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Dubbelgangers en tegenhangers
Het excellente kookboek van doctor Carolus Battus uit 1590
24 uur in het oude Athene
Martialis – Feest in het oude Rome
Simon Steven van Brugghe
Brugge, een middeleeuwse metropool
Onvoltooid Verleden Tijd
Het woud van de goden
A Belgian Passage to China (1870-1930)
200 jaar Friese landbouwmechanisatie
Haestighe ziekten en epidemieën
Immuniteit
Genezen met voeding
Buurtaal
De natuur op je huid
De helende kracht van thee
Hout dat spreekt
Boommensen
Friluftsliv – Noors buitenleven in de Lage Landen
Wild Jaar
Visatlas van Nederland
Natuurgids knoppen en twijgen
Praktijkgids fossielen
Witte merels, zwarte merels
De juiste boom voor jouw tuin
Oudolf |Hummelo
Eendenkooien in Fryslân / Ferdban
61 eilanden in de Waddenzee
De Openbaringen van Jacobus
Nijntjes in streektalen
Actueel en eerder verschenen
Actueel en eerder verschenen
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JO CLAES

Dubbelgangers
en tegenhangers
Parallelle verhalen in Bijbel
en klassieke mythologie
Deukalion en Phyrra uit de klassieke mythologie zijn de
tegenhangers van Noah en zijn vrouw. Ze wisten zich
te redden van een zondvloed dankzij een goddelijke
waarschuwing. Hun ark of boot strandde op een berg
nadat de wateren waren gezakt. Beide echtparen
zorgden voor het nieuwe mensengeslacht. Pandora,
de eerste vrouw in de Griekse mythologie, mocht een
mysterieus vaatje niet openen en kon net als Eva haar
nieuwsgierigheid niet bedwingen. Daardoor verspreidden
zich allerlei rampen over de wereld. Alleen ‘de hoop’
ontsnapte niet uit haar doos …
Maar hoe opvallend en veelvoorkomend de gelijkenissen
ook zijn tussen mythes en Bijbelverhalen, telkens bevatten
de verhalen onderling afwijkende details, motieven of
gevolgen die te wijten zijn aan de verschillen in cultuur,
traditie en religie waaruit ze zijn ontstaan. Dubbelgangers
en tegenhangers laat op een verrassende manier anders
kijken naar deze eeuwenoude verhalen.

GESCHIEDENIS

Met vele illustraties die de
verschillende Bijbelpassages
en verhalen uit de klassieke
mythologie uitbeelden.
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Jo Claes is romanschrijver, maar heeft ook talrijke boeken
op zijn naam staan over hagiografie, iconografie, mythologie
en Bijbel.

€ 24,95 • 208 pagina’s • Formaat 17 x 23 cm • NUR 683 | 703 •
ISBN 978 90 5615 646 6 • September 2020 • Sterck & De Vreese

CHRISTIANNE MUUSERS, MARLEEN WILLEBRANDS,
ALEXANDRA VAN DONGEN

Het excellente kookboek
van doctor Carolus
Battus uit 1593
Met 30 bewerkte recepten voor de moderne keuken

€ 29,95 • Hard cover • ca 256 pagina’s • Formaat 19,5 x 25 cm • NUR 440 | 685 •
ISBN 978 90 5615 649 7 • Oktober 2020 • Sterck & De Vreese

CULINAIRE GESCHIEDENIS

Met vele illustraties en foto’s
van recepten

Het Excellenten cocboeck van de Vlaming Carolus Battus
is het eerste gedrukte Nederlandstalige kookboek in
de nog jonge Republiek. Het toont de veranderende
keuken tussen de late middeleeuwen en de moderne
tijd. Dit omvangrijk kookboek met zo’n driehonderd
tongstrelende recepten doet kennismaken met oude
kooktechnieken zoals roosteren voor open vuur en
bakken in een taartpan, en gerechten die soms vreemd
lijken (wat zijn gekloven nonnen?), maar soms juist heel
bekend overkomen (stoofpeertjes, wafels).
Het Excellenten cocboeck is het enige gedrukte
Nederlandstalige kookboek dat nog geen moderne
editie kreeg. Neerlandici en culinair historici Marleen
Willebrands en Christianne Muusers hertaalden het
origineel, doken in archieven en naslagwerken, en
bewerkten 30 recepten voor de moderne keuken. Zo kan
iedereen de smaak van de zestiende eeuw ontdekken.
Een extra dimensie aan dit boek is de aandacht voor
het kook- en tafelgerei uit de tijd van Battus, dat wordt
toegelicht door kunsthistoricus Alexandra van Dongen.
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PHILIP MATYSZAK

24 uur in het
oude Athene
Het dagelijks leven van de Grieken
Welkom in het Athene van 416 v. Chr.
De stad heeft op dat moment ongeveer 30.000 inwoners,
met meer genieën per vierkante meter dan ooit in de
geschiedenis van de mensheid. Terwijl de stad op de rand
van de rampzalige oorlog zweeft die het einde van haar
gouden tijdperk zal betekenen, brengen wij vierentwintig
uur met gewone Atheners door. Aan het woord komen
onder andere een tempelbewaker, een slavin, een
dokter en een priesteres. Hun verhalen scheppen een
levendig beeld van hoe het was om in die tijd te leven. De
kaderteksten met citaten uit de klassieke literatuur en
aanvullende informatie schetsen een beeld van een tijd
die nog altijd enorm tot de verbeelding spreekt.

Philip Matsyzak studeerde geschiedenis en is docent aan het
Madingley Hall, Cambridge. Hij heeft een groot aantal boeken
op zijn naam, waaronder het vorig jaar verschenen 24 uur in het
oude Rome.

€ 20 • Paperback met flappen • ca 256 Pagina’s • Formaat 12,9 x 19,8 cm •
NUR 683 • ISBN 978 90 5615 657 2 • November 2020 • Noordboek | HL Books

GESCHIEDENIS

EERDER VERSCHENEN
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24 uur in het oude Egypte Het dagelijks leven van de Egyptenaren
€20 • Paperback met flappen •
216 pagina’s •
ISBN 978 90 830150 0 2

24 uur in het oude Rome Het dagelijks leven van de Romeinen
€20 • Paperback met flappen •
256 pagina’s •
ISBN 978 90 826836 5 3

VINCENT HUNINK (VERT.) / JONA LENDERING (FOTO'S)

MARTIALIS
Feest in het oude Rome

Voor het eerst in vertaling in een fraai gebonden
cadeauboekje
Het jaarlijkse feest van de Saturnalia was een echt
Romeins winterfeest, dat zich aat vergelijken met het
Nederlandse Sinterklaas en Kerstmis. Zoals de naam al
aanduidt, is het verbonden met de god Saturnus, de vader
van Jupiter. Een belangrijk onderdeel van dit feest zijn
cadeautjes die men elkaar geeft en dat is het onderwerp
van deze dubbelbundel gedichten van Martialis (1e eeuw
n.Chr.). Het is als het ware een tableau-vivant van de
Romeinse wereld in feeststemming.
In honderden epigrammen krijgt de lezer beelden
van etenswaren en drankjes, gebruiksvoorwerpen en
kleding, ijzerwaren en slaven. Het kan niet gewoon
genoeg, lijkt het soms, met verzen over een pennendoos
of een waslichtje. En het kan ook weer niet gek genoeg,
denk je op andere momenten, bijvoorbeeld bij gedichten
over peperduur meubilair of een complete set jonge
komedieacteurs.
Deze fraai vormgegeven en geïllustreerde bundel is een
perfect cadeau voor de liefhebber van de klassieke wereld.

Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij steun van Stichting Carptim.
€ 17,50 • Gebonden • ca 192 pagina’s • Formaat 14,5 x 23 cm • NUR 683 •
ISBN 978 90 5615 663 3 • Oktober 2020 • Noordboek | HL Books

GESCHIEDENIS

Vincent Hunink is verbonden als latinist aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Radboud Institute for
Cultural and Historical Studies en Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid). Sinds 1990
heeft hij een groot aantal vertalingen verzorgd van vooral Latijnse teksten uit de Oudheid.
Jona Lendering is historicus, blogger (MainzerBeobachter.com), reisleider, journalist, docent webmaster
(Livius.org) en auteur van diverse boeken over de Oudheid.
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GUIDO VANDEN BERGHE, LUDO VAN DAMME, DIETER VIAENE

Simon Stevin van Brugghe
Hij veranderde de wereld

De homo universalis van de Lage Landen
Volgens Stevin is een natuurverschijnsel een wonder
zolang het niet wordt doorgrond. Zodra men het
natuurverschijnsel door theoretische beschouwingen of
uitgevoerde of bedachte experimenten kan verklaren, is
het geen wonder. Deze aanpak is de start voor een nieuwe
manier om wetenschap te bedrijven.
Stevin leefde in een eeuw van omwentelingen: de
boekdrukkunst, de scheiding van de Nederlanden,
de humanistische inzichten van Vesalius, Mercator,
Dodoens … In die context ontpopte Stevin zich als
een multidisciplinaire wetenschapper die bewust
publiceerde in de volkstaal, het Nederduyts, om vooral de
middenklasse van zijn tijd te bereiken. Hij boog zich over
wiskundige problemen, maar dacht ook na over logica,
legerorganisatie, omgangsvormen ... Stevin publiceerde
rentetabellen en verdedigde de theorie van Copernicus.
Hij introduceerde in onze taal woorden zoals onder meer
evenaar, omtrek, middellijn, scheikunde, evenwijdige
lijnen …

GESCHIEDENIS

Guido Vanden Berghe, Ludo Van Damme en Dieter Viaene laten deze intellectuele
duizendpoot in woord en beeld herleven.
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Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Stad Brugge en
de Universiteit van Gent.
€ 19,95 • Soft cover met flappen • ca 128 pagina’s • Formaat 17 x 23 cm
NUR 680 | 685 • ISBN 978 90 5615 655 8 • Augustus 2020 • Sterck & De Vreese

JAN DUMOLYN – ANDREW BROWN

BRUGGE
EE NM AL IG E
HE RD RU K

Een middeleeuwse metropool

In de middeleeuwen was Brugge een krachtige, levendige
en verleidelijke plek die zich op het knooppunt van de
Europese economische netwerken bevond. Ze was de
draaischijf in de handel tussen de steden in het Noorden
en die aan de Middellandse Zee. Tegen het einde van de
vijftiende eeuw heerste er een ongekende creativiteit met
een bloeiende luxe-industrie tot gevolg. ‘Vervaardigd
in Brugge’ was in die dagen een echt keurmerk voor
lederwaren, bont verluchte manuscripten, wandtapijten,
goudsmeedwerk, incunabelen en schilderijen die vandaag
tot het werelderfgoed behoren.
De auteurs tonen hoe complex de middeleeuwse
samenleving was geordend en focussen daarbij niet
alleen op Brugge zelf, maar maken ook vergelijkingen
met steden als Genua, Venetië, Parijs en Londen. Speciaal
voor dit boek werden precieze kaarten gemaakt die
de recentste resultaten van het historisch onderzoek
weerspiegelen. Alle afbeeldingen komen uit Brugse
musea, bibliotheken en archieven.

€ 49,99 • Hard cover • 440 pagina’s • Formaat 23 x 28 cm • NUR 680 | 684 •
ISBN 978 9 05615 509 4 • Augustus 2020 • Sterck & De Vreese

GESCHIEDENIS

Nooit eerder verscheen er zo’n volledige, mooie en interessante geschiedenis van Brugge. ‘Niet te
missen.’ (Stretto – Magazine voor kunst, geschiedenis en muziek).
‘Het monumentale boek wordt sowieso verplichte lectuur voor iedereen die zich verder wil
specialiseren in de geschiedenis van deze stad.’ (Kunsttijdschrift Vlaanderen)
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IVO JANSSENS (RED.)

ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD
Antidotum tegen historisch geheugenverlies

Mensen worden uitgesloten om wie ze zijn of omwille
van de groep waartoe ze behoren. De weigering om over
dit onrecht na te denken nam toe voor en tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Het is ook vandaag een opvallend
gegeven. Dat er gelijkenissen te beschrijven zijn tussen
de jaren 1930-40 en nu is geen toeval. Maar evenzeer zijn
er verschillen vast te stellen en kunnen er vraagtekens
geplaatst worden bij de lessen uit de geschiedenis.
In dit boek staan twee getuigenissen tegenover
elkaar. Die van twaalf intellectuelen en kunstenaars
die in Buchenwald verbleven; zij getuigen over hun
leven en menswaarde. En die van achttien actuele
denkers, tegenwoordig academisch of pragmatisch
actief; zij reflecteren over de druk die er ook vandaag
ligt op veelzijdigheid en democratie Elk vanuit hun
discipline of invalshoek waarschuwen ze voor historisch
geheugenverlies. Allemaal doen ze dat vanuit de
overtuiging dat de idealen van het humanisme en de
Verlichting ons kunnen blijven inspireren.

Spraakmakend
Charlotte Van den Broeck, Patrick Dewael, Eric Corijn, Georgi Verbeeck, Marc Reynebeau, Peter Wouters, Marjan
Verplancke/Simon Schepers, Aline Sax, Eva Brems, Béatrice Delvaux, Koen Vanmechelen, Geert van Istendael,
Pieter de Buysser, Rachida Lamrabet, Herman Van Goethem, Stijn Devillé en Koen Aerts schreven spraakmakende
bijdragen. Inleiding en eindredactie: Ivo Janssens.

GESCHIEDENIS

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.
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€ 24,95 • Soft cover • ca 256 pagina’s • Formaat 17 x 24 cm • NUR 689 | 740
ISBN 978 90 5615 656 5 • Oktober 2020 • Sterck & De Vreese

BALYS SRUOGA

HET WOUD VAN DE GODEN
Memoires van een Litouwse ‘eregevangene’
(1943-1945)
Vertaald uit het Litouws door Anita van der Molen
Samen met 47 andere Litouwse intellectuelen werd
professor Balys Sruoga, dichter, toneelschrijver, criticus
en literair theoreticus, op 16 maart 1943 door de nazi’s
gegijzeld en naar concentratiekamp Stutthof bij Gda´nsk
getransporteerd. Een vergeldingsactie, omdat de Litouwse
jeugd weigerde dienst te nemen bij de Duitse SS.
In tegenstelling tot andere getuigenissen probeert
Sruoga de afschuwelijke alledaagse werkelijkheid van het
kampleven te zien door de bril van ironie en galgenhumor.
Hij gooit een voile over de gruwel, omdat het niet mogelijk
is die met woorden te beschrijven. De folteraars worden
gekarakteriseerd als menselijke wezens, hoe imperfect en
verdorven ook.
Toen het Rode Leger op 9 mei 1945 Stutthof als laatste van
de concentratiekampen bevrijdde, troffen de Russen slechts
een honderdtal overlevenden aan. Sruoga werd door het
Rode Leger opgepakt, met harde hand ondervraagd en
uiteindelijk op voorspraak van zijn vrienden teruggestuurd
naar Litouwen. Die zomer werkte hij zijn ervaringen en
aantekeningen uit tot dit literaire werk.

€ 27,50 • Soft cover • ca 356 pagina’s • Formaat 17 x 23 cm • NUR 302 •
ISBN 978 90 5615 650 3 • September 2020 • Sterck & De Vreese

GESCHIEDENIS

Balys Sruoga overleed in 1947. In 1957 verscheen een zwaar door de Sovjets gecensureerde versie, pas in 1995 kon
voor het eerst de volledige tekst worden gepubliceerd. Het werk is inmiddels opgenomen in de literaire canon van
Litouwen en is verplichte lectuur voor Litouwse middelbare scholieren.
De uitgave is in samenwerking met het Lithuanian Culture Institute en het Nederlands Letterenfonds.
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JOHAN J. MATTELAER EN MATHIEU TORCK (EDS.)
IN SAMENWERKING MET CHARLES LAGRANGE, ROLAND DUSSART-DESART,
PATRICK MASELIS EN THOMAS BAERT

A BELGIAN PASSAGE
TO CHINA (1870-1930)

Unieke en nooit eerder
gepubliceerde documenten,
brieven en foto’s

Van 1870 tot 1914 financierden, bouwden en exploiteerde
België – in die tijd een van de voornaamste financiële en
industriële mogendheden – honderden kilometer treinen tramlijnen over de vijf continenten. Het westerse
meerderwaardigheidsgevoel en de kolonisatiedrang
van koning Leopold II waren de motor van de
ondernemingen uit dit land. In China concretiseerde dit
avontuur zich in de aanleg van de spoorlijn tussen Beijing
en Hankou en een tramnet in Tianjin.
A Belgian passage to China (1870-1930) brengt twee projecten
voor het voetlicht. François Nuyens vertrok in 1905 vanuit
Gent naar Tianjin waar hij een elektriciteitscentrale
bouwde en een tramnet aanlegde. In een goed
gedocumenteerd dagboek schrijft Nuyens zijn indrukken
neer over zijn verblijf in China tussen 1905 en 1908.
De broers Philippe en Adolphe Spruyt, beiden arts,
reisden naar China om de medische dienst te te verzorgen
op de werven van de spoorlijn tussen Beijing en Hankou.
Ze kwamen terug met koffers vol Chinese antiquiteiten.
Hun interessante correspondentie en meer dan
1200 fotografische glasplaten bieden een unieke blik
op het dagelijkse leven van China in het begin van de
twintigste eeuw.

Dr. Johan J. Mattelaer is uroloog. Bij uitgeverij Sterck & De Vreese publiceerde hij Roma intima.

KUNST

Liefde, lijf en lust. Mathieu Torck is docent aan de Universiteit Gent (Vakgroep Talen en Culturen) en
postdoctoraal medewerker aan de KU Leuven (Onderzoekseenheid Geschiedenis).
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€ 45 • Taal - Engels • Hardcover • 306 pagina’s • Formaat 29,5 x 22 cm
NUR 680 |691 • ISBN 978 90 5615 644 2 • September 2020 • Sterck & De Vreese

HENK DIJKSTRA

200 JAAR FRIESE
LANDBOUWMECHANISATIE
Geniale uitvinders, handige smeden en
slimme handelaren revolutioneren de landbouw
In de afgelopen 200 jaar veranderde de landbouw op
ingrijpende wijze. Werkte rond 1860 de boer bijna nog
helemaal met de hand en het paard, omstreeks 1960 had
de trekker de rol van het paard overgenomen en volgde
qua mechanisatie de ene na de andere revolutionaire
ontwikkeling. Smeden en uitvinders sloegen ‘de hand
aan de ploeg’ en begonnen landbouwwerktuigen te
importeren, te verkopen en te bouwen. Friesland
kreeg verschillende fabrikanten en handelaren. Enkele
fabrikanten werden internationale spelers.
Dit boek geeft een beeld van de geschiedenis van ruim
twee eeuwen Friese landbouwmechanisatie, in de context
van nationale en internationale ontwikkelingen. Van
David Meese die rond 1760 aan de Academie van Franeker
een ‘zaaikas’ bouwde tot de ontwikkeling van de eerste
melkrobot ter wereld in Oentsjerk in 1985. Het boek wordt
geïllustreerd met circa 600 afbeeldingen, waarvan de
meeste nooit eerder zijn gepubliceerd.

Henk Dijkstra (1959) is sinds 2006 directeur van het Fries Landbouwmuseum (eerst in Earnewâld, nu in

€ 39,90 • Gebonden • 416 pagina’s • Formaat 28 x 25 cm • NUR 680 •
ISBN 978 90 5615 643 5 • November 2020 • Noordboek

GESCHIEDENIS

Leeuwarden). Hij publiceert geregeld over landbouwhistorie en regionale geschiedenis.
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PAUL BROOS

Haestighe ziekten
en epidemieën
Vroeger en nu
Mensen leven altijd al samen met infectieziekten
In de vroege middeleeuwen steekt de Zwarte Dood of de
builenpest de kop op. 320 jaar lang zijn er uitbraken in
onze contreien. De kruisvaarders brengen melaatsheid
mee. Met de ratel in de hand trekken melaatsen rond om
iedereen van hun komst te verwittigen. In leprozerieën
wachten ze op hun gewisse dood. De zeelieden van
Columbus importeren syfilis. Soldaten en rondtrekkende
legerbenden verspreiden tyfus en dysenterie. In
het noorden van Europa en onder de zeelui heerst
scheurbuik. Door ergotisme of de kriebelziekte verliezen
honderden mannen en vrouwen hun ledematen.

GESCHIEDENIS

Wanneer eind achttiende eeuw vaccinatie het
pokkenprobleem inperkt, wordt tuberculose de ziekte
van de jonge kunstenaar. Moeraskoorts of malaria
(‘mal aria’ of slechte lucht) ondermijnt de levensduur,
want ook in onze streken kwam die ziekte voor. De
Spaanse griepuitbraak na de Eerste Wereldoorlog
kost naar schatting vijf miljoen mensen het leven.
Hygiënische maatregelen bieden een antwoord op de
vele epidemieën, maar in het midden van de twintigste
eeuw zet een nieuwe ziekte de wereld in rep en roer:
kinderverlamming.
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Paul Broos, chirurg in ruste, houdt zich gepassioneerd bezig met de geschiedenis van de
geneeskunde. Hij leert ons dat we altijd al kampten met dodelijke ziekten. Covid-19 is gewoon eentje in
de rij van zovele andere (dodelijke) ziekten.
€ 24,95 • Soft cover • ca 240 pagina’s • Formaat 17 x 24 cm • NUR 680 •
ISBN 978 90 5615 648 0 • September 2020 • Sterck & De Vreese

JAN DRIES

Immuniteit
Het wapen tegen corona en
andere virale infecties

Versterk je gezondheid in korte tijd
Hoe komt het dat sommige mensen vaker griep
doormaken of een verkoudheid krijgen en ook niet snel
genezen? Waarom zijn sommige mensen besmet met
het corona-virus, maar hebben ze geen klachten en zijn
anderen wekenlang aan bed en huis gekluisterd? Het
toverwoord is ‘immuniteit’.
Een sterke immuniteit zorgt voor een betere weerstand
tegen aanvallen van virussen. Maar hoe versterk je je
immuniteit? Jan Dries, expert in natuurgeneeskunde,
geeft in dit boek vijf vuistregels:
• gezonde voeding
• een goedwerkende dikke darm
• het lichaam ontgiften
• voldoende bewegen
• positieve instelling
Dit boek bevat talrijke tips en concrete adviezen om de
immuniteit en de gezondheid in relatief korte tijd te
versterken. Het biedt inspiratie en vooral veel hoop. We
hebben veel zelf in de hand om ons te wapenen tegen
ziekmakende virussen.

Jan Dries is auteur van gezondheidsboeken en heeft een rijke ervaring opgebouwd als voedingstherapeut

€ 13,50 • Soft cover • ca 128 pagina’s • Formaat 11 x 18 cm • NUR 893 •
ISBN 978 90 5615 653 4 • Juni 2020 • Sterck & De Vreese

LIFESTYLE

en docent voedingsleer. Hij is auteur van het boek Genezen met kruiden en van zijn nieuwe boek Genezen met
voeding, dat verschijnt in september dit jaar.
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JAN DRIES

Genezen met voeding
Voedingsadvies bij meer dan 150 ziektes

Eet je gezond
Kan aangepaste voeding helpen om een burn-out de
pas af te snijden? Waarom zijn bananen heilzaam tegen
spierkrampen? Kan je een droge huid voorkomen door
meer noten, olie en avocado te eten? Het verband tussen
voeding, ziekte en genezing kan niet langer worden
ontkend.
In een gezonde voeding staat de versheid centraal,
waarbij natuurlijke kleuren, smaken en geuren
belangrijk zijn. Versheid betekent ‘levenskracht’ en dat
hebben we nodig om een ziekteproces te ondersteunen.
Niet alleen de calorieën zijn belangrijk, maar ook de
vitaminen, mineralen, spoorelementen, fytonutriënten,
ballaststoffen, water, en natuurlijke kleur-, smaak- en
geurstoffen.
Voeding kan medicijnen niet vervangen, maar u kunt uw
gezondheid verbeteren en uw ziekten of kwaaltjes genezen
door bepaalde voedingsmiddelen in te schakelen en deze
gedurende een korte of langere periode te gebruiken. Jan
Dries gaat op zoek naar haalbare, realistische oplossingen
en hoedt zich voor extremen.

Jan Dries is auteur van gezondheidsboeken en heeft een rijke ervaring opgebouwd als

LIFESTYLE

voedingstherapeut en docent voedingsleer. Hij is auteur van het boek Genezen met kruiden en van
het onlangs verschenen boek Immuniteit. Het wapen tegen corona en andere virale infecties.
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MIET OOMS

Buurtaal
Praktische gids voor het Nederlands in
België en Nederland

Met rake voorbeelden en handige lijstjes
In Nederland en Vlaanderen spreken we dezelfde taal.
Althans, dat denken we. Hoewel we veel ‘Nederlands’
delen, zijn beide ‘Nederlandsen’ niet helemaal identiek.
Die grote verschillen en nuances in uitspraak en
woordenschat zorgen voor hilariteit, ergernis, discussies
en soms misverstanden en onbegrip. `
Betekent ‘Wat een enerverende dag’ wel hetzelfde in
Nederland en Vlaanderen? In welke volgorde kun je de
werkwoorden ‘moeten’, ‘hebben’ en ‘gedaan’ op het einde
van een bijzin plaatsen? Kun je spreektalige woorden als
het Vlaamse ‘goesting’ en het Nederlandse ‘optyfen’ wel
in geschreven teksten gebruiken? Hoe Vlaams mag je
tekst zijn voor een Nederlands publiek en omgekeerd, hoe
Nederlands voor Vlaamse lezers? En bestaat een neutrale
Nederlandse tekst voor het hele taalgebied wel?
In dit boek staan het Belgisch- en NederlandsNederlands broederlijk naast elkaar. Met aandacht voor
de historische achtergrond van de taalontwikkeling en
de cultuurverschillen tussen Nederland en Vlaanderen.
Met vele rake voorbeelden en handige lijstjes voor
onmiddellijk gebruik.

Miet Ooms is vertaler, variatielinguïst en taalliefhebber pur sang. Op haar website taalverhalen.be

€ 22,50 • Softcover • ca 192 pagina’s • Formaat 17 x 23 cm • NUR 620 | 624 •
ISBN 978 90 5615 651 0 • September 2020 • Sterck & De Vreese
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vertelt ze met veel liefde en verwondering over taalvariatie in het Nederlands.
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MARION MAAKT

De natuur op je huid
Meer dan 50 recepten om zelf natuurlijke
verzorgingsproducten te maken
Ga meteen aan de slag!
Onze huid meet ongeveer 2 m2, omvat zestien procent van
ons totale lichaamsgewicht en is daarmee ons grootste
orgaan. Een groot deel van de producten die we op onze
huid smeren wordt door ons lichaam opgenomen. Veel (te
dure) cosmetica bevatten vaak schadelijke ingrediënten
en zijn bovendien niet milieuvriendelijk.
De natuur op je huid leert waarom natuurlijke cosmetica
een goede keuze is. Helder en stap-voor-stap leer je de
basisprincipes: hoe maak je een crème, balsem, gel of
schuimende shampoo? Welke producten kies je voor jouw
huidtype en hoe bewaar je jouw zelfgemaakte cosmetica?
Heb je deze technieken eenmaal goed onder de knie,
dan kun je eindeloos gaan variëren. Marion serveert
meer dan 50 goed uitgewerkte recepten en evenveel
interessante weetjes: een kleimasker of shampoobar,
een romige bodycrème of een spray tegen haarroos,
een anti-jeukhaarmasker of geurende badpralines, een
anti-litteken-roller, mascara of solide scheerschuim …
Van top tot teen, voor elk stukje huid – voor hem, voor
haar en de baby – kun je natuurlijke en verzorgende
producten maken. Een lijst met interessante adresjes
waar je de basisproducten kunt kopen en een uitgebreide
ingrediëntenlijst sluiten dit DIY-boek af.

Marion is orthopedagoog en herborist. Onder de naam ‘Marion Maakt’ geeft zij
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workshops waarin ze enthousiast leert hoe je natuurlijke verzorgingsproducten kunt
maken. Met foto’s van Dorothee Dubois.
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ANN VANSTEENKISTE

De helende kracht
van thee
Van dit boek word je blij
Thee zetten en drinken veroorzaakt een soort
blijdschap. Het is een dagelijks ritueel dat zorgt voor een
ontspannend moment.
Thee of een kruideninfusie is echter veel meer dan een
dorstlesser of een deugddoend drankje na een zware
werkdag. Met hun helende werking bieden kruiden en
bloemen een ideale ondersteuning bij heel wat ziektes
en aandoeningen. De lijst van kruiden met een heilzame
werking is eindeloos lang: vlozaad als eetlustremmer of
weegbree tegen hooikoorts, rozenbottel als ondersteuning
bij borstvoeding of brandnetel om nagels en kraakbeen
te versterken, karwij tegen bloedarmoede of hartgespan
om de bloeddruk te verlagen, hoppebellen om nerveuze
hartkloppingen te verminderen of goudsbloem om
de immuniteit te verbeteren… Kies een kruid of
verschillende kruiden en maak zelf een melange. Geniet
en heel je zelf.
De helende kracht van thee is een bijzonder rijk boek. Naast
de weldoende recepten voor het lichaam, biedt het ook
stof voor de geest. Het doet nadenken over de manier
waarop we omgaan met ons lichaam, hoe we het voeden,
en hoe we ons mentaal welbevinden kunnen versterken.

Ann Vansteenkiste is bekend als theesommelier. Ze geeft in de Benelux vele workshops,
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cursussen theeceremonie en lezingen. Ze is kind aan huis bij topchefs om hen te adviseren bij
de samenstelling van hun theekaart.
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WIM TAVERNIER, VIVIANE LEYMAN, ILSE BOEREN,
MAAIKE DE RIDDER, KRISTOF HANECA

Hout dat spreekt
Over de sterke band tussen mens en hout

Verrassende verhalen
Wat is hout? Een vreemde vraag, want iedereen weet dat
hout afkomstig is van bomen, en dat er verschillende
soorten hout zijn voor tal van toepassingen. Hout voor
scheepsbouw of timmerhout, voor schrijnwerk of parket,
voor meubels of keukengerei … En toch! Na het lezen van
dit boek zult u moeten bekennen dat u niets wist over
hout.
De invloed van hout op de mens zelf en op onze
beschaving is immens groot. Zonder hout geen vuur, geen
houtskool en dus ook geen ijzertijd. Zonder campechehout
geen luxueuze, Bourgondisch zwarte stoffen. Zonder
Arabische gom afkomstig van acaciabomen, geen inkten
of plakkaatverf. Zonder houten tonnen geen whisky
of wijn… In Hout dat spreekt maken we kennis met dit
geweldige materiaal, dat afkomstig is van de levende
natuur.
In het HOUTlab, het houtmuseum van Plantentuin Meise,
wordt de bezoeker doordrongen van het belang van
bossen voor de planeet en van het milieuvriendelijke en
duurzame aspect van hout.

WETENSCHAP

Wim Tavernier, Viviane Leyman, Ilse Boeren, Maaike De Ridder en
Kristof Haneca zijn allemaal op een of andere manier gefascineerd door hout.
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Ze leggen in dit boek hun wijsheid samen en verrassen ons met bijzondere weetjes en
boeiende inzichten.
Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met Plantentuin Meise.
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JOZEF KEULARTZ

BOOMMENSEN
Over nut en nadeel van
de humanisering van de natuur
Bomen zijn de nieuwe dieren
De laatste decennia is de muur die de mens tussen zichzelf
en alle andere levende wezens op aarde heeft opgetrokken
aan het verbrokkelen. De eerste opening in deze muur
betreft de dieren. Alle vermogens en verworvenheden
die voorheen uitsluitend aan de mens voorbehouden
leken te zijn, vindt men nu ook bij dieren terug. Recent
is een tweede opening in de muur ontstaan en worden
ook aan planten verbazingwekkende vaardigheden
toegeschreven; ze zouden in staat zijn om afwegingen
te maken, problemen op te lossen, te voelen, te leren, te
communiceren, enzovoort.
Jozef Keulartz zet alle actuele ontwikkelingen op een
rij en beschrijft helder zowel de lichtpunten als de
schaduwzijden van de vermenselijking van planten.
Keulartz besteedt veel aandacht aan de koning der
planten: de boom, en aan de vele actiegroepen die zich het
met bomen bezighouden, zoals de net opgerichte Partij
van de Bomen, bomenridders en bomenstichtingen.

€ 14,90 • Paperback • ca 96 pagina’s • Formaat 14 x 21,5 cm • NUR 730 / 410 •
ISBN 978 90 5615 660 2 • Oktober 2020 • Noordboek
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Jozef Keulartz (1947) is emeritus hoogleraar milieufilosofie. Hij publiceerde veel
over sociale en politieke filosofie. De laatste jaren schreef hij vooral over dierenethiek,
milieufilosofie en natuurbeleid, waaronder Dieren in ons midden.
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ERIC BRINCKMANN, BENJAMIN BRINCKMANN

Friluftsliv
Noors buitenleven in de Lage Landen

De natuur als tweede huis
Friluftsliv (letterlijk vrije-lucht-leven) is de Noorse
manier om je thuis te voelen in de buitenruimte. Eric
Brinckmann beschrijft met zijn zoon Benjamin op een
luchtige, verhalende en praktische manier het leven in de
open ruimte van het Noorse en Nederlandse landschap:
buiten slapen, je oriënteren op de zon en de sterren,
kamperen met zo min mogelijk spullen, of kanoën in
een eindeloos landschap vermengt met praktische
toepassingen van eetbare planten, bruikbare bomen en
leesbare wolken en Sami-weetjes.
Dit is een lees-, reis- en doe-boek dat begint in je eigen
tuin of op je balkon: daar valt de buitenwereld al op een
spannende manier te beleven. Je kunt daar blijven of er
verder op uit trekken, allebei goed. De auteurs vergeten
niet dit buitenleven in een historische en filosofische
context van Arne Naess en Spinoza te plaatsen en
daarmee extra diepgang te geven.

Eric Brinckmann (1961) studeerde rechten en filosofie en is momenteel directeur van landgoed Het
Lankheet in Overijssel en schrijver van filosofische wandelboeken.

Benjamin Brinckmann (1992) studeerde milieukunde in Noorwegen en woont nu in Sandefjord

NATUUR

(Noorwegen) waar hij onder andere docent Friluftliv is.
Geïllustreerd met informatieve zwart/wit tekeningen.
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KOEN ARTS

Wild Jaar

De MacFarlane van Nederland zoekt het dicht bij huis
‘Op de vraag of ik zo’n experiment aan anderen aanraad,
schijnt het me toe dat natuurbescherming niet alleen een
idee is dat moet worden verdedigd, maar ook een praktijk
die moet worden geleefd.’
Wanneer je een ‘echte’ natuurervaring op wilt doen, kun
je die zoeken in de bossen van Canada, de Gobiwoestijn
of tropische wouden van Papoea. Maar Koen Arts maakt
het zichzelf moeilijker. Hij blijft thuis en gaat samen met
zijn vrouw een experiment aan om te onderzoeken of ze
in hun eigen omgeving, en als onderdeel van het dagelijks
bestaan, wildheid kunnen vinden. Ze besluiten om 365
nachten buiten te slapen, en in ieder seizoen tenminste
vijftig procent van de tijd buiten door te brengen.
Wat volgt is een virtuoos geschreven verslag van wat
evenzeer een wild als sociaal jaar werd.

Koen Arts is docent aan de Wageningen Universiteit. Hij is gepassioneerd onderzoeker
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naar de relatie tussen mens en natuur, waarbij zijn ervaring over de hele wereld (Brazilië,
Schotland, India) geregeld van pas komt.
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RAVON

VISATLAS
VAN NEDERLAND
Met schitterende foto’s van de verborgen
wereld onder de waterspiegel
Deze nieuwe visatlas toont de veranderingen sinds 1900
en de laatste stand van zaken voor alle zoetwatervissen
in ons land. Betrouwbare informatie die gebruikt
wordt voor natuurbeheer en actuele vraagstukken zoals
klimaatverandering, waterkwaliteitsverbeteringen
en levende rivieren. Een schitterend naslagwerk met
fraaie foto’s en kaartjes en grafieken, waardoor je
inzicht krijgt in de actuele stand van zaken en alle
veranderingen daarin. Een belangrijk standaardwerk
voor natuurbeheerders, (sport)vissers, de algemene
natuurliefhebber en professioneel geïnteresseerden.
Deze prestigieuze atlas over de zoetwatervissen
van Nederland is samengesteld door RAVON, het
kenniscentrum in Nederland voor de ontwikkeling van de
visstand in het zoete water.

NATUUR

In samenwerking met Ravon
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JEAN-DENIS GODET

NATUURGIDS
KNOPPEN EN TWIJGEN
Van inheemse bomen en struiken
Bomen herkennen in de winter
Met deze handzame gids kunnen aan de hand van
knoppen en twijgen de meeste bomen en struiken
herkend worden in de winter, wanneer ze geen bladeren
of bloemen hebben.
Een eenvoudige tabel met heel veel foto’s maken het
gemakkelijk de soorten goed te herkennen.
Alle 150 bomen en struiken worden uitvoerig beschreven
en zijn voorzien van vier tot acht foto’s van de knoppen
en twijgen. De plantenportretten geven extra informatie
over verspreiding en biotoop en daarnaast beschrijvingen
van de knoppen en twijgen.

Jean-Denis Godet studeerde biologie en was jarenlang
biologieleraar. Hij schreef verschillende boeken over planten.
Vooral dankzij zijn bijzondere plantenfotografie staat hij in hoog
aanzien.
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Natuurgids Akkerflora
€ 17,90 • Paperback • 176 pagina’s
ISBN 978 90 5615 604 6

Natuurgids Eetbare bomen en struiken
€ 17,90 • Paperback • 200 pagina’s •
ISBN 978 90 5615 605 3

NATUUR

EERDER VERSCHENEN
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ANNE SCHULP

Praktijkgids Fossielen

Hét handboek voor de fossielenverzamelaar
De geheel hernieuwde Praktijkgids fossielen is een echte
aanrader voor iedere liefhebber en fossielenverzamelaar
die op serieus niveau in zijn vrije tijd of professioneel
te maken krijgt met fossielen. Op toegankelijke en
vakkundige wijze beschrijft Anne Schulp, een van de
meest ervaren paleontologen van Nederland, hoe en
waar je fossielen kunt zoeken, preparen en bewaren. Hij
geeft een actueel overzicht van de nieuwste methodes en
technieken die van pas komen bij het opzetten én beheren
van een fossielenverzameling.

NATUUR

Anne Schulp is onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center en hoogleraar
paleontologie aan de Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht.
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HARVEY VAN DIEK, HEIN VAN GROUW

Witte merels, zwarte merels
Albinisme en andere kleurafwijkingen bij vogels

Met schitterende foto’s van dit bijzondere
natuurfenomeen
Een van de meest intrigerende fenomenen in het vogelrijk
zijn kleurafwijkingen, waaronder albinisme. Maar wat
zie je nu eigenlijk als je een witte merel ziet, of een
donkere fazant? De auteurs vertellen op toegankelijke
wijze alles over kleurafwijkingen bij vogels. Over hoe
de meest gangbare en herkenbare kleurafwijkingen,
zoals albinisme (geheel wit) en melanisme (geheel
donker), tot stand komen. Maar ook over hoe men over
deze kleurafwijkingen dacht en hoe daar verandering
in is gekomen. Witte merels, zwarte merels bevat een keur
aan verbazingwekkende foto’s van vogels in al hun
verschillende kleurvormen.
Voor iedere nieuwsgierige natuur- en vogelliefhebber.

Harvey van Diek werkt voor SOVON als communicatiemedewerker en fotoredacteur.
Zijn hele leven is hij al gefascineerd door vogels.

Hein van Grouw is conservator bij het Engelse Natural History Museum waar hij
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verantwoordelijk is voor de vogelcollectie.
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MARTIN HERMY

De juiste boom
voor jouw tuin
Laat miljoenen bomen groeien!
Groendeskundige Martin Hermy zag het vaak
gebeuren: bomen, soms nauwelijks volgroeid, werden
gerooid omdat ze niet voldeden aan de wensen van de
tuineigenaar of de buren.
Zijn ergernis kanaliseerde hij in een nieuw boek, De
juiste boom voor jouw tuin. Je maakt kennis met ruim 570
boomsoorten die perfect kunnen groeien in onze streken:
van minibomen tot zuilbomen, van groenblijvende tot
droogte-tolerante bomen, van bomen met opvallende
bloemen, herfstkleuren of schors tot bomen met eetbare
vruchten en als toetje, een heus rariteitenkabinet.
Hermy vertaalt wetenschappelijke kennis in praktische
tips en hapklare informatie. Zo leer je waarom je bomen
moet planten, hoe je plant, welke steun ze nodig hebben,
welke bodem ze vereisen, welk leven zich onder de grond
bevindt, of waarom bepaalde bomen beter aangepast zijn
aan de klimaatverandering. Er is weinig plaats voor de
aanplant van nieuwe bossen, maar wel voor miljoenen
bomen in tuinen. Waar wachten we op?
De vele figuren, tabellen en foto’s en de uitgebreide index
maken van dit boek een echt standaardwerk.

Martin Hermy is emeritus professor van de KU Leuven waar hij 25 jaar

TUINIEREN

de vakken groenbeheer, natuurbeheer en ecologie doceerde. Hij is een
gepassioneerd tuinliefhebber.
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PIET OUDOLF EN NOEL KINGSBURY

OUDOLF | HUMMELO
‘If the world of gardening has rock stars, Piet
Oudolf qualifies as Mick Jagger, David Bowie,
and Prince rolled into one.’ – Gardenista
Voordat de tuin van Piet en Anja Oudolf in Hummelo
definitief de hekken sloot, was het bijna een bedevaarts
oord voor de vele internationale bewonderaars van de
tuin- en landschapsarchitect. De combinatie van tuin
en kwekerij vormde de basis van de ongeëvenaarde
plantenkennis van Oudolf en van zijn vermogen tot
experimenteren en vernieuwen.
Oudolf | Hummelo beschrijft de veranderende kijk op
beplanting van tuinen en openbare ruimtes gedurende de
afgelopen 35 jaar, aan de hand van de tuin en voormalige
kwekerij van Anja en Piet Oudolf. Het boek besteedt
daarnaast aandacht aan zijn vele internationale projecten
en Oudolfs weg naar wereldfaam en is voor deze nieuwe
editie geheel up-to-date gemaakt.

Piet Oudolf is een van de meest invloedrijke hedendaagse tuin- en landschapsontwerpers ter wereld.

€ 29,95 • Paperback met flappen • ca 416 pagina’s • Formaat 17 x 23 cm • NUR 425 •
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Tot zijn werk behoren de beplanting van de wereldberoemde High Line in New York en diverse andere
grote openbare projecten in binnen- en buitenland.
Noel Kingsbury is journalist, tuinontwerpen en docent. Hij breekt een lans voor een natuurlijke en
duurzame benadering van tuinontwerpen en beplanten. Hij heeft ruim 25 boeken op zijn naam staan,
waarvan 5 met Piet Oudolf.
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GERARD MAST

Eendenkooien in Fryslân

Gerard Mast was gedurende
zijn hele leven werkzaam bij
Staatsbosbeheer. Een uitgave
in samenwerking met de
Eendenkooienstichting.

Dit standaardwerk geeft een encyclopedisch overzicht van
alle ruim 400 eendenkooien die Friesland in de afgelopen
vijfeneenenhalve eeuw heeft gekend. Gerard Mast heeft alle
relevante aspecten van het fenomeen eendenkooi beschreven,
waaronder de bloeiperiodes in de zeventiende en achttiende
eeuw, de geografische ontwikkelingen – bijvoorbeeld in relatie
tot landgoederen –, een verificatie van oude benamingen.
Hij beschrijft de werkprocessen, de bouwmaterialen en
gereedschappen. Alle aspecten van de eendenkooien heeft
hij gekwantificeerd, zoals de vangstgegevens en prijzen van
gevangen vogels en eieren op de afzetmarkten. Deze veelzijdige
studie bevat ook een sociologische analyse, over benamingen
en familienamen, en beschrijft de eendenkooien als cultureel
erfgoed, van heraldiek, dorpswapens en dorpsvlaggen, tot
spreekwoorden en gezegden. Eendenkooien is ruim geïllustreerd
met kaarten, grafieken en foto’s.

ca € 99,00 • Box met 2 delen • ca 1300 Pagina’s • Formaat 23 x 30 cm • NUR 435 •
ISBN 978 90 5615 662 6 • November 2020 • Noordboek

OEBELE VRIES

Ferdban
Oudfriese oorkonden in middeleeuws Friesland

GESCHIEDENIS

Dit boek kan gelden als vervolg op Asega, is het dingtijd?, dat in
2007 verscheen. Toch is het heel anders. Centraal staan nu niet
Friestalige wetsteksten, maar oorkonden. Deze oorkonden zijn
eigenlijk veel spannender. Zij staan midden in het leven. Zij
weerspiegelen lief en leed van concrete mensen uit alle delen van
Friesland, maar gaan ook over vete en vrijheidsstrijd, over de
veelzijdige activiteiten van kloosters en de groeiende invloed van
steden. Zij laten ook de transformatie van Friesland zien in de
jaren kort na 1500.
Een veelzijdiger inkijk in de Friese maatschappij in het herfsttij
van de middeleeuwen en het prille begin van de nieuwe tijd is
nauwelijks voorstelbaar.
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Oebele Vries is historicus en kenner van het Oudfries. Hij was universitair docent aan de
Rijksuniversiteit Groningen en is nu gastonderzoeker bij de Fryske Akademy.
Uitgave in samenwerking met Tresoar.
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EVERT JAN PRINS

61 EILANDEN IN
DE WADDENZEE
Een ontdekkingsreis

Evert Jan Prins is kenner van het
Waddengebied en heeft jarenlang
rondgezworven om alle eilanden te kunnen
bezoeken.

Evert Jan Prins brengt als eerste alle 61 bewoonde en
onbewoonde Waddeneilanden in beeld met schitterende
fotografie en unieke reisverhalen. De Nederlandse, Duitse
en Deense eilanden kennen landschappelijk en historisch
veel overeenkomsten, maar de auteur laat ook feilloos
het eigen karakter van ieder eiland zien. Hij neemt de tijd
om de inwoners aan het woord te laten, heeft veel oog
voor de cultuurhistorie en overal is de overweldigende
natuur aanwezig. Een schitterend cadeauboek met meer
dan 500 foto’s en kaarten over dit geweldige gebied dat
aangewezen is als Unesco Werelderfgoed.

€ 49,90 • Hardcover • ca 400 pagina’s • Formaat 24 x 31 cm • NUR 500 | 410 •
ISBN 978 90 5615 673 2 • Oktober 2020 • Noordboek

LANDSCHAP

Met een voorwoord van
Mathijs Deen
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JACOBUS

DE OPENBARINGEN
VAN JACOBUS
De Bijbel in 9x9 sonnetten
Het woord Gods in poëtische straattaal
Jacobus vond de tale Kanaäns niet langer leesbaar. Zijn
roeping werd het Oude en Nieuwe Testament te vertalen
in begrijpelijke taal, zodat iedereen kennis kon nemen van
de Bijbelse boodschap. In 81 sonnetten dicht ‘Jacobus’ met
veel vaart en groot plezier over de wereldgeschiedenis,
van de schepping tot aan het einde der tijden. 'Jacobus' is
een taalvirtuoos met een toegankelijke en geheel eigen
kijk op de bijbel.

Jacobus is evangelist en leeft van de wind.

CADEAUBOEK

Hij gunt ieder een behouden hemelvaart.
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€ 14,90 • Paperback • ca 96 pagina’s • Formaat 15 x 23 cm • NUR 701 | 306 •
ISBN 978 90 5615 659 6 • Oktober 2020 • Noordboek

DICK BRUNA

Nijntje in streektalen
Nijntje is al 65 jaar populair onder peuters en kleuters.
Daarom verschijnen ook dit jaar weer drie nieuwe titels
en acht herdrukken over Nijntje in streektalen.
NIEUWE streektaalvertalingen:
• Het fees van nijntje, Utrechts – Herman van Veen
• Nijntje hef feest, Twents – Herman Finkers
• Nijntje, Franekers – Annalies Bouma
Herdrukken
Opoa en opoe pluisie op se Mokums 978 90 5615 367 0
Opa en Oma Pluis op z’n Brabants 978 90 5615 2901
Nijntje op de fiets op z’n Brabants 978 90 5615 411 0
Nijntje git fietse ien ’t Nimweegs 978 90 5615 399 1
Nijntje döt fietsen in Twente 978 90 5615 410 3
Nijntje op de fiets opse Rotjeknors 978 90 5615 414 1
Nijntje in de diergaarde opse Rotjeknors 978 90 5615 400 4
Nijntje an zei innut Haags 978 90 5615 328 1

Het fees van nijntje, Utrechts
Herman van Veen
ISBN 978 90 5615 579 7
Nijntje hef feest, Twents
Herman Finkers
ISBN 978 90 5615 636 7
Nijntje, Franekers
Annalies Bouma
ISBN 978 90 5615 637 4

€ 6,95 • Hardcover • Full colour •
NUR 270 • September 2020 •
Bornmeer

NIJNTJE

N I J N T J E SN
M E E R DAE X .
3 5 0 .0 0 0C H T
V E R KO
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ACTUEEL EN EERDER VERSCHENEN
BIJ STERCK & DE VREESE

2e

druk

De vergeten prinsessen van Thorn
€ 39,90 • Gebonden • 520 pagina’s
ISBN 9789056155285

Congo
€ 39,90 • Gebonden • 464 pagina’s
ISBN 9789056155148

Roma Intima
€ 29,90 • Gebonden • 224 pagina’s •
ISBN 9789056155827

Het Lam Gods
€ 34,90 • Gebonden • 224 pagina’s •
ISBN 9789056155841

Ridders in de Lage Landen
€ 24,90 • Paperback •. 256 pagina’s •
ISBN 9789056155865

Historia Naturalis
€ 49,99 • Gebonden • 688 pagina’s •
ISBN 9789056155117

Zwarte trots, witte schaamte?
€ 17,50 • Paperback • 160 pagina’s •
ISBN 9789056155995

Genezen met kruiden
€ 27,50 • Paperback • 240 pagina’s
ISBN 9789056155384

3e

2e

druk

Droomplanten
€ 25 • Paperback met flappen • 288
pagina’s • ISBN 978 90 826836 4 6
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druk

Hypernatuur
€ 35,00 • Gebonden • 256 pagina’s •
ISBN 9789056156121

15 eeuwen Nederlandse taal
€ 22,50 • Paperback • 256 pagina’s
ISBN 9789056155346

En nu naar Mars
€ 19,90 • Paperback • 192 pagina’s •
ISBN 9789056155964

ACTUEEL EN EERDER VERSCHENEN
BIJ NOORDBOEK | HLBOOKS

Zat het snor?
€ 24,90 • Gebonden • 192 pagina’s •
ISBN 9789056155896

FWIET! FWIET!
€ 22,50 • Paperback • 224 pagina’s •
ISBN 9789056155933

Wallacea
€ 24,90 • Gebonden • 128 pagina’s •
ISBN 9789056156350

Stoffen in het interieur
€ 39,95 • Gebonden • 256 pagina’s •
ISBN 9789082683615

428.0 x 216.0 mm

Lars Gejl is een van de beste natuurfotografen van de
wereld en gespecialiseerd in vogelfotografie.

Roofvogelgids
herkenning
leefwijze geluiden

Lars Gejl

De uitvoerige soortbeschrijvingen bevatten
de volgende onderdelen:
• De biologie van alle roofvogels
• Beschrijving van de verspreidingsgebieden
en trek
• Tekeningen van de silhouetten en de jizz
• Rui en kleden
• Gelijkende soorten
• Vergelijkingsplaten met pijlaanwijzingen
naar de typische kenmerken per soort
• QR-codes voor de geluiden van de
roofvogels

Roofvogelgids

Met deze vernieuwende gids kan iedere
natuur- en vogelliefhebber alle Europese
roofvogels op naam brengen. De auteur
heeft hiervoor meer dan 500 nieuwe,
vaak unieke foto’s verzameld. In de tekst
beschrijft hij per soort een groot aantal
handige kenmerken. Ter ondersteuning
van een snelle en zekere determinatie heeft
Lars Gejl voor het eerst vergelijkingsplaten
samengesteld met foto’s van de vogels in
vlucht.

www.noordboek.nl

NOORDBOEK NATUUR

Wandelgids Vallei en Eempad
€ 19,90 • Paperback • 240 pagina’s •
ISBN 9789056156251

Onderweg
€ 24,99 • Paperback • 240 pagina’s •
ISBN 9789056155056

3e

druk

Wolf
€ 25,00 • Gebonden • 240 pagina’s
ISBN 9789056155469

De nieuwe gids voor de nietbestaande vogels van Europa
€ 17,50 • Paperback • 240 pagina’s
ISBN 9789056154967

Roofvogelgids
€ 32,50 • Integraalband • 304
pagina’s • ISBN 9789056155483

Veldgids Orchideeën
€ 37,90 • Gebonden • 430 pagina’s •
ISBN 9789056156039

3e

druk

De kleine gids niet-bestaande vogels
€ 12,90 • Paperback • 208 pagina’s •
ISBN 9789056156398

Stinzenplanten in Fryslân
€ 22,50 • Gebonden • 176 pagina’s •
ISBN 9789056156220
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NIEUW
Adembenemend
mooi!

Evert Jan Prins brengt als eerste auteur en fotograaf alle 61 bewoonde en onbewoonde Waddeneilanden in beeld
met schitterende fotografie en unieke reisverhalen. Een schitterend cadeauboek met meer dan 500 foto’s en
kaarten over dit geweldige gebied dat aangewezen is als Unesco Werelderfgoed.
ISBN 978 90 5615 673 2 • € 49,90
EERDER VERSCHENEN
FOTOGRAFIE

per etmaal land wordt, daar is de wereld van het Wad.

hebben gemaakt. Dit boek toont het Wad zoals het nog nooit eerder in beeld is
gebracht, dankzij speciale camera’s en de nieuwste technieken. Ruben Smit brengt
een ode aan het Wad, door dit werelderfgoed tot kunstvorm te verheffen.
Ruben Smit maakte furore met de prijswinnende film De Nieuwe Wildernis (2013).
WAD – overleven op de grens van water en land is het officiële fotoboek bij zijn nieuwe film.

Ruben Smit, Melchert Meijer zu Schlochtern,
Ruurd Jelle van der Leij, Yoeri van Es e.a.

Verbaas je over het geluid van eb en vloed. Geniet van de wolken
vogels en zonnebadende zeehonden. Kijk naar de schitterende
sterrenhemel en maak een spectaculaire zonsopgang mee.
De Waddenzee biedt dit alles, en nog veel meer.
De gids De Wadden is ideaal om plekken te vinden en bezoeken
waar je unieke natuurervaringen op kunt doen. Filmer en
fotograaf Ruben Smit neemt je mee naar zijn favoriete
hotspots op de Waddeneilanden en aan de Friese, Groningse en
Noord-Hollandse waddenkust. Aan de hand van informatieve
kaartjes, beschrijvingen en spectaculaire fotografie laat hij zien
hoe en waar je dit geweldige gebied, aangewezen als Unesco
Werelderfgoed, het beste kunt ervaren.

RUBEN SMIT

Ruben Smit (1971) is gepassioneerd ecoloog en
filmmaker/fotograaf. Met zijn werk won hij vele
nationale en internationale prijzen. Zijn films De
Nieuwe Wildernis en WAD werden een doorslaand
succes in de bioscoop. Zijn jarenlange ervaring in
de Nederlandse natuur en vooral op de Wadden,
maken hem tot de beste ‘reisleider’ voor de
Wadden die je je kunt voorstellen.

DE WADDEN

land eindigt. Het bevat een sublieme verzameling foto’s van het waddengebied,

OVERLEVEN OP DE GRENS VAN WATER EN LAND

Dit fotoboek gaat door waar de film WAD – overleven op de grens van water en
geselecteerd uit de tienduizenden opnames die filmmaker Ruben Smit en zijn team

WAD

Waar hemel en aarde in elkaar overgaan, waar de zee tweemaal

DE
WADDEN
DE
De mooiste plekken
Unieke natuurbeleving
Alle seizoenen

Wad DVD
€ 24,90 • 125 speelminuten •
ISBN 9789056155209

Noordboek

Wad
€ 35 • Gebonden • 208 pagina’s •
ISBN 9789056154820

Noordboek

RUBEN SMIT

OVERLEVEN OP DE GRENS
VAN WATER EN LAND

De Wadden
€ 17.90 • Paperback • 160 pagina’s •
ISBN 9789056154820

Glans op het wad
€ 22,50 • Gebonden • 240 pagina’s •
ISBN 9789056154981

