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INLEIDING DOOR

ALEXANDER REEUWIJK EN STEVEN VAN IMPE

Paradijsvogels
in cultuur en natuur
De mooiste afbeeldingen uit Birds of Paradise
(1891-1898) Richard Bowdler Sharpe
Het was zo’n mooie gedachte: paradijsvogels zweven
zonder vleugels in de lucht dichtbij God. Ze hebben geen
poten, omdat zij pas na hun dood op aarde neervallen.
De vogel laaft zich aan de dauw of drinkt rechtstreeks
uit een wolk en voedt zich met manna. De zeelui van
Ferdinand Magellaan (1480-1521), die als eerste de wereld
rond zeilden, bazuinden dit verhaal rond. Zo kwamen de
vogels aan hun naam.
De paradijsvogels vergaarden in korte tijd grote roem
omdat ze er prachtig uitzagen en slechts een handvol
ontdekkingsreizigers ze ook in het echt hadden gezien.
Ook vandaag kunnen we ons vergapen aan de pracht en
praal van deze fladderende kleurboekjes dankzij uitgever
en auteur Richard Bowdler Sharpe (1847-1909).
Hij realiseerde met A Monograph of the Paradiseidae or
Birds of Paradise in twee volumes een meesterwerk: de
tekeningen zijn van uitzonderlijke kwaliteit, de inkleuring
– door zijn tien dochters – is ronduit subliem.

Buitenissig mooi

€ 49,95 • Hardcover • Ca. 208 pagina’s • 25 x 29 cm • NUR 680 l 435
ISBN 978 90 5615 793 7 • September 2021 • Sterck & De Vreese
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De verklarende inleidingen door Alexander Reeuwijk , auteur van boeken en artikelen over
natuurhistorie en reizen, over wetenschapsgeschiedenis, cultuur en oude boeken in het algemeen;
en Steven Van Impe, curator van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen,
accentueren het belang van en geven de nodige achtergrond bij de publicatie van dit boek.
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MARLEEN WILLEBRANDS,
ALEXANDRA VAN DONGEN
EN MANON HENZEN

De verstandige kok
Lekker koken met wat de grond schaft
De verstandige kock, of sorghvuldige huyshoudster was
een kleine honderd jaar lang dé culinaire bestseller
van Nederlandse bodem. Het is het enige gedrukte
Nederlandstalige kookboek uit de zeventiende eeuw
in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
De Amsterdamse druk uit 1669 werd als sluitstuk
opgenomen in het driedelige Het Vermakelijck landtleven, een handleiding voor buitenplaatsbezitters om
zelfvoorzienend te zijn. Een kookboek om lekker te koken
met wat de grond schaft.

Vele kleurillustraties en met
een facsimile van de oudste
druk van het kookboek

deskundige, hertaalde 194 recepten in modern-Nederlands
en geeft uitgebreide achtergrondinformatie bij dit bijzondere
kookboek.
Alexandra van Dongen, kunsthistorica en conservator
van Museum Boijmans Van Beuningen, beschrijft het keuken- en
tafelgerei dat voorkomt in De verstandige kok aan de hand van
eigentijdse schilderijen en voorwerpen, en koppelt dit aan de
recepten.
Manon Henzen, culinair historica en eigenaar van historisch
kookatelier eet!verleden, bewerkte twintig tongstrelende
recepten voor de moderne keuken. Zo kan iedereen de smaak
van de zeventiende eeuw ontdekken.

€ 29,95 • Hardcover • 320 pagina’s • 20 x 25 cm • NUR 440 l 685
ISBN 978 90 5615 794 4 • November 2021 • Sterck & De Vreese

CULINAIRE GESCHIEDENIS

Marleen Willebrands, neerlandica en culinair-historisch
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REDACTIE

ELISABETH DE BRUIJN E.A.

Helden in harnas
Gedrukte ridderverhalen
uit de vijftiende en zestiende eeuw
Ridders roepen bij jong en oud beelden op van
heldhaftige avonturen, zwaardgevechten, magiërs,
draken en hoofse liefde.
De auteurs gaan op zoek naar het waarom van
die fascinatie. Ze duiken diep in de Europese
literatuurgeschiedenis en focussen op het scharnierpunt:
de late vijftiende en de zestiende eeuw. De opkomst
van de boekdrukkunst was een echte gamechanger.
Middeleeuwse verhalen werden gecommercialiseerd,
aangepast en internationaal verspreid. Oude en nieuwe
verhaalstof belandde op de drukpers, en die nam allerlei
vormen aan. Ook de gebruikte verteltechnieken, die doen
denken aan de verhaallijnen van soapseries, droegen bij
aan het succes van ridderverhalen.

GESCHIEDENIS

En toch! Niet alle ridderverhalen zijn bewaard gebleven.
Ook verhalen die wel op de boekenplanken bleven staan,
zijn soms vergeten. Terwijl Karel ende Elegast terechtkwam
in de literaire canon, verdwenen de verhalen over
de vrouw met de vissenstaart Melusine, Helias de
Zwaanridder of ridder Paris en de mooie Vienna uit het
collectieve geheugen.
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€ 19,95 • Paperback met flappen • Ca. 128 pagina’s • Formaat 17 x 24 cm • NUR 610
ISBN 978 90 5615 795 1 • Oktober 2021 • Sterck & De Vreese

PETER VERLINDEN

Tussen herinnering
en realiteit
Congolese stemmen over de koloniale tijd
Noodzakelijk debat
Sinds de turbulente onafhankelijkheid in 1960 kenden de
betrekkingen tussen Congo en België euforische tijden
naast even veel periodes van diepe conflicten. Het is tijd om
de koloniale erfenis voor eens en voorgoed op te helderen.
Een belangrijke stem wordt in dit debat altijd over het hoofd
gezien: die van de Congolezen in Congo zelf.
De afgelopen decennia sprak Peter Verlinden met
Congolezen in Congo: van het kleinste en afgelegen dorp
tot in de grote steden. Sommige getuigen hebben nog
gewerkt voor ‘de Belgen’, anderen hebben de kolonialen
alleen op afstand gekend, de jongeren uitsluitend door
de verhalen van hun ouders en grootouders. Hun kijk op
de Belgisch-Congolese relaties verdient aandacht, veel
aandacht. Want het is met deze mannen en vrouwen
dat de Belgisch-Congolese toekomst opgebouwd moet
worden.

Peter VERLINDEN (1957) was ruim een kwarteeuw VRT-journalist met als specialisatie
Centraal-Afrika. Naast boeken schrijven is hij journalistiek actief in verschillende Vlaamse media.
Hij doceert Media en Internationale Conflicten aan de KU Leuven.

EERDER VERSCHENEN
PETER VERLINDEN - ZWARTE TROTS, WIT TE SCHA AMTE
OVER KOLONIALISME EN R ACISME

€ 17,90 • ISBN 978 90 5615 599 5

GESCHIEDENIS

€ 22,50 • Paperback • Ca. 208 pagina’s • Formaat 15 x 23 cm • NUR 680
ISBN 978 90 5615 796 8 • Oktober 2021 • Sterck & De Vreese
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JAN PAPY EN JORIS TULKENS

In de ban van Mohammed
Nicolaes Cleynaerts’ brieven
uit de Arabische wereld
De ‘alleskunner’ Nicolaes Cleynaerts (Clenardus,
1493-1542) was theoloog, classicus en succesvol didacticus.
Op eigen houtje leerde hij Arabisch en trok naar
Marokko om de teksten en de cultuur van de islam te
doorgronden. Hij ging op zoek naar oude Arabische
manuscripten, bestudeerde de koran en discussieerde er
met moslimgeleerden als Kharuf al-Tunisi.
Het was de levensdroom van de christen-humanist om
een vreedzaam gesprek aan te gaan met de moslims,
in de hoop hen voor het christendom te winnen. In Fez
werd het een bitter ontwaken. Een fatwa werd zijn deel
en noopte tot een heimelijke vlucht om het vege lijf te
redden.
In dit boek volgen we Cleynaerts’ levensloop in meer dan
zestig zeer leesbare, af en toe pittoreske en altijd grappige
Latijnse brieven. Jan Papy en Joris Tulkens hebben ze
voor het eerst in een soepel Nederlands vertaald. Ze zijn
van onschatbare waarde voor de kennis van het SpaansPortugese en Marokkaanse milieu van de zestiende eeuw.
Een echte ontdekking!

Jan Papy is Gewoon Hoogleraar Latijnse Taal- en Letterkunde aan de KU Leuven. Zijn onderzoeksdiscipline

GESCHIEDENIS

is het renaissancehumanisme in Italië en de Nederlanden. Hij vertaalde werken van humanisten als Pico della
Mirandola, Erasmus en Justus Lipsius.
Joris Tulkens is classicus en auteur. Hij schrijft historische romans en is Cleynaertsexpert.
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€ 35,00 • Hardcover • Ca. 356 pagina’s • 19,5 x 25 cm • NUR 680 l 717
ISBN 978 90 5615 797 5 • November 2021 • Sterck & De Vreese

PIETER BERGÉ

De leugens
en de schaterlach
Sjostakovitsj’ geheime Stalin-satire
Toen Dmitri Sjostakovitsj in 1975 overleed, werd hij
wereldwijd gezien als een trouwe, zij het wat weerbarstige
vazal van het Sovjetregime. Enkele jaren later kwam daar
verandering in. Een jonge Rus publiceerde de zogezegde
memoires van Sjostakovitsj (Testimony) en portretteerde
hem als ‘geheime dissident’. Sindsdien woedt er een
heftige discussie: wie of wat was de componist nu écht?

Muziek als
politiek statement

Dit essay geeft een antwoord in twee delen.
Eerst reconstrueert het de pittigste debatten uit de
Sjostakovitsj-strijd: een spetterend gevecht van leugens
en (halve) waarheden, dat de muziekwetenschap meer
kwaad dan goed heeft gedaan. Daarna komt de componist
zelf aan het woord. Tussen alle meesterwerken door
schreef hij namelijk ook een snoeiharde Stalin-satire:
De anti-formalistische Rayok of De Peepshow. Genadeloos
rekent hij daarin af met de cultuurpolitiek van de
sovjets. Het werk is één lange, gesmoorde schaterlach,
vol muzikale en andere humor. Ongegeneerd gunt
het de luisteraar een blik achter de façade van de
staatscomponist. Wie niet lacht, is stalinist.

Pieter Bergé is hoogleraar musicologie aan de KU Leuven en

€ 19,95 • Hardcover • 128 pagina’s • 13,1 x 20,8 cm • NUR 662
ISBN 978 90 5615 798 2 • Oktober 2021 • Sterck & De Vreese

MUZIEKGESCHIEDENIS

artistiek directeur van Festival 20.21.
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DR. YIJIE ZHUANG

24 uur in het oude China
Het dagelijks leven van de Chinezen

Welkom in Chang’an in het jaar 17. De Han-dynastie is
op haar hoogtepunt en de hoofdstad van het Chinese
rijk is het bruisende middelpunt, zowel op economisch
als cultureel gebied. De stad en zijn inwoners profiteren
van de vele uitvindingen op agrarisch gebied, en ook de
kunstnijverheid speelt een belangrijke rol.
Het is een dynamische en spannende tijd, maar de bevolking
worstelt met de gebruikelijke problemen van werk, geld en
familie. We brengen opnieuw 24 uur door met 24 inwoners
van de stad. Aan het woord komen onder anderen een arts,
een grafrover, een danseres, een leraar en een vroedvrouw.
Hun verhalen, en de kaderteksten met interessante
aanvullende informatie, geven ons een helder beeld van hoe
het was om in die boeiende tijd te leven.

Dr. Yijie Zhuang studeerde archeologie aan de University of
Cambridge. Hij richt zich in het bijzonder op historische vormen
van watermanagement en de agrarische geschiedenis van China
en Zuidoost-Azië.

GESCHIEDENIS

€ 20,00 • Paperback met flappen • Ca. 256 pagina’s • Formaat 12,9 x 19,8 cm • NUR 683
ISBN 987 90 5615 778 4 • Oktober 2021 • Noordboek | HL Books
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EERDER VERSCHENEN
24 UUR IN HET OUDE ROME € 20,00 • ISBN 978 90 8268 808 8
24 UUR IN HET OUDE EGYPTE € 20,00 • ISBN 978 90 8301 500 2
24 UUR IN HET OUDE ATHENE € 20,00 • ISBN 978 90 5615 657 2

PAUL BORGHAERTS

Houtstromen
Bossen, binten en boerderijen

In Houtstromen ontrafelt Paul Borghaerts de herkomst van
hout, dat gebruikt werd in Noord-Nederland gedurende
de periode van 1600 tot 1950 om boerderijen te bouwen.
De auteur ontdekte dat de herkomst van het hout in de
loop van de jaren steeds verschoof, waardoor er negen
belangrijke herkomstgebieden en perioden zijn aan te
wijzen. De nieuwe inzichten verklaren onder meer de
veranderingen in de landbouw en de grote invloed op
de economische groei in heel Nederland.

€ 49,90 • Hardcover • Ca. 544 pagina’s • 23 x 28 cm • NUR 910 | 680
ISBN 978 90 5615 688 6 • September 2021 • Noordboek

GESCHIEDENIS

Paul Borghaerts is een selfmade man
met vele talenten. Hij studeerde klavecimbel
en zang aan het conservatorium, gaf
leiding aan een automatiseringsbedrijf,
transcribeerde laat middeleeuwse teksten,
restaureerde zijn eigen boerderij en deed
een diepgaande studie naar de oudste
boeddhistisch soetra’s.

Voor zijn unieke onderzoek heeft de auteur drie
belangrijke onderzoeksgebieden gecombineerd.
Hij onderzocht in archieven duizenden oude akten,
met name uit de 16e eeuw Daarnaast heeft hij bijna
200 boerderijen ingemeten en tenslotte zijn er uit
de houten constructies van de boerderijen 100-den
dendrochronologische metingen gedaan. Dit laatste
maakte het mogelijk om elke onderzochte balk op
het jaar nauwkeurig te dateren. Daarmee heeft hij de
ontwikkeling van de greidschuur of greidboerderij
tot in detail zichtbaar gemaakt. Deze nieuwe kennis
is belangrijk voor onderzoek naar oude gebouwen in
Nederland en bijvoorbeeld naar schepen van de VOC.
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WANDELEN

ARJEN DIJKSTRA

De Hemelbouwer
Een biografie van Eise Eisinga

Aan het eind van de achttiende eeuw bouwt Eise Eisinga,
inwoner van de kleine universiteitsstad Franeker, een
schitterend model van het zonnestelsel. Als het af is,
verspreidt het nieuws van dit Planetarium zich razendsnel
over de wereld.
Met dit boek vertelt Arjen Dijkstra een prachtig nieuw
verhaal over het leven van Eisinga en het ontstaan van het
Franeker Planetarium. Via tientallen voorheen onbekende
bronnen weet hij een verrassend beeld te construeren van
de Hemelbouwer. Dijkstra plaatst Eisinga in de context
van grote economische, politieke en wetenschappelijke
veranderingen. De geschiedenis van Eisinga en het
Planetarium is nauw verweven met het ontstaan van het
moderne Nederland.

Arjen Dijkstra (1979) is directeur van het Universiteitsmuseum Groningen.

€ 22,50 • Hardcover met stofomslag • Ca. 200 pagina’s • 16,5 x 23 cm • NUR 681 | 685
ISBN 978 90 5615 789 0 • Oktober 2021 • Noordboek
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De afgelopen acht jaar werkte hij met tussenpozen aan een onderzoek naar het
leven van Eise Eisinga.
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ALIE NOORLAG

Hermann Johannes
Conring
Trouw aan een misdadig systeem
De Oostfriese Hermann Johannes Conring was een
Duitse jurist die in de jaren 1940-1945 als gedelegeerde
van de Duitse bezettingsmacht fungeerde. Hij werd ervan
beschuldigd in de hoedanigheid van Beauftragte van
Seyss-Inquart meegewerkt te hebben aan het plan om
de Nederlandse staat op te heffen. Ook werd Conring
ervan beschuldigd de Joden in de provincie Groningen te
hebben vervolgd en standrechtelijke executies te hebben
laten uitvoeren bij de april-meistaking in 1943.
Conring was in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog
Landrat in de Oostfriese Landkreis Leer. In de
naoorlogse jaren zette Conring zich als CDU-BundestagAbgeordnete in voor landbouw, kunstbeveiliging en de
waterhuishouding in Oost-Friesland.

Alie Noorlag studeerde Communicatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit

GESCHIEDENIS

Groningen. Zij is verbonden aan de Gedenkstätte Esterwegen, die aan de vijftien
Emslandkampen en hun slachtoffers herinnert.
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De uitgave is onderdeel van de biografiereeks Over Leven, i.s.m. het Biografie Instituut
van de Rijksuniversiteit Groningen.
€ 24,90 • Hardcover • Ca. 160 pagina’s • Formaat 16,5 x 23 cm • NUR 681
ISBN 978 90 5615 791 3 • September 2021 • Noordboek

HYLKE SPEERSTRA

De stem van het water
Getuigenissen van de vroegere schipperij

Omnibus van vier verhalenbundels
Nog geen eeuw geleden ging het grootste deel van het
vrachtvervoer over water. De zeilvaart had daarin zowel
op de binnenwateren als buitengaats een belangrijk
aandeel. Het was een hard bestaan voor de schipper,
zijn vrouw en kroost. Wat een moed, zeemanschap en
toewijding waren nodig om het schip ‘vrij’ te bevaren,
zodat het beroep en de manier van leven konden worden
doorgegeven aan een volgende generatie.
Van Ameland tot Maastricht sprak Hylke Speerstra met
tientallen schippers en hun vrouwen. Dit resulteerde in
deze bundeling verhalen, die de schipperij een stem
gaf die wellicht anders nooit zou zijn gehoord.
Een waardevolle oral history over een bijzondere episode
in de Nederlandse maritieme historie.

€ 24,90 • Paperback met flappen • Ca. 400 pagina’s • 16,5 x 23 cm • NUR 680
ISBN 978 90 5615 792 0 • Oktober 2021 • Noordboek
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Als hoofdredacteur van schippersweekblad Schuttevaer raakte Speerstra in de
ban van de spankracht van het varensvolk. Hij schreef er vier verhalenbundels over:
Kop in de wind, De laatste echte schippers, Schippers van de zee en Bij nacht en ontij.
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DR. ROGER J. LEDERER

Vogels
De veranderende kijk op vogels in de kunst

Vogels op schilderijen, prenten en tekeningen zijn al
eeuwenlang een populair onderwerp. De geschiedenis
van het afbeelden van vogels begint ruim 40.000 jaar
geleden toen paleolithische kunstenaars gevleugelde
dieren begonnen uit te beelden. Behalve dat de vogelkunst
bedoeld was als decoratieve kunst, had het eeuwenlang
ook een belangrijke rol in de ornithologie. Bijzondere
vogels werden gedetailleerd vastgelegd om later
bestudeerd te kunnen worden. Dat veranderde met de
ontwikkeling van de fotografie, waardoor het schilderen
van vogels weer meer een decoratief karakter kreeg.
In dit boek vertelt Lederer over de veranderende functie
van vogelafbeeldingen gedurende 400 jaar en zijn 40 van
de grootste kunstenaars verzameld – van Frans Snyders,
Melchior D'Hondecoeter, John James Audubon en
Edward Lear tot hedendaagse kunstenaars als Elizabeth
Butterworth en Lars Jonsson. Vogels laat een grote
rijkdom aan vogelsoorten zien en toont hoe zorgvuldige
bestudering van de hiervan zowel de wetenschap als de
kunst hebben verrijkt.

Dr. Roger J. Lederer is ornitholoog en emeritus professor of biological sciences

€ 39,90 • Hardcover • Ca. 224 pagina’s • 24,5 x 28,5 cm • NUR 435
ISBN 987 90 5615 807 1 • Oktober 2021 • Noordboek | HL Books

KUNST

aan de California State University. Hij bestudeert en schrijft al meer dan 40 jaar over
vogels. Hij heeft een aantal boeken op zijn naam staan en is adviseur voor de BBC,
de bladen National Geographic, Vanity Fair en Condé Nast
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GUIDO TACK, PIETER BLONDÉ,
PAUL VAN DEN BREMT EN MARTIN HERMY

12.000 jaar Bos t’Ename
Een hoopvol perspectief
voor bos in de Lage Landen
Bos t’Ename kan op vele vlakken model staan voor alle
andere bossen in de Lage Landen, maar onderscheidt zich
sterk door de veelheid van kennis die erover is vergaard.
Duizenden jaren geschiedenis liggen hier op de bodem en
werd bovengespit.
Bijna veertig jaar intensief onderzoek bracht de
biodiversiteit uit het verleden in kaart, maar daarnaast
spitste het onderzoek zich ook toe op de inventarisatie
van de actuele biodiversiteit. Vele tientallen specialisten
uit binnen- en buitenland en vrijwilligers hebben
zich daarbij ingezet om de 15 à 19.000 soorten in kaart
te brengen. De mens was verantwoordelijk voor het
verdwijnen van een aantal soorten, maar tegelijk toont
onderzoek aan dat menselijke beïnvloeding een rijke
biodiversiteit niet uitsluit. Een rijke natuur en dito
cultuur kunnen perfect hand in hand gaan. Als dat geen
hoopvolle boodschap is.

Guido Tack (1958) werkt bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse
overheid, Pieter Blondé (1980) is procesbegeleider bij Natuurpunt, Paul Van
den Bremt (1952) werkte als erfgoedconsulent en erfgoedonderzoeker bij het
agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid en Martin Hermy
(1956) is emeritus professor van de KU Leuven, waar hij 25 jaar onder andere de
vakken groenbeheer, natuurbeheer en ecologie aan de bio-ingenieurs gaf.

€ 89,95 • 2 boekdelen gevat in een cassette - Hardcover • Ca. 800 pagina’s • 23 x 28 cm •
NUR 410 l 680 • ISBN 978 90 5615 799 9 • Oktober 2021 • Sterck & De Vreese
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Een monument!
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MAARTEN CHRISTENHUSZ EN RAFAËL GOVAERTS

Uitgestorven planten
Een reis rond de wereld

De meeste mensen kunnen vast wel een dier noemen dat
van de aardbodem is verdwenen. De dodo bijvoorbeeld is
zo’n icoon. Over het uitsterven van planten daarentegen
is over het algemeen weinig bekend.
Botanici Maarten Christenhusz en Rafaël Govaerts
presenteren in ware detectivestijl hoe plantenjagers
soorten ontdekken waarvan men aannam dat ze
niet meer voorkwamen. Vaak zijn planten voor altijd
verdwenen, maar helemaal zeker is dat niet en dan
moeten ze worden opgespoord. Oorzaken? Introductie
van grazers, bouwwoede, klimaatverandering, toerisme,
te vaak maaien van weiden …
Maar niet alles is verloren. De auteurs benadrukken dat
kritisch bedreigde soorten weer kunnen opleven wanneer
de omstandigheden ten goede keren.
Dit boek laat de diversiteit aan planten zien die we zijn
kwijtgeraakt, maar inspireert ook om er iets aan te doen.
Je kunt zelfs je eigen uitgestorven plant kweken.

Dr. Maarten J.M. Christenhusz MSc, PhD, FLS, Nederlandse bioloog, natuurhistoricus en
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auteur, reist de wereld rond om nieuwe en lang verloren gegane soorten te ontdekken. Zo heeft hij 37
nieuwe soorten, acht nieuwe geslachten en drie nieuwe plantenfamilies ontdekt.
Rafaël H. A. Govaerts BSc, FLS, Belgische bioloog, probeert sinds zijn tienerjaren uitgestorven
planten terug te vinden. Momenteel werkt hij in de Royal Botanic Gardens, Kew in Londen.
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LIEVE GALLE

Plantaardig
wild
De groenten en fruit die we in de winkel kopen hebben
weinig smaak en bieden een fractie aan mineralen en andere
voedingsstoffen in vergelijking met de uiterst voedzame
wilde varianten. Wilde planten zijn dé missing link in ons
voedingspatroon.
De 36 planten in dit boek komen stuk voor stuk vrij
algemeen voor in Nederland en België. Je vindt ze vaak op
verrassende plekken: in je tuin, tussen de straatstenen,
in de berm of onder je voeten. Ze bieden een nieuwe
smaakervaring en hebben verschillende onderdelen die
eetbaar zijn.
Maar planten in de natuur plukken betekent zoveel meer
dan enkel een smaakbom boordevol voedingsstoffen
verzamelen. Het is een zintuiglijk avontuur. Je brengt meer
tijd door in de buitenlucht, voelt de zon op je huid, je hoort
de vogels zingen, je ruikt de aarde en de bloemen. Je voelt je
verbonden, deel van het grote geheel.

Geniet van wat
de natuur schenkt!

De lekkere recepten nodigen uit om het verzamelde
plantaardig wild te bereiden tot heerlijke smoothies, lekkere
salades, dips, pesto’s of kruidenazijntjes …

Lieve Galle is herboriste en wildplukexperte.

€ 24,95 • Paperback • Ca. 224 pagina’s • Formaat 15 x 23 cm • NUR 428
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Ze geeft lezingen, verzorgt excursies, kruidenworkshops
en jaaropleidingen wildpluk.
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PETER ADRIAENS, MARS MUUSSE,
PHILIPPE J. DUBOIS EN FRÉDÉRIC JIGUET

Meeuwen
Van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Een veelomvattende determinatiegids voor alle 44
soorten meeuwen uit het West-Palearctische gebied. In
de inleidende hoofdstukken gaan de auteurs uitgebreid
in op soortvorming, taxonomie, hybridisering,
pigmentafwijkingen en naamgeving. Daarnaast
besteden ze aandacht aan het bestuderen van meeuwen
tijdens de trek. Kleurringen aflezen, het weer en
lichtomstandigheden spelen daarbij een belangrijke rol.
Dankzij de uitgebreide kleedbeschrijvingen kun je alle
meeuwen herkennen, ook die soorten die je maar zelden
of pas sinds kort in Nederland kunt zien.
Voor elk soort worden de volgende punten in detail
beschreven:

• verspreidingsgebied
• structuur
• beschrijving van de kleden (adult, 1e, 2e en 3e cyclus)

Meer dan 1200 foto's!

€ 34,90 • Paperback met flappen • 320 pagina’s • 17 x 24 cm • NUR 435
ISBN 978 90 5615 782 1 • Oktober 2021 • Noordboek
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De auteurs zijn voorstaande ornithologen Zij zijn werkzaam bij
onderzoeksbureaus, natuurhistorische musea en hebben samen
tientallen jaren ervaring in het veld.
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LARS GEJL

Zakgids
roofvogels en uilen
De Zakgids roofvogels en uilen is de ideale vogelgids voor
wandelingen en vogelexcursies. Hij past in elke binnenzak
en maakt het je makkelijk om alle soorten roofvogels en
uilen te herkennen.
De gids bevat honderden nieuwe foto’s en geeft compacte
en overzichtelijke informatie over kenmerken als:

• 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

Ideale gids voor in de binnenzak!

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

ELS VAN DER LAAN-MEIJER E.A.

Friese Dijken
Van oude dijkdoorbraken tot nieuwe dijksystemen

Het omvangrijke Friese dijksysteem, van zeedijk tot
polderdijk, van zomer- en winterdijk, van dromer, waker
tot slaper, is uniek in Nederland. Alle verschillende
soorten dijken hebben een belangrijke functie bij de
bescherming tegen het water en bij de aanwinning
van land, en ze vormen nu de belangrijke, lintvormige
elementen in het landschap met kenmerkende
begroeiing.
De dijken vormen de ruggengraat van het Friese
landschap en verbinden het verleden met de toekomst.
Historisch gezien werden de dijken aangelegd voor de
drooglegging van het moerassige en natte gebied van de
voormalige Zuiderzee tot de Waddenkust. De aanleg, het
versterken en onderhouden van de waterkerende dijken
en ook de zorg voor dijkrelicten is nooit klaar en staat in
de huidige tijd onder druk staan van klimaatverandering,
zeespiegelstijging en bodemdaling.

€ 39,90 • Hardcover • 256 pagina’s • 23 x 28 cm • NUR 680 | 945
ISBN 978 90 5615 779 1• November 2021 • Noordboek

HISTORISCHE GEOGRAFIE

De auteurs nemen een vooraanstaande plaats in de wereld van de
historische geografie en landschapsarchitectuur in.
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DIK VAN DER MEULEN

Het bedwongen bos
Nederlanders en hun natuur

Niets is veranderlijker dan de menselijke kijk op de
natuur. Eeuwenlang gold de Nederlandse wildernis als
een wijkplaats voor rovers en roofdieren, maar ook als
een vindplaats van voedsel, brandhout en bouwmateriaal.
Pas sinds de Verlichting is de natuur iets geworden
waarvan we, los van nut en gevaar, zijn gaan houden.
Het bedwongen bos beschrijft deze fascinerende
ontwikkeling. Aan deze ingrijpend gewijzigde heruitgave
is een hoofdstuk toegevoegd over de donkere dagen sinds
het eerste kabinet Rutte, en de alarmerende staat waarin
de Nederlandse natuur zich bevindt

Dik van der Meulen schrijft over uiteenlopende onderwerpen. Zijn Kinderen van
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de nacht. Over wolven en mensen werd in 2017 bekroond met de Jan Wolkers Prijs.
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MATTHIJS SCHOUTEN

Het andere en het eigene
Onze relatie met natuur en landschap

Onze relatie met het landschap is eigenlijk heel
onduidelijk. Er zijn veel vragen daarover, zoals: waarom
voelen we ons in sommige landschappen thuis en
in andere niet? Of waarom scheiden we natuur en
cultuur? En: hoe is de relatie tussen mens en natuur
in niet-westerse culturen? Wat heeft muziek met
natuur te maken? Waarom zijn ongewervelde dieren zo
opwindend? Hoe kunnen we een echt partnerschap met
natuur vormgeven?
Ecoloog en filosoof Matthijs Schouten behandelt dit soort
vragen in de beschouwingen in dit boek en gaat diep in
op onze complexe en ambivalente relatie met natuur en
landschap.

€ 17,90 • Paperback • Ca. 208 pagina’s • 14 x 21,5 cm • NUR 730 | 410
ISBN 978 90 5615 785 2 • Oktober 2021 • Noordboek
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Matthijs G.C. Schouten (1952) werkt voor Staatsbosbeheer en heeft daarnaast een aanstelling als
buitengewoon hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel bij de leerstoelgroep Natuurbeheer en
Plantenecologie van Wageningen University & Research. Ook is hij hoogleraar natuur- en landschapsbescherming
aan het University College Cork (Ierland).
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ACHILLES COOLS

Kijk naar de mieren
Mijn – Mieren – Hoop

Kijk naar de bosmieren! Achilles Cools heeft een hoge
mierenterp in zijn tuin en probeert binnen te dringen
in dat superorganisme: een mierenvolk dat functioneert
als één brein met een collectief bewustzijn. Op basis van
nieuwe wetenschappelijke inzichten en indrukwekkende
voorbeelden introduceert hij de lezer in de wereld van
de mier. Je leeft mee tussen prinsessen en koninginnen,
hofdames, een oermoeder, dauwmeisjes, kuddewachters
en poppen die kunnen zingen. Duizenden jaren voor
wij de landbouw ontdekten, hielden ze al vee. Ze houden
bruidsvluchten, praten met geurcodes, SOS-alarm, en
hebben wachtwoorden. Hun succesverhaal steunt op een
oerdegelijke sociale organisatie. Dan vraag je je toch wel
af: hoe zou het zijn om een bosmierenvolk te zijn?

Achilles Cools is schrijver, beeldhouwer, tekenaar en schilder. Bij hem vloeien leven en werk in

NATUUR

elkaar. Al wat hij doet heeft met elkaar te maken. In zijn kunst staat de natuur centraal in al zijn aspecten.
Hij schreef eerder het boek De kauw.
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KOEN ARTS

IJsberen met optimisme
Vrolijke essays over
natuurbeleving, consumptie,
duurzaamheid en andere netelige kwesties
In IJsberen met optimisme stelt Koen Arts dat de aarde
niet gered gaat worden door nog meer feiten op tafel te
gooien, harder te alarmeren, of luider de schoonheid
van natuur te bezingen. Hij vliegt het op geheel eigen
wijze aan: hij gaat golfen met Trump, legt een Schaal van
Klootzak-zelftest voor, pleit voor buitenseks en schuift
aan bij formatiegesprekken. Ook zijn er gastoptredens van
onder anderen Maarten van Rossem, de paus en Cristiano
Ronaldo.
Arts ontleedt het mens-natuur thema door te schipperen
tussen feit en verbeelding, theorie en ervaring,
beschrijvingen van alledaagse sleur en romantisch
verlangen – en presenteert zo een originele, rijke en
provocerende bundel.

Koen Arts is docent en onderzoeker in Bos- en Natuurbeheer
aan Wageningen University & research en auteur van het
succesvolle Wild Jaar. Met deze essaybundel geeft hij richting
aan een nieuw, groen genre tussen literaire fictie en non-fictie, en
bevestigt hij zijn schrijverschap met vrolijkheid en verve.

€ 19,90 • Paperback • Ca. 224 pagina’s • 14 x 21,5 cm • NUR 410
ISBN 978 90 5615 786 9 • Oktober 2021 • Noordboek
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Origineel en provocerend
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TON DERKSEN

Het falen
van de Hoge Raad
Als je onterecht bent veroordeeld, kun je altijd nog terecht
bij de Hoge Raad. Tenminste: op papier. In de praktijk
herziet de Hoge Raad een uitspraak zelden. De Hoge
Raad houdt lagere rechters de hand boven het hoofd.
Nieuwe feiten, zogenoemde ‘nova’, worden met groot
gemak terzijde geschoven. Dat gebeurt ook als deze feiten
de onschuld van de verdachte onomstotelijk bewijzen.
Intussen laat een oordeel van de Hoge Raad soms zes of
zeven jaar op zich wachten.
Omdat de Hoge Raad geen oog heeft voor de ingebrachte
feiten en zich verliest in drogredenen, doet Derksen
een oproep: haal de herzieningsprocedure weg bij de
Hoge Raad. Leg dit soort verzoeken neer bij een echt
onafhankelijke Revisie Commissie met empirisch
geschoolde deskundigen.

Een schokkend boek over het falen
van ons hoogste rechtsorgaan

€ 22,50 • Paperback met flappen • 192 pagina’s • 14 x 21,5 cm • NUR 820 | 735
ISBN 978 90 5615 772 2 • September 2021 • Noordboek
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Ton Derksen is emeritus-hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde
meerdere boeken over gerechtelijke dwalingen, waaronder Lucia de B. en Onschuldig vast. Daarnaast publiceerde hij
boeken over waarheidsvinding.
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HENRY S. SALT

Dierenrechten
en maatschappelijke
vooruitgang
Wie overweegt vrouwen rechten toe te kennen, kan ze net
zo goed gelijk aan dieren geven, grapt Thomas Taylor vol
sarcasme in 1792. Precies een eeuw later beseft de Britse
emancipatiestrijder Henry Salt, dat Taylor (onbedoeld)
een punt heeft: waarom zouden dieren niet eenzelfde
rechtsbescherming verdienen als ieder ander wezen met
belangen? Op volstrekt originele wijze werkt hij dit idee uit
in dit nog altijd actuele en bijzonder goed leesbare essay.

‘Een meesterwerk;
het blijft een van de meest lucide en
overtuigende van alle boeken geschreven
ter verdediging van dieren.’
–
Keith Thomas, New York Review of Books

DIERENRECHTENBIBLIOTHEEK

Henry Stephens Salt (1851-1939) was een politiek geëngageerde Britse auteur.
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Hij pleitte voor hervorming van het onderwijs, van het gevangeniswezen, van
economische instituties en van de dierhouderij. Hij was bevriend met Gandhi en
Tolstoj en oefende ook op latere schrijvers (waaronder Peter Singer) veel invloed uit.

Originele titel: Animals’ Rights, Considered in Relation to Social Progress
Vertaling en inleiding: Jabik Veenbaas
€ 14,90 • Paperback met flappen • 144 pagina’s • 14 x 21,5 cm • NUR 730
ISBN 978 90 5615 766 1 • September 2021 • Noordboek

MELANIE JOY
MET EEN VOORWOORD VAN YUVAL NOAH HARARI

Waarom we van honden houden,
varkens eten en koe dragen
Een introductie in carnisme
Het meest gangbare dieet in onze cultuur had tot nu toe
geen naam. Dit boek brengt daar verandering in. Het
heet ‘carnisme’. Het is de culturele gewoonte om vlees te
eten; een gewoonte die velen van ons is aangeleerd en die
ideologische trekjes vertoont.
In dit spraakmakende en bekroonde boek bespreekt
bestsellerauteur Melanie Joy de carnistische ideologie
waarmee we geweld tegen dieren goedpraten. Als
ideologie blijkt het carnisme zo sterk dat we zelfs de
impact van de vee-industrie op het milieu wegwuiven.

Een controversieel en uitdagend
boek dat je ideeën over voeding
voor altijd zal veranderen

Dit boek verscheen in zeventien talen. Ze ontving de Ahimsa Award, net als
eerder Nelson Mandela en de Dalai Lama. Ze is oprichter van Beyond Carnism en
medeoprichter van ProVeg International.

Originele titel: Why we love dogs, eat pigs and wear cow • Vertaling: Hester Eymers
€ 22,50 • Paperback met flappen • 220 pagina’s • 14 x 21,5 cm • NUR 730
ISBN 978 90 5615 765 4 • November 2021 • Noordboek
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Melanie Joy is psycholoog, internationaal bekend spreker en bestsellerauteur.
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JOERI SCHRIJVERS

De filosoof van de liefde
Ludwig Binswanger
in gesprek met de
hedendaagse filosofie
De Zwitserse filosoof en psychiater Ludwig Binswanger
(1881-1966) beschrijft liefde en vriendschap op een manier
die zijn gelijke niet kent in het huidige filosofische
landschap. Zo beschrijft hij de liefdesgroet als beginpunt
van een nieuwe wijze van in de wereld zijn. Binswanger
ontwikkelt zijn ideeën in dialoog met de Duitse denker
Martin Heidegger, maar heeft ook grote kritiek op diens
fundamentele individualisme.
Aan de hand van deze twee Duitse denkers verheldert
Joeri Schrijvers wat liefde is. Het boek raakt aan thema’s
die op dit moment in de (godsdienst)filosofie spelen.
Binswanger blijkt een voorloper van veel trends in de
hedendaagse continentale filosofie. Hij loopt vooruit op
het werk van mensen als Jean-Luc Nancy, Jacques Derrida
en Emmanuel Levinas.

Joeri Schrijvers promoveerde summa cum laude in zowel de filosofie als de
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theologie. Hij werkte als hoogleraar in Leuven en in Potchefstroom, Zuid-Afrika.
Hij is auteur van meerdere boeken, waaronder French Phenomenology.
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REIN GERRITSEN

Een politiek gevangene
in Nederland
Het verhaal van Hüseyin Baybasin
Heeft Nederland een politieke gevangene?
Het schokkende antwoord is: ja. De Koerdische
politieke leider Hüseyin Baybasin zit al ruim 25 jaar
vast in Nederland. Na de oprichting, in Den Haag,
van het Koerdisch Parlement in Ballingschap werd
hij in de raderen van de wereldpolitiek vermalen.
Wetenschapsfilosoof Rein Gerritsen laat zien hoe een
Turks-Nederlandse politie-eenheid bewijs vervalste,
waarna criminologen, vertalers, rechters, raadsheren en
politici in het web van leugens verstrikt raakten.
Het voorwoord bij deze biografie is geschreven door een
aantal gevangenisdirecteuren. Zij verzetten zich openlijk
– heel ongebruikelijk voor ambtenaren – tegen Baybasins
onterechte opsluiting.

Rein Gerritsen (1959) studeerde wijsbegeerte, natuurkunde en theoretische

€ 27,50 • Paperback met flappen • 480 pagina’s • 15 x 23 cm • NUR 820 | 697
ISBN 978 90 5615 771 5 • Oktober 2021 • Noordboek
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psychologie aan de Universiteit Utrecht. Hij is al jaren actief als wetenschapsfilosoof,
vertaler en schrijver. Hij publiceerde eerder onder meer het boek James en vertaalde
William James’ boek Pragmatism.
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HELMUTH PLESSNER

Grenzen aan
de gemeenschap
Een kritiek van radicale bewegingen
Wie radicaal is, heeft idealen die in steen zijn gebeiteld.
Maar de mens zelf is niet van steen. We vallen nooit
helemaal met onszelf samen, en dus ook niet met onze
idealen. Neem geweldloosheid. Zeker iets om naar te
streven, maar kun je echt altijd geweldloos zijn?
Vanuit deze gedachte – streef idealen op een open manier
na – ontwikkelde de Duits-Nederlandse denker Helmuth
Plessner (1892-1985) een politieke filosofie.

‘In wat vloeibaar is
krijgt een hand niets te pakken
als ze zich tot een vuist balt’

Helmuth Plessner ontvluchtte Duitsland in 1933 en accepteerde een hoogleraarschap in Groningen.
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Tijdens de oorlog dook hij onder in Amsterdam om na de oorlog in Groningen terug te keren. Intussen
steeg zijn roem – mede door zijn bekende boek Lachen en wenen. Na 1945 keerde hij terug naar Duitsland,
waar hij als vooraanstaand denker zijn stempel op de Duitse cultuur drukte.
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Originele titel: Grenzen der Gemeinschaft • Vertaling: Jan Vorstenbosch
€ 24,90 • Paperback met flappen • 240 pagina’s • 14 x 21,5 cm • NUR 730
ISBN 978 90 5615 774 6 • September 2021 • Noordboek

ANNA MARIA VAN SCHURMAN
MET EEN INLEIDING VAN ANGELA ROOTHAAN

Verhandeling over
de aanleg van vrouwen
voor de wetenschap
De begaafde Anna Maria van Schurman kreeg als eerste
vrouw in Nederland toestemming om colleges te volgen.
De Universiteit van Utrecht bouwde voor de gelegenheid
een hokje met een gordijntje voor haar. Van Schurman
kon van daaruit de colleges van theoloog Voetius
bijwonen, zonder daarbij de mannelijke studenten af te
leiden.
In dit korte essay uit 1641 legt Van Schurman uit
waarom het logisch is om meer vrouwen toegang tot de
universiteit te verlenen. Het argumentatieve geschrift
inspireerde Margaret Cavendish en Mary Wollstonecraft
en gaf de aanzet tot de eerste feministische beweging. Het
zeer invloedrijke essay verschijnt in een geactualiseerde
vertaling, met een voorwoord van Angela Roothaan.

Anna Maria van Schurman (1607-1678) was een van de bekendste ‘femme

Originele titel: Dissertatio de Ingenii Muliebris ad Doctrinam, & meliores Litteras aptitudine,
Leiden 1641 • Vertaling: Renée ter Haar • Samenstelling: Jacob Bouwman
€ 14,90 • Paperback met flappen • 112 pagina’s • 14 x 21,5 cm • NUR 745
ISBN 978 90 5615 767 8 • September 2021 • Noordboek
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savantes’ van de zeventiende eeuw. Ze beheerste tal van oude talen, waaronder het
Grieks, Latijn, Aramees en Ethiopisch en was een begaafd kunstschilder. Ze trok op
met Constantijn Huijgens, René Descartes, John Locke en Elisabeth van de Palts.
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PIM MARTENS EN KAREN SOETERS

Dierzaamheid
Duurzaam samenleven met dieren

Het is mogelijk: duurzaam samenleven met huisdieren,
wilde dieren en gehouden dieren, zonder uitbuiting en
milieuvernietiging. Dit boek introduceert het begrip
‘dierzaamheid’. We worden ‘dierzaam’ door zorgzamer om
te gaan met onze huisdieren, dierentuinen te hervormen,
de oude strijd tegen het zogenaamde ‘ongedierte’ te
stoppen en op een milieuvriendelijker wijze gezonder vee
te houden.
Het verbeteren van de (rechts)positie van het dier blijkt
niet alleen van belang voor de kwetsbare dieren, maar
ook voor het milieu en dus voor onze eigen gezondheid.

FILOSOFIE

Tips voor een
dierinclusieve samenleving!
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Pim Martens is gepromoveerd in de toegepaste wiskunde
én biologische wetenschappen. Hij is hoogleraar duurzame
ontwikkeling aan de Universiteit van Maastricht en oprichter van
AnimalWise.
Karen Soeters is dierenbeschermer en directeur van
de Nicolaas G. Pierson Foundation. Ze is tevens docent
mediapsychologie en media-ethiek aan de Hogeschool van
Amsterdam en initiatiefnemer van House of Animals,
de grootste dierenwebsite van Nederland.

€ 24,90 • Paperback met flappen • 192 pagina’s • 14 x 21,5 cm • Geïllustreerd in kleur
NUR 430 • ISBN 978 90 5615 776 0 • Oktober 2021 • Noordboek

CHARLES PÉPIN

Zelfvertrouwen
Een filosofie

De Franse filosoof Charles Pépin laat in dit boek zien wat
zelfvertrouwen in essentie is. Hij gaat hiervoor te rade
bij antieke denkers als Marcus Aurelius, bij moderne
filosofen, zoals Emerson en Nietzsche, en bij de denkers
van nu. Hij vergelijkt de inzichten van de filosofen met
die van de psychologen. Ook kijkt hij hoe topsporters,
kunstenaars en anderen zelfvertrouwen interpreteren en
bij zichzelf opwekken. Duidelijk wordt dat zelfvertrouwen
nauw samenhangt met vertrouwen in de ander en … het
blijkt leerbaar!

Charles Pépin is schrijver en filosoof. Zijn boeken zijn in
meer dan twintig talen verschenen. Hij heeft een maandelijkse
rubriek in het Franse Philosophie Magazine, maakt podcasts en
is geregeld als opiniemaker in de Franse media te vinden. Hij is
docent filosofie bij het Franse nationale vreemdelingenlegioen.

Originele titel: La confiance en soi • Vertalers: Mieke van Hemert & Willemijn Schretlen
€ 17,50 • Paperback met flappen • 160 pagina’s • 14 x 21,5 cm • NUR 730
ISBN 978 90 5615 773 9 • September 2021 • Noordboek
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Een degelijke, toegankelijke
en praktisch toepasbare filosofie
van het zelfvertrouwen
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EVELINE VERSLUYS

Gek op groenten!
45 recepten voor zoet gebak en desserts

In Gek op Groenten! neemt Vegamuze aka Eveline Versluys
je mee naar de wondere wereld van zoet gebak en desserts
met groenten. Brownies met courgette? Koekjes met
broccoli? Of wat dacht je van crème brûlée met pompoen?
Niets is te gek voor Vegamuze!
In dit unieke bakboek leer je hoe je het allerlekkerste
vegan gebak op tafel kunt toveren, en dat allemaal
met groenten in de hoofdrol. Aan de hand van 45
inspirerende recepten, een explosie aan persoonlijke
anekdotes en baktips ontdek je hoe lekker zoet gebak
met groenten kan zijn. Van klassieke desserts als Boules
de Berlins en wortelcake, tot inventieve en knotsgekke
toetjes zoals glühweincake met witloof en cheesecake met
asperges … oh ja, Vegamuze is gek op groenten en na het
lezen van dit boek, jij vast en zeker ook!

Zonder meer verrassend!
Eveline Versluys is een flamboyante cateraar, onderneemster

LIFESTYLE

en enthousiaste zoetekauw met roze haar. Onder haar culinaire
alter-ego Vegamuze laat ze iedereen zien en proeven hoe lekker en
inspirerend groenten kunnen zijn.
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€ 22,50 • Paperback • Ca. 176 pagina’s • 17 x 23 cm • NUR 444
ISBN 978 90 5615 805 7 • September 2021 • Sterck & De Vreese

HENNY EN BETTY FEENSTRA

Fries Bakboek

Het Fries Bakboek verzamelt de zoete recepten uit
de bakkerstraditie die Friesland rijk is. Oranjekoek,
suikerbrood en duimpjes zijn uiteraard opgenomen, maar
ook heamiel, trommelkoek, vanillestaafjes, reepkoek en
andere favoriete recepten van de auteurs komen aan bod.
Op z’n Fries rjocht en sljocht beschreven, zonder te veel
poespas, zodat je het thuis goed kunt maken en een stukje
Friesland uit je keuken tovert.

De zussen Henny en Betty Feenstra werkten allebei tien
jaar bij bakkers in Lemmer. Naast hun dagelijkse banen, Henny
als docent en Betty als manager, bleven ze bakken voor familie en
vrienden.

Met meer dan 50 recepten!

€ 22,50 • Hardcover • Ca. 184 pagina’s • Formaat 18,5 x 24,5 cm • NUR 442
ISBN 978 90 5615 756 2 • September 2021 • Noordboek

FRIESTALIGE VERSIE:
HENNY & BET T Y FEENSTR A - FRYSK BAKBOEK

€ 22,50 • ISBN 978 90 5615 790 6

CULINAIR

OOK TE VERSCHIJNEN
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MARIANNE KOCH

Ons verbazingwekkende
immuunsysteem
Hoe het ons beschermt
en hoe je het kunt versterken
Bacteriën, virussen, schimmels; dagelijks komen we
met miljoenen micro-organismen in contact. Miljarden
ervan zitten in ons lichaam. De meeste zijn nuttig en
kunnen helemaal geen kwaad. Maar enkele, zoals Sars
en Covid, zijn zeer schadelijk. Wat doet ons lichaam om
ze af te weren? En hoe corrigeert ons immuunsysteem
de fouten die het daarbij maakt? En waarom raakt ons
immuunsysteem soms uit evenwicht?
De Duitse arts en bekroonde wetenschapsjournalist
Marianne Koch praat ons bij over de nieuwste
wetenschappelijke inzichten. Daarbij staat ze stil bij de rol
van voedsel, vitamines, darmleven, slaap en beweging.
Ze legt uit hoe onze afweer werkt en wat we kunnen doen
om het immuunsysteem te trainen en gezond te houden.

Het wonder van de afweer
Alles wat we over ons
immuunsysteem moeten weten
Dr. Marianne Koch gaf een carrière als filmster en arts op om zich volledig toe

GEZONDHEID

te leggen op de wetenschapsjournalistiek. Ze heeft een wekelijks programma op de
Duitse tv-zender Bayern 2. In 2019 ontving ze de Paracelsus Medaille, de hoogste
onderscheiding van de Duitse artsenvereniging.
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Originele titel: Unser erstaunliches Immunsystem • Vertaling: Erick Vermeulen
€ 24,90 • Paperback • 224 pagina’s • 15 x 23 cm • NUR 860
ISBN 978 90 5615 770 8 • Oktober 2021 • Noordboek

BRECHT VERDUYN

Het Cashkompas
Dé vier financiële vuistregels voor
wie slimmer wil ondernemen
Hoe komt het dat ondernemers koudwatervrees hebben
om over de financiën van hun bedrijf na te denken?
Waarom spreken accountants, die uitstekend de financiële
finesses van de bedrijfsvoering kennen, een andere taal?
Brecht Verduyn, freelance CFO met meer dan twintig
jaar ervaring bij grote bedrijven en start-ups, vond een
oplossing: het Cashkompas.
Hij bouwt het Cashkompas op rond vier vragen:
1.	Vermogen: hoeveel geld hebben we nog over of nodig?
2.	Geldstroom: waarom groeit ons geld aan of neemt
het af?
3.	Rendement: hoeveel geld brengt onze activiteit op?
4.	Productiviteit: hoe kunnen we met minder cash-out,
meer cash-in genereren?

Brecht Verduyn is freelance CFO. Bedrijfsleiders bestoken hem met vragen
die hun accountant of bankier niet kunnen beantwoorden. Het Cashkompas is zijn
pasklaar antwoord op hun vragen.

€ 34,90 • Paperback met flappen • 264 pagina’s • 16,5 x 24 cm • NUR 801
ISBN 978 90 5615 804 0 • Oktober 2021 • Sterck & De Vreese

FINANCIEEL MANAGEMENT

Met meer dan
50 infografieken

Ondernemers beschikken voortaan over een krachtig
visueel model om financiële expertise uit te wisselen
en te beoordelen. Zo kunnen bedrijfsbeslissingen
daadwerkelijk leiden tot waardecreatie.
De meer dan vijftig ondersteunende infografieken
maken de lezer echt financieel wijzer.

53

11

89

De verbazende daling van de wereldwijde
vruchtbaarheidscijfers tussen 1970 en 2015

Met behulp van moderne politieke grenzen toont deze kaart invasies van het gebied dat we nu kennen als Polen.
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600–649
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IAN WRIGHT

Atlas van
opmerkelijke feiten
Briljante kaarten voor nieuwsgierige mensen
Welke staten hebben een Noord-Koreaanse ambassade?
Welke regio heeft het hoogste aantal heavy metal bands
per hoofd van de bevolking?
Hoeveel verschilt de gemiddelde lengte van mannen en
vrouwen per land?
Welke landen rijden aan de verkeerde kant van de weg?
Waar kun je leeuwen vinden?
Het zijn zomaar wat onderwerpen die we tegenkomen
in deze verrassende, diepgravende, kleurrijke en tot de
verbeelding sprekende atlas. De kaarten geven feiten weer
uit de cultuur, geschiedenis, politiek en wat je verder
maar kunt bedenken. Je blijft kijken naar de prachtige
kaarten en de opmerkelijke feiten. Een heerlijk boek voor
verstokte Wikipediabezoekers en voor liefhebbers van
mooie boeken. Je kunt je voornemen om dit boek aan
iemand cadeau te doen, maar het risico is levensgroot dat
je het toch liever zelf houdt.

Originele titel: Briljant Maps • Vertaling Ger Meesters
€ 22,50 • Hardcover • 224 pagina’s • 21 x 26 cm • NUR 519 | 900
ISBN 978 90 5615 768 5 • Oktober 2021 • Noordboek

WETENSCHAP

Ian Wright is cartofiel en fanatiek wandelaar. In 2015 combineerde hij deze
passies door als eerste alle metrolijnen van Londen af te lopen. Wright is een
Canadese Londenaar.
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MICKAËL LAUNAY

De paraplu-stelling
Verrassende inzichten uit
de wis- en natuurkunde
Een vrolijke reis door de wiskunde en
natuurkunde die begint bij een stelling in een
supermarkt en eindigt bij de nieuwste stellingen
over zwarte gaten.
Wist je dat 34 april als datum best nuttig is en
dat sommige rivieren omhoog stromen? Dat de
maan om zijn eigen as draait, het omslag van
dit boek rood is en de Mount Everest niet altijd
de hoogste berg is op aarde? Als je zaken vanuit
een ander perspectief bekijkt – vanuit de ruimte,
vanuit een andere cultuur of vanuit een wiskundig
model bijvoorbeeld – stuit je op contra-intuïtieve
inzichten die gewoon waar zijn. De Franse
wiskundige en bestsellerauteur Mickaël Launay
zet ons in dit boek op het spoor van meer contraintuïtieve, maar toch juiste inzichten. Lees dit
vrolijke boek en je ziet de wereld nooit meer op
dezelfde manier!

WETENSCHAP

‘Wiskundeliefhebbers houden
hier gegarandeerd van.
Misschien kan de rest van de
mensheid worden gered
via het vagevuur.’ – Le Monde
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Mickaël Launay is een wiskundige en filosoof uit
Frankrijk. Zijn boeken verschijnen in tientallen talen en hij
is groot op YouTube. Chloé Bouchaour maakte de fraaie
en verhelderende illustraties.

Originele titel: La Théorème du parapluie • Vertaling: Henriëtte Gorthuis & Nathalie Tabury
€ 24,90 • Paperback met flappen • 320 pagina’s • 15 x 23 cm • NUR 918
ISBN 978 90 5615 769 2 • September 2021 • Noordboek

NICOLINE VAN DER SIJS, LAUREN FONTEYN
EN MARTEN VAN DER MEULEN (RED.)

Wat gebeurt er
in het Nederlands?
Over taal, frequentie en variatie
De schrijvers van Wat gebeurt er in het Nederlands?! vieren
de Nederlandse taal in al zijn rijkdom. Ze doen dat door
niet alleen te kijken naar wát er gebeurt, maar juist ook
hoe váák dat gebeurt. Wat betekent het dat een woord,
zin of uitspraak vaak voorkomt, of juist bijna nooit? Deze
ogenschijnlijk simpele vragen worden beantwoord in een
grote verscheidenheid aan bijdragen, die kijken naar alle
hoeken en gaten van het Nederlands. Taal vroeger, taal nu,
en de veranderingen die plaatsvonden. Over uitspraak en
grammatica, over metaforen en uitdrukkingen.

Lauren Fonteyn is verbonden aan de Universiteit Leiden als
onderzoeker en docent (toegepaste) taalkunde.

Marten van der Meulen is taalwetenschapper en schrijft,

€ 24,95 • Paperback • Ca. 240 pagina’s • Formaat 15 x 23 cm • NUR 620
ISBN 978 90 5615 803 3 • September 2021 • Sterck & De Vreese

TAAL

spreekt en blogt over taal voor ieder publiek.
Nicoline van der Sijs is als senior-onderzoeker verbonden
aan het Instituut voor de Nederlandse Taal en als hoogleraar
historische taalkunde van het Nederlands aan de Radboud
Universiteit Nijmegen.

57

JAN DRIES

Alzheimer
Hoe voorkomen of afremmen?

Dit boek vertrekt vanuit de conclusies van zeven
internationale onderzoekers die onafhankelijk van
elkaar naar de oorzaken van Alzheimer hebben gezocht.
Zo legden ze verbanden tussen de sterke toename van
dementie en milieuvervuiling, vonden ze links tussen het
aftakelingsproces van de hersenen en voeding, beweging
en doorbloeding. Maar ook fijnstof, chemicaliën,
sproeimiddelen uit de landbouw, geïndustrialiseerd
voedsel en het massaal gebruik van toegevoegde suikers
en zoetstoffen in voedingsproducten en frisdranken
werden als boosdoener aangewezen. Chronische stress,
mentale en cognitieve overbelasting, een negatieve
instelling, angst, eenzaamheid, depressie en andere
psychische stoornissen vullen het lijstje met oorzaken aan.
Het boek is hoopvol, maar schept geen valse hoop.
Preventie is een haalbaar doel door risicofactoren zoveel
mogelijk uit te schakelen. Ook in de eerste fase van de
ziekte kan nog veel gedaan worden om de ziekte af te
remmen zodat de patiënt nog zolang mogelijk zo goed
mogelijk blijft functioneren.

Hoopvol en haalbaar!
Jan Dries is auteur van gezondheidsboeken en heeft een rijke ervaring opgebouwd

GEZONDHEID

als voedingstherapeut en docent voedingsleer. Hij is auteur van de boeken Genezen
met kruiden, Genezen met voeding, Immuniteit en Een platte buik in enkele weken.
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€ 24,95 • Paperback • Ca. 176 pagina’s • 15 x 23 cm • NUR 870
ISBN 978 90 5615 741 8 • Oktober 2021 • Sterck & De Vreese

MARY-ANN SANDIFORT

Smeltkroes Brazilië
Op stap met Guarani,
Afro Brazilianen en Zeeuwen
Voor een buitenstaander lijkt Brazilië ongetwijfeld een
smeltkroes van culturen. Maar is dat wel zo? Leven de
verschillende bevolkingsgroepen mét of juist naast
elkaar, en hoe gaan de diverse culturen om met hun eigen
geschiedenis en die van andere groepen? Om deze vragen
te kunnen beantwoorden reisde schrijfster en afrikaniste
Mary-Ann Sandifort naar alle uithoeken van de kleine
centraal gelegen staat Espírito Santo. Zij logeerde bij de
inheemse Guarani en verbleef bij afstammelingen van
Angolese slaven. Daarnaast traceerde ze nazaten van
Zeeuwen, Pommeranen en San Marinezen, die allen
in de negentiende eeuw naar Brazilië emigreerden om
de slaven te vervangen en het land te verblanken. Op
betrokken en humoristisch wijze beschrijft Sandifort in
dit boek de ontmoetingen met leden van vijf geïsoleerde
gemeenschappen en schetst een samenleving vol hechte
families, angst, segregatie, racisme en trots.

Mary-Ann Sandifort (1962) is schrijfster, afrikaniste en reizigster. Ze schreef

€ 22,90 • Paperback • 224 pagina’s • 15 x 23 cm • NUR 320 | 759
ISBN 978 90 5615 784 5 • September 2021 • Noordboek

ANTROPOLOGIE | REIZEN

eerder De cholerafabriek en De buren van Obama’s oma.
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DICK BRUNA

Nijntje in streektalen

M EER D
A
350.00 N
0E
VERKO X.
CHT

Nijntje is de 65 jaar inmiddels gepasseerd maar nog
springlevend en onverminderd populair onder peuters en
kleuters. Bij uitgeverij Bornmeer zijn sinds 2012 tientallen
titels over Nijntje verschenen in streektalen, onder meer
het Brabants, Amsterdams, Rotterdams, Maastrichts,
Zeeuws, Antwerps, Haags en Utrechts. Daarnaast
verschenen ook boeken over Nijntje in het Fries, Grieks,
Latijn en Papiaments.
NIEUWE streektalen
• Nijntje an zae in ’t katteks
• Nijntje den parke di bestia na Papiamentu
Herdrukken

• Opa en Oma Pluus in ’t Westfries,
3e druk 978 90 5615 343 4

• Pake en beppe Pluis,

6e druk 978 90 5615 037 2

• Kleine Pluus in ’t Zeêuws,
2e druk 978 90 5615 311 3

• Nijntje in de diergaarde opse Rotjeknors,
5e druk 978 90 5615 400 4

• Nijntje in 'n dierntuin in ’t Achterhooks,
3e druk 978 90 5615 340 3

Nijntje an zae, in ’t katteks
ISBN 978 90 5615 761 6

NIJNTJE

Nijntje den parke di bestia, na papiamentu
ISBN 978 90 5615 762 3
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Alle Nijntjes
€ 6,95 • Hardcover • Full colour • NUR 270 • September 2021 • Bornmeer

SUCCESVOLLE TITELS

3e

druk

BRUGGE
een middeleeuwse metropool

850 — 1550
JAN DUMOLYN
ANDRE W BROWN

€ 39,90 • ISBN 9789056155285

€ 22,50 • ISBN 9789056156558

€ 24,90 • ISBN 9789056155865

€ 49,99 • ISBN 9789056155094

€ 29,95 • ISBN 9789056156497

€ 34,90 • ISBN 9789056155841

€ 24,95 • ISBN 9789056157036

€ 39,90 • ISBN 9789056154974

€ 12,50 • ISBN 9789082683684
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SUCCESVOLLE TITELS

3e

4e

druk

€ 34,90 • ISBN 9789056156619

€ 32,50 ISBN • 9789056155483

€ 19,90 • ISBN 9789056156053
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druk

€ 27,50 • ISBN 9789056155384 € 19,90 • ISBN 9789056156084

€ 17,50 • ISBN 9789056156930

€ 17,50 • ISBN 9789056154967

€ 25,00 • ISBN 9789082683646

€ 22,50 • ISBN 9789056157227

€ 49,90 • ISBN 9789056156732

SUCCESVOLLE TITELS

4e

10.000

druk

€ 25,95 • ISBN 9789056156961

€ 24,90 • ISBN 9789056156541

€ 24,99 • ISBN 9789056155100

€ 19,90 • ISBN 9789056156916

VERKOCH

€ 19,90 • ISBN 9789056157494

€ 19,90 • ISBN 9789056155964

T

€ 35,00 • ISBN 9789056157128

€ 35,00 • ISBN 9789056157074

4e

druk

€ 22,50 • ISBN 9789056155346

€ 22,50 • ISBN 9789056156510

€ 39,95 • ISBN 9789056157135
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