boek.’ 
– Kunststof radio

Power Brands
Marc Oosterhout & Mirte Stut
978 908803 034 5  |  € 22,95

World Heritage of the 
Netherlands
Marjolein van Rotterdam
Engelstalige editie
978 908803 072 7
€ 29,95

reeds verschenen
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