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De kunst van het kiezen
Elke partij kan de verkiezingen winnen

Marc Oosterhout is merkstrateeg en oprichter van
n=5, het grootste onafhankelijke reclamebureau van
Nederland. n=5 is verantwoordelijk voor campagnes
van toonaangevende merken als ns, kpn, abnamro
en Telfort. Marc studeerde
communicatiewetenschappen en economie. Hij is een
prominent merkdeskundige
en verschijnt met regelmaat
in de media. Eerder schreef
hij Ondernemende types –
Ondernemers zijn net mensen en Power Brands – de zeven onwrikbare principes van
het nieuwe merkdenken.
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actualiteit

actualiteit

Marc Oosterhout

––––––––––––––––––––––––

Het huidige Nederlandse politieke landschap is onoverzichtelijk, verkiezingsprogramma’s zijn nagenoeg inwisselbaar en het is voor de kiezer steeds lastiger om het
onderscheid tussen de partijen te zien. Er is maar één oplossing: politieke partijen moeten op zoek naar een helder
en onderscheidend why. De partijen moeten zichzelf onmisbaar maken en daaraan kan denken en doen als een
merk veel bijdragen – want stel dat de PvdA denkt als de
hema, d66 als Nike en de pvv als Unox …
Merkendeskundige Marc Oosterhout analyseert in De
kunst van het kiezen de zeven grootste partijen van Nederland, geeft een kritisch oordeel over hun kernboodschap
en idealen, en voorziet de partijen van een bruikbaar advies voor hun merk- en communicatiestrategie. Tot slot
schetst hij onder het motto ‘meer democratie met minder partijen’ het voor de kiezer ideale politieke landschap.
Prominenten uit de politiek – Roger van Boxtel,Femke
Halsema, Jan Kees de Jager, Tiny Kox, Ed Nijpels, Felix
Rottenberg, Gerrit Voerman en Jack de Vries – werken
mee aan het boek en geven hun, soms tegendraadse,
mening.

promotie
––––––––––––––––––––––––
• Verschijnt eerste
week januari 2017.
Presentatie in
Nieuwspoort
––––––––––––––––––––––––
• Volop mediaaandacht
––––––––––––––––––––––––
• Auteur beschikbaar
voor interviews en
lezingen
––––––––––––––––––––––––

De kunst van het kiezen
Elke partij kan de
verkiezingen winnen

‘Politiek is irrationeel. Totaal onvoorspelbaar. Dat
maakt de vergelijking met merken onmogelijk.’
– Felix Rottenberg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Welke politieke partij is nu echt onmisbaar in
Nederland? En hoe bereik je dat?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Met een scherpe blik, zonder politieke voorkeur
geschreven
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Voor alle kiezers, politici, journalisten en andere
politiek geëngageerden
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

‘Links of rechts bestaat niet voor d66. Wij zoeken
naar nieuwe oplossingen.’– Roger van Boxtel
‘Vrijwel elke partij creëert haar verkiezingsprogramma rondom een grote middengroep. Daarom
onderscheiden ze zich niet meer.’ – Tiny Kox
‘Minder partijen zou beter zijn, vooral omdat alle
progressieve partijen vooral met elkaar concurreren.’– Femke Halsema

––––––––––––––––––––––––
Auteur Marc Oosterhout
Prijs €19,95
Formaat 15 x 23 cm
Uitvoering paperback met
kleur op snee
Omvang 320 pagina’s
Illustraties zwart-wit afbeeldingen
Omslag & vormgeving Geurt
van Donkelaar
Verschijnt januari 2017
nur 754, 802
isbn 978 90 8803 086 4
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Echt Zwaar
Hoe de natuurkunde met de zwaartekracht worstelt

Martijn van Calmthout is
journalist bij de Volkskrant,
Einstein-kenner en gek op
wetenschap. Hij schrijft
dagelijks voor de krant, twittert en presenteert livewetenschapsshows. Eerder
schreef hij o.m. Echt Quantum (4e druk), Sam Goudsmit, Survivalgids voor de toekomst en, samen met Jelle
Reumer, Nobel op de kaart.
Op zoek naar de Nederlandse
Nobelprijswinnaars van vroeger en nu.
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MARTIJN VAN CALMTHOUT
Hoe de natuurkunde met de
zwaartekracht worstelt
––––––––––––––––––––––––

Van de eerste valproeven tot de nieuwste reuzendetectoren die kunnen voelen hoe het heelal rilt: Martijn van
Calmthout beschrijft in Echt Zwaar de roerige geschiedenis van de zwaartekracht. Plaats van handeling: het
Panthéon in Parijs, waar de langste slinger van Foucault,
nauwelijks zichtbaar voor het oog in een etmaal een hele
cirkel ronddraait.
Van Calmthout dwaalt dat etmaal met een Moleskin vol
aantekeningen langs de rand van de cirkel en ontmoet,
terwijl de uren een voor een verstrijken, de schimmige
Franse fysicus en alleskunner Léon Foucault zelf. Hij vertelt hem over de grote geesten die zwaartekracht overpeinsden en die probeerden te vangen in theorie en formules, eerst van mysterieuze krachten, daarna van ruimte
en tijd zelf en tenslotte van niets meer, alleen informatie.
Ook gaat Van Calmthout in gesprek met die grote geesten
zelf: Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, Karl
Schwartzschild, Gerard ’t Hooft, Kip Thorne en tenslotte
ook de moderne theoretici die helemaal niet meer in
de ouderwetse zwaartekracht geloven, onder wie Erik Verlinde.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Een soepele en toegankelijke geschiedenis van
de theorieën over de zwaartekracht
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Originele aanpak van wetenschapsjournalist
Martijn van Calmthout. Hij gaat in gesprek met
de grote denkers van toen en van nu, met avontuurlijke uitstapjes naar enkele dwarsdenkers
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Met een voorwoord van Erik Verlinde (‘De zwaartekracht is geen kracht’), winnaar Spinozapremie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

populaire
wetenschap

populaire
wetenschap

Martijn van Calmthout

promotie
––––––––––––––––––––––––
• Presentatie tijdens
symposium Trends
in Theory 2017
––––––––––––––––––––––––
• Publiciteit i.s.m.
de Volkskrant
––––––––––––––––––––––––
• Auteur beschikbaar
voor interviews en
lezingen
––––––––––––––––––––––––

Met een
voorwoord van
Erik Verlinde,
winnaar
Spinozapremie

Voorbij Newton en Einstein.
Nieuwe inzichten over de
zwaartekracht
eerder verschenen
‘Van Calmthout
is een begenadigd verteller.’
– New Scientist
‘Ingewikkelde
dingen legt
Van Calmthout
soepel uit.’
– De Ingenieur

4e druk

‘Een eerbetoon
aan al die onbekende Nobelprijswinnaars.’
– de Volkskrant

Echt Zwaar
Hoe de natuurkunde met de
zwaartekracht worstelt

–––––––––––––––––––––––––
Auteur Martijn van Calmthout
Prijs €18,95
Formaat 13,5 x 21 cm
Uitvoering paperback
Omvang circa 192 pagina’s
Illustraties zwartwit
Omslag Studio Jan de Boer
Verschijnt mei 2017
nur 924
isbn 978 90 8803 087 1
eBoek isbn 978 90 8803 091 8
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De getijgerde lijmspuiter
& 99 andere beesten
jelle
reumer

Jelle Reumer is bioloog en
voormalig directeur van het
Natuurhistorisch Museum
Rotterdam. Hij is als hoogleraar paleontologie verbonden aan de Universiteit
Utrecht, columnist in Trouw
en auteur van diverse boeken op het gebied van evolutie en (stads)natuur, waaronder Jelle’s weekdieren,
Wildpark Rotterdam en Kijk
waar je loopt! Samen met
Martijn van Calmthout
schreef hij Nobel op de kaart.
Op zoek naar de Nederlandse
Nobelprijswinnaars van vroeger en nu.
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populaire
wetenschap

populaire
wetenschap

Jelle Reumer

Immer nieuwsgierig en vol verwondering bekijkt en beschrijft bioloog Jelle Reumer de dierenwereld. De raadselachtige paling, het gestreste edelhert, de steur die vergat
uit te sterven, de clowneske saiga-antilope, de wonderbaarlijk complete zandkorrelslak, de evolutionair dwaze
flamingo en nog veel meer beesten typeert hij op de van
hem bekende enthousiaste en vermakelijke wijze. Dieren
die ogenschijnlijk doodnormaal zijn en die we amper een
blik waardig keuren, worden door zijn scherpzinnige blik
onverwacht bijzonder. Reumer heeft een groot talent om
in een korte schets met een hoog informatiegehalte over
een dier te vertellen op een grappige, soms hilarische,
soms filosofische manier. Taalvirtuoos als hij is legt hij de
vinger op een gekke of onbegrijpelijke benaming, zoals
het scheefbloemwitje, of verzint hij er zelf maar een: de Japanse baardgrondel. En passant geeft hij een lesje basale
ecologie, laat hij zien dat verandering in het klimaat voor
de ene soort profijtelijk is en voor een andere het einde betekent, deelt hij waar nodig een tik uit richting de dierenbescherming, maar voor alles benadrukt hij de oneindige
veerkracht van de natuur.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Met humor en aanstekelijk plezier geschreven
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Reumers scherpzinnige pen evenaart die van
Midas Dekkers
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• ‘Geestig en erudiet onthult Reumer iets over
de beestensoort waar de leek wijzer en vaak ook
blijer van wordt.’ – nrc Handelsblad ****
• ‘Erg leuk. Zielige dieren, eetbare dieren, bedreigde dieren: ze worden met liefde beschreven maar
niet mooier gemaakt dan ze zijn.’ – de Volkskrant
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

promotie
––––––––––––––––––––––––
• Publiciteit i.s.m.
Trouw
––––––––––––––––––––––––
• Auteur beschikbaar
voor interviews en
lezingen
––––––––––––––––––––––––

&

99 andere beesten

Confronterend, ontroerend,
kritisch en hilarisch
eerder verschenen
‘Spitsvondig
verpakte
dierenweetjes.’
– New Scientist

‘Een eerbetoon
aan al die onbekende Nobelprijswinnaars.’
– de Volkskrant

De getijgerde lijmspuiter
& 99 andere beesten

––––––––––––––––––––––––
Auteur Jelle Reumer
Prijs €17,95
Formaat 13,5 x 21 cm
Uitvoering paperback met
flappen
Omvang 240 pagina’s
Illustraties kleurenfoto’s
Omslag Nico Richter
Verschijnt april 2017
nur 320, 922
isbn 978 90 8803 088 8
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– DE PALING –
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E V E N BE D R E I G D
A L S SM A K E L I J K
structie bleek te werken, want een kleine drie maanden later werd
de gezenderde vis door Belgische biologen waargenomen in de
monding van de Westerschelde. Het dier had dus een zwemtocht
ondernomen van Groningen naar Zeeland, een dikke driehonderd
kilometer van de in totaal zesduizend die Delfzijl van de Sargassozee scheiden. Men heeft er een persbericht over gemaakt, dat helaas niet vermeldt of men de arme aal heeft gevangen en voor onderzoek gedood, of heeft laten doorzwemmen op zijn of haar erotisch georiënteerde wereldreis.

Als de palingen daarna boffen, eindigen ze niet gerookt en gesneden op een stukje toast, maar kunnen ze ooit zelf een keer aan hun
reis naar de wiervelden van Sargasso beginnen. De paling is een van
meest raadselachtige dieren die we in ons land kennen – realiseert u
zich dat maar eens als u op een receptie een schaal met hapjes voorbij
ziet komen.

9
de getijgerde lijmspuiter

jelle reumer

r zijn weinig hapjes zo lekker als een toastje met een stukje
vers gerookte vette paling. We eten het niet meer zo vaak,
want met de paling (ook wel aal genoemd) gaat het erkend
slecht, de aanvoer is beperkt en de prijs navenant hoog. Terecht. De
paling is even bedreigd als smakelijk, waarbij tussen het een en het
ander ongetwijfeld een oorzakelijk verband aanwezig is. Extra lastig daarbij is dat palingen zich niet zoals zalmen of forellen in gevangenschap laten kweken. Van hun seksleven (hoe doen ze het?)
weten we niets en de plaats van handeling ervan is een van de meest
onbereikbare plekken van onze aardbol, de zeewiervelden in de
Sargassozee in het noordwesten van de Atlantische Oceaan, vlakbij
de Bermudadriehoek.
De volwassen paling, ongeacht of hij nu leeft in de Loosdrechtse
Plassen, een Vlaamse boerensloot of een Engels ven, moet een enkele reis Sargassozee ondernemen teneinde zich te kunnen voortplanten. Hoe doen ze dat? Hoe vinden ze de weg ernaartoe? Naar
het antwoord op zulke vragen wordt naarstig gezocht door onder andere imares Wageningen. Men voorziet daarbij palingen
van kleine geïmplanteerde zendertjes. Op 22 oktober 2014 was een
Groninger aal met zo’n zendertje uitgerust en weer losgelaten om
het nut van een vispassage bij Delfzijl te testen. Die kostbare con-

Die reis is voor zover ik weet nog nimmer integraal gevolgd. Wel
weten we uit ouder onderzoek dat de dieren zigzaggend op en neer
zwemmen, overdag honderden meters diep en ’s nachts vlak onder
het oppervlak. Ze doen er vele maanden over. Onderweg eten ze
niets, maar kunnen wel zelf opgegeten worden. Eenmaal tussen de
drijvende zeewiervegetatie in de Sargassozee aangekomen, paaien de dieren – althans, dat moeten we maar aannemen want het
paar- en paaigedrag is nog nooit waargenomen. Piepkleine en geheel transparante babypalinkjes, zogenoemde glasaaltjes, beginnen daarna aan een reis in omgekeerde richting, zesduizend kilometer terug. Ze kunnen delen van hun tocht over land afleggen,
klûnend en kronkelend als een ringslang door vochtige weilanden.
Of de eindbestemming al tevoren in het palingbrein is ingeprogrammeerd weet niemand, ook niet of ze terugkeren naar de plek
waar ooit hun ouders leefden of naar een willekeurige waterplas.

Nobel op de kaart
Op zoek naar de Nederlandse Nobelprijswinnaars
van vroeger en nu

Martijn van Calmthout is
journalist bij de Volkskrant,
Einstein-kenner en gek op
wetenschap. Hij schrijft
dagelijks voor de krant, twittert, presenteert live-wetenschapsshows en is auteur
van o.m. Echt Quantum (4e
druk), Survivalgids voor de
toekomst en Sam Goudsmit.
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Jelle Reumer is bioloog en
als hoogleraar paleontologie verbonden aan de Universiteit Utrecht, columnist in Trouw en auteur van
diverse boeken op het gebied van evolutie en (stads)natuur, waaronder Jelle’s
weekdieren, Wildpark Rotterdam en Kijk waar je loopt!

Nederland heeft een nieuwe Nobelprijswinnaar: Ben
Feringa, de man achter moleculaire machines, is de winnaar van de Nobelprijs voor scheikunde 2016. Het totaal
aantal Nederlandse Nobelprijzen staat nu op 22.
In Nobel op de kaart hebben Martijn van Calmthout en
Jelle Reumer alle Nederlandse Nobelprijswinnaars verzameld. Wie waren en zijn zij? Wat deden zij? En wat is er
van hun leven en werk nog terug te vinden? De Nederlandse Nobelprijswinnaars zijn zeer ten onrechte tamelijk
onbekend en de auteurs laten zien dat er redenen te over
zijn voor wat meer eerbetoon. Ze beschrijven het verhaal
achter elke winnaar: zijn jeugd, vak en ontdekkingen.
Daarnaast brengen ze de tastbare sporen die de Nobelprijzen hebben achtergelaten in kaart: de geboortehuizen,
grafstenen, standbeelden, plaquettes en monumenten.
Nobel op de kaart biedt een aangename reis door de wetenschap en de maatschappij van de twintigste eeuw én
een avontuurlijke tocht door ons land. Deze herziene
editie is uitgebreid met een portret van Ben Feringa. Ook
is een hoofdstuk over net-niet-Nobelprijswinnaars toegevoegd.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Over alle Nederlandse Nobelprijswinnaars, hun
uitvindingen en hun sporen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Een reisgids én een hommage aan hooggeleerde
landgenoten van vroeger en nu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Nieuwsuur n.a.v. het boek: ‘Nederland eert zijn
Nobelprijswinnaars niet.’
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• ‘Een eerbetoon aan al die onbekende Nobelprijswinnaars.’ – de Volkskrant
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

populaire
wetenschap

populaire
wetenschap

Martijn van Calmthout & Jelle Reumer

NOBEL
OP DE KA ART
Martijn van Calmthout
Jelle Reumer

––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––
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Op zoek naar
de Nederlandse
Nobelprijswinnaars
van vroeger en nu

Geactualiseerde en uitgebreide
editie
Jacobus van ’t Hoff (1901) • Hendrik Lorentz & Pieter
Zeeman (1902) • Johannes van der Waals (1910) • Tobias
Asser (1911) • Heike Kamerlingh Onnes (1913) • Willem
Einthoven (1924) • Christiaan Eijkman (1929) • Peter
Debye (1936) • Frits Zernike (1953) • Gerrit-Jan van Heuven
Goedhart (1954) • Jan Tinbergen (1969) • Niko Tinbergen
(1973) • Tjalling Koopmans (1975) • Nicolaas Bloembergen
(1981) • Simon van der Meer (1984) • Paul Crutzen (1995) •
Gerard ’t Hooft & Martinus Veltman (1999) • Andrei Geim
(2010) • opcm (2013) • Ben Feringa (2016)

Nobel op de kaart
Op zoek naar de Nederlandse
Nobelprijswinnaars van
vroeger en nu

––––––––––––––––––––––––
Auteurs Martijn van
Calmthout & Jelle Reumer
Prijs €22,95
Formaat 13,5 x 21 cm
Uitvoering integraalband
Omvang 256 pagina’s
Illustraties geheel vierkleuren
Omslag Nico Richter
Verschijnt maart 2017
nur 400, 910
isbn 978 90 8803 092 5
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Een actuele kijk op de anatomische
preparaten van Frederik Ruysch (1638–1731)

Otto P. Bleker, gynaecoloog amc; Jozien J. Driessen van het Reve, historicus; Cisca Griffioen, anatoom amc; Luuc Kooijmans, historicus (inleiding); Willem J. Mulder,
oud-conservator Utrechts
Universiteitsmuseum; Roelof-Jan Oostra, anatoom
amc; Anna B. Radzjoen,
conservator Ruysch preparaten Kunstkamera; Joeri K.
Tsjistov, directeur Kunstkamera (voorwoord); Frank
F. A. IJpma, chirurg umc
Groningen.
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populaire
wetenschap

populaire
wetenschap

Geloof alleen je eigen ogen

Driehonderd jaar geleden, in 1717, kocht tsaar Peter de
Grote de unieke collectie anatomische preparaten van de
Amsterdamse arts Frederik Ruysch. Gedurende zijn leven
had Ruysch duizenden preparaten van dieren en mensen
vervaardigd, waarvan de hoofdjes van kindjes het meest
opmerkelijk waren. Van de oorspronkelijke collectie is
meer dan de helft in goede staat bewaard gebleven en de
preparaten zijn nog steeds de grootste publiekstrekkers
van de Kunstkamera in Sint-Petersburg.
Frederik Ruysch was uitermate bedreven in de prepareerkunst en tot op de dag van vandaag is er geen arts die hem
dat nadoet. Met bewondering en verwondering kijkt men
naar zijn opmerkelijke waarnemingsvermogen en de kundigheid waarmee hij de kleinste delen van het menselijk
lichaam zichtbaar maakte. Elk preparaat heeft Ruysch
van een gedetailleerde beschrijving voorzien, waarmee hij
bij artsen nu nog respect afdwingt.
In dit boek wordt voor het eerst in al die jaren met een medische blik naar de preparaten gekeken. Nederlandse en
Russische deskundigen analyseren het werk van Ruysch
vanuit hun eigen specialisme. Het resultaat is een indrukwekkende bundel, waaruit Ruysch’ sublieme kennis van
de inwendige mens blijkt.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Actuele, medische blik op de beroemde anatomische preparaten van de Amsterdamse arts
Frederik Ruysch (1638-1731). Met een inleiding
van Luuc Kooijmans
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Ruysch’ fascinerende collectie was reeds in zijn
tijd een toeristische trekpleister. Peter de Grote
kocht de collectie driehonderd jaar geleden,
in 1717
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

promotie

Geloof
alleen je eigen
ogen

––––––––––––––––––––––––
• Presentatie
24 februari 2017
in Museum Vrolik,
amc Amsterdam
––––––––––––––––––––––––
• Auteurs beschikbaar
voor interviews en
lezingen
––––––––––––––––––––––––

Een actuele kijk op de anatomische preparaten
van frederik

ruysch (1638 –1731)

Over Ruysch’ sublieme kennis
van de inwendige mens

Geloof alleen je eigen ogen
Een actuele kijk op de anatomische preparaten van
Frederik Ruysch (1638-1731)

––––––––––––––––––––––––
Auteurs divers
Prijs €24,95
Formaat 17 x 24 cm
Uitvoering gebonden
Omvang 256 pagina’s
Illustraties kleurenfoto’s
Omslag Nico Richter
Verschijnt februari 2017
nur 874
isbn 978 90 8803 089 5
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De gekste plek van Nederland 2
111 nieuwe bizarre locaties en hun bijzondere verhaal

Jeroen van der Spek is reisen locatiejournalist, Nederlandkenner bij uitstek en
fotograaf. Eerder schreef
hij De gekste plek van Nederland (2015), Winter! Hollandse feesten, feiten & tradities (2013) en Holland Highlights (2014).
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nederland

nederland

Jeroen van der Spek

Dat Nederland niet saai en aangeharkt is maar juist rijk
aan bizarre en bijzondere plekken heeft Jeroen van der
Spek bewezen in het succesvolle boek De gekste plek van
Nederland. En er blijken nog meer verrassende locaties in
Nederland te zijn! Reden dus voor een vervolg: De gekste
plek van Nederland 2.
Opnieuw heeft Jeroen van der Spek een fascinerende selectie gemaakt van 111 verrassende landmarks, verborgen
pareltjes en immense zelfbouwprojecten. En opnieuw zijn
het allemaal plekken die niet alleen een omweg waard
zijn, maar ook stuk voor stuk goed zijn voor een ongewoon verhaal.
Wandel over het Grafstenenpad in Fort bij Vijfhuizen,
vang een forel in de Indoor Visrivier en sta stil bij de Muur
van Mussert bij Lunteren. Maak een selfie bij de grootste
drol van Nederland, ontdek de Kooi-Met-Geen-PoemaEr-In en ga op zoek naar de ‘Secret Operation’: het meest
mysterieuze luchtvaartuig van de Utrechtse Heuvelrug.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Reeds 10 000 exemplaren van het eerste deel
verkocht
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Recentelijk een prachtig item over diverse gekke
plekken in de tv show van Ivo Niehe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Over 111 nieuwe bizarre en ongekende locaties in
Nederland, hun bijzondere verhaal en bevlogen
bedenkers
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Cadeautip: Nederland voor nop
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Een perfecte uitgave voor iedereen die denkt dat
hij Nederland kent
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DE GEKSTE
PLEK VAN
NEDERLAND 22
111 NIEUWE BIZARRE
LOCATIES EN HUN
BIJZONDERE VERHAAL
J E R O E N VAN
DER SPEK

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

4e druk

––––––––––––––––––––––––

promotie
––––––––––––––––––––––––
• Presentatie op
bizarre locatie
––––––––––––––––––––––––
• Auteur beschikbaar
voor interviews en
lezingen
––––––––––––––––––––––––

De gekste plek
van Nederland 2
111 nieuwe 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 mei 2017
nur 320, 510
isbn 978 90 8803 090 1
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Een jaar lang lezen
Verslag van een verslaving

Willem G. Weststeijn is
emeritus hoogleraar Slavische letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Zijn belangstelling
voor literatuur ontstond al
vroeg en hij was van jongs
af aan een verwoed lezer.
Hij schreef een groot aantal
artikelen en recensies over
literatuur. Hij is een van de
samenstellers van de Spiegel van de Russische poëzie
van de twaalfde eeuw tot heden en schreef de essaybundel Russische literatuur. Hij
werkt momenteel aan de
vertaling van het oeuvre van
de Russische futuristische
dichter Velimir Chlebnikov,
waarvan inmiddels twee delen zijn gepubliceerd.
16

geschiedenis
& actualiteit

geschiedenis
& actualiteit

Willem G. Weststeijn

Willem Weststeijn, boekaholic, leest gemiddeld honderd
boeken per jaar. Dat is waarschijnlijk veel voor, bijvoorbeeld, een gemiddeld Nederlands Kamerlid, maar weinig
voor een notoire veellezer als Maarten ’t Hart, die met
gemak een veelvoud haalt. Weststeijns keuze voor de
boeken is strikt persoonlijk. Hij leest vooral fictie, uit allerlei verschillende literaturen en in verschillende talen, en
van bekende en minder bekende schrijvers.
In Een jaar lang lezen doet hij in een reeks korte besprekingen verslag van de uiteenlopende boeken die hij recent
in één jaar heeft gelezen. De lezer vindt van alles in deze
bundel: lof voor goede literatuur en een kritisch oordeel
over minder goede boeken, maar vooral een confrontatie
met Weststeijns hartstocht voor het lezen, die heeft geleid
tot een levenslange verslaving.
En passant brengt hij ook iets van de kunst van het lezen
over. Die kunst is niet aangeboren, maar moet je geleidelijk verwerven door veel, geduldig en met aandacht te
lezen. Want als je weet waar je op moet letten, kun je zoveel meer van goede literatuur genieten!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Over boeken en de kunst van het lezen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Fictie van bekende en minder bekende auteurs,
uit allerlei verschillende literaturen en verschillende talen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Een boekaholic vertelt. Deze bundel is een
verslag van zijn verslaving
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Een rijke inspiratiebron voor leesclubs
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

een jaar
lang lezen

––––––––––––––––––––––––

promotie
––––––––––––––––––––––––
• Auteur beschikbaar
voor interviews en
lezingen
––––––––––––––––––––––––

Verslag van een verslaving

Willem G.Weststeijn

Een ode aan het lezen en een
inspiratiebron voor leesclubs

Een jaar lang lezen
Verslag van een verslaving

––––––––––––––––––––––––
Auteur Willem G. Weststeijn
Prijs €19,95
Formaat 13,5 x 21 cm
Uitvoering paperback
Omvang 352 pagina’s
Illustraties zwart-witfoto’s
Omslag Nico Richter
Verschijnt reeds verschenen
nur 320
isbn 978 90 8803 085 7
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reeds verschenen

reeds verschenen

biografie

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

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

De familie Von Westenholz
Caroline de Westenholz
978 90 8803 068 0 | € 24,95

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

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

De Vogels
Caroline de Westenholz
978 90 8803 049 9 | € 24,95

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

Professor Stewart’s
verzameling van wiskundige
raadsels
Ian Stewart
978 90 8803 046 8 | € 12,50

2e druk

3e druk
7e druk

‘Een vlot en met warmte
geschreven biografie gewijd
aan een kleurrijke familie.’
– vpro, Vrije Geluiden
De Andriessens
Agnes van der Horst
978 90 8803 020 8 | € 12,50

‘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 978 90 8803 010 9
€ 11,95

‘Een van de beste verzamelingen wiskundige raadsels.’
– nbd biblion
Professor Stewart’s
schatkamer vol wiskundige
uitdagingen
Ian Stewart
978 90 8803 006 2 | € 17,95
978 90 8803 069 7 | € 12,50
(pocket)

‘Onovertroffen.’
– de Volkskrant
‘Voor een breed publiek.’
– nbd biblion
Hoe leer je natuurkunde
aan je hond
Chad Orzel
978 90 8803 019 2 | € 12,50
eBoek 978 90 8803 018 5

3e druk

populaire
wetenschap

‘De lezer wordt op onderhoudende wijze meegenomen
in de soms onbegrijpelijke
quantumwereld.
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

‘Uitstekende wetenschapsjournalistiek. In heldere,
toegankelijke stukjes met
een hoge informatiedichtheid belicht Van Calmthout
de belangrijkste trends.’
– nrc Handelsblad
Survivalgids voor de
toekomst
Martijn van Calmthout
978 90 8803 029 1 | € 12,50
eBoek 978 90 8803 032 1

‘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
978 90 8803 038 3 | € 19,95
eBoek 978 90 8803 039 0
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Maak van je hamster een
fossiel
Mick O’Hare / New Scientist
978 90 8803 028 4 | € 12,50
eBoek 978 90 8803 033 8

‘Een eerbetoon aan al die
onbekende Nobelprijswinnaars.’
– de Volkskrant
Nobel op de kaart
Martijn van Calmthout
& Jelle Reumer
978 90 8803 044 4 | € 19,95

verschijnt voorjaar 2017
Brengt nuance aan in de
do’s en dont’s rond kindervoeding
77 fabels & feiten over
kindervoeding
Hans Kraak
978 90 8803 078 9 | € 18,95
eBoek 978 90 8803 079 6

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

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

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

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

‘Een aanrader. Prima overzicht van afslankmethoden,
ingedeeld naar diëten, leefstijlmethoden en voedingsingrediënten.’
– Frans Kok,
Wageningen Universiteit
77 fabels & feiten over
afvallen
Hans Kraak
978 90 8803 056 7 | € 18,95
eBoek 978 90 8803 059 8

gezondheid

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

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

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

4e druk

4e druk
‘Geestig en erudiet onthult
Reumer iets over de beestensoort waar de leek wijzer
en vaak ook blijer van wordt.’
– nrc Handelsblad * * * *

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

2e druk
2e herziene druk
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reeds verschenen

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

‘Mooi geïllustreerd boek
met veel brede-kennisverbanden.’
– Frans de Waal
De evolutie naar gezondheid
Frans Verstappen
978 90 8803 052 9 | € 34,95

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

World Heritage of the
Netherlands
Marjolein van Rotterdam
Engelstalige editie
978 90 8803 072 7 | € 29,95

Werelderfgoed van Nederland
Marjolein van Rotterdam
978 90 8803 071 0 | € 29,95

nederland

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

reeds verschenen

3e druk

verschijnt april 2017

geschiedenis
& actualiteit

Wordt Afrika de nieuwe
fabriek van de wereld?
Made in Afrika
Hans Moleman
978 90 8803 080 2 | € 18,95
eBoek 978 90 8803 081 9

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

‘Aantrekkelijk. Biedt een toegankelijk overzicht van de
Nederlandse water en maritieme geschiedenis.’
– nbd biblion

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

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

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 90 8803 058 1 | € 24,95

2e druk
‘Een goed boek over de
economisering 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

‘Zet zeker aan het denken.
Opinieleiders filosoferen over
onderwijs. Worden kinderen
opgeleid tot volgers of vormers?’
– Didactiek
Volgers & vormers
Tobias Reijngoud
978 90 8803 027 7 | € 19,95
eBoek 978 90 8803 031 4

‘Ongewoon leuk. Een van de
meest inspirerende reisgidsen die wij ooit lazen.’
– nrc lux
De gekste plek van Nederland
Jeroen van der Spek
978 90 8803 083 3 | € 14,95

4e druk

Jeroen
oen van der Spek

winter!

‘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 90 8803 041 3 | € 19,95

3e druk

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

Drama in de boardroom
John van der Starre
eBoek 978 90 8803 007 9
€ 14,95
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Wijze woorden
Gareth Southwell
eBoek 978 90 8803 014 7
€ 12,95

‘Een uitstekend vakinhoudelijk inspiratieboek. Kijkt verder dan de reclameneus lang
is. Mooi vormgegeven.’
– Adformatie
‘Geweldig boek.’
– Kunststof radio
Power Brands
Marc Oosterhout & Mirte Stut
978 90 8803 034 5 | € 22,95

Sluit aan bij de hernieuwde
aandacht voor ZERO en Nul in
recente tentoonstellingen in
o.m. Amsterdam
Hoger die drempel!
Higher that level!
Caroline de Westenholz
Tweetalige editie:
Nederlands en Engels
978 90 8803 082 6 | € 24,95

‘Terwijl Zafon het Barcelona
van een paar honderd jaar
terug nodig heeft om een mysterieuze wereld rondom boeken te scheppen, kan Sloan dat
gewoon in onze eigen tijd.’
– Robin Kramer, boekverkoper
Het geheim van Penumbra's
boekwinkel | Robin Sloan
978 90 8803 053 6 | € 12,50
eBoek 978 90 8803 054 3

2e druk

‘In soepel en geestig proza
toont Inez van Eijk zich een
scherp maar liefdevol waarnemer van het menselijk
bedrijf.’
– Rudi Wester
Lucy op het schoolplein
met olijven
Inez van Eijk
978 90 8803 067 3 | € 19,95

fictie

‘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

‘Moedigt aan tot actief nadenken en filosoferen. Voor
verse en doorgewinterde
filosofen ter lering en vermaak.'
– nbd biblion

kunst

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

