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LUDO JONGEN

Op weg naar de hemel
God en mens in de middeleeuwen

Wanneer ontstond de kosmos? Zo’n 13,8 miljard jaar
geleden is ons antwoord vandaag. Voor de middeleeuwse
mens was dit een vraag die er niet toe deed. De mens
was immers 5199 jaar voor de geboorte van Christus
geschapen, en wel op 25 maart, op een vrijdag. In
de middeleeuwen zag men de geschiedenis als een
doorlopende lijn van de Schepping tot de Jongste Dag,
waarop het Laatste Oordeel zou plaatsvinden.
Op weg naar de hemel duikt in middeleeuwse kronieken,
devotionele teksten en hoofse ridderromans, veelal
geschreven in het Middelnederlands, voor en in opdracht
van de elite van toen. De geselecteerde tekstfragmenten,
geflankeerd door een toegankelijke duiding, zijn in
modern en zwierig Nederlands vertaald. Elk van de
33 hoofdstukken – 33 is de leeftijd waarop Christus
is gestorven aan het kruis – is een puzzelstuk om de
veelkleurige middeleeuwse denkwereld zichtbaar te
maken.

 , docente en onderzoekster Middeleeuwse kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht,
zocht de prachtige afbeeldingen bijeen. Ze laat ons de rijke vaak onbekende schatkamer van de middeleeuwse
miniatuurkunst ontdekken.   is mediëvist. Hij was als docent Middelnederlandse letterkunde
verbonden aan de Universiteit Leiden.

EERDER VERSCHENEN

R AOUL BAUER – DE GENIALE MISLUKKING VAN DE MIDDELEEUWEN
ISBN 978 90 5615 587 2 – € 17,50
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€ 24,95 • Hardcover • Ca. 240 pagina’s • 17 x 22 cm • NUR 738 l 917 •
ISBN 978 90 5615 703 6 • Februari 2021 • Sterck & De Vreese
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JITSKE JASPERSE

ZANA MATHIEU ETAMBALA

Congo 1876-1914
Wit en zwart verzet tegen het koloniaal regime

Het vrouwelijk oog
wil ook wat
Kunst van middeleeuwen tot heden

Algemeen wordt aangenomen dat Leopold II Congo
gemakkelijk veroverde, bezette en koloniseerde. Zana
Etambala nuanceert in dit boek deze aanname.

  werd geboren in Congo
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€ 35 • Hardcover • Ca. 356 pagina’s •
Formaat 17 x 24 cm • NUR 686 •
ISBN 9789056157272 • April 2021
• Sterck & De Vreese

  studeerde kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit
Amsterdam en de Universiteit van
Amsterdam. Momenteel is ze als docent en
onderzoeker werkzaam aan de HumboldtUniversität in Berlijn.

EERDER VERSCHENEN

VEROVERD, BEZET, GEKOLONISEERD. CONGO 1876-1914
ISBN 978 90 5615 514 8 — € 39,90 - T WEEDE DRUK

€ 24,95 • Hardcover • Ca. 240 pagina’s • 17 x 22 cm • NUR 640 l 642 •
ISBN 978 90 5615 708 1 • Mei 2021 • Sterck & De Vreese

KUNST

GESCHIEDENIS

en woont sinds 1962 in Vlaanderen. Hij is
doctor in de geschiedenis. Hij is lid van de
bijzondere Kamercommissie belast met het
onderzoek naar het koloniale verleden van
België.

In Riba-Riba hadden Arabische handelaars de volledige
wapen- en ivoorhandel onder controle. In de koloniale
propaganda lezen we dat de zwarten verlost moesten
worden van de Arabieren die hen onderdrukten, maar
in werkelijkheid was men gewoon uit op hun lucratieve
handel. De militaire campagne in de ondoordringbare
jungle verliep niet zonder slag of stoot.
Napoleon had bij zijn aftocht uit Egypte (1799) massa’s
vuurwapens achtergelaten in de regio van de Nijl. De
zwarte bevolking van Bas-Uele kon deze vuurwapens
inzetten om de kolonisator aan te vallen. Het zwart
gewapend verzet werd pas gebroken in 1910.
Maar ook in eigen land kreeg Leopold II niet altijd een
vrijbrief voor zijn vermaledijde Congo-politiek. De witte
morele helden van België luisteren naar namen als Emile
Van de Velde en Arthur Vermeersch. Ze vonden unaniem
dat de zwarte bevolking beschermd moest worden tegen
de economische wellust van de kolonisator.

Kunst is vaak een mannenbusiness. Voor vrouwen is er
alleen plaats als naaktmodel of als geportretteerde. Jitske
Jasperse nuanceert deze stelling en haalt de vrouwelijke
kunstenaars Levina Teerlinc (d. 1576), Clara Peeters (d.
na 1657), de Afro-Amerikaanse beeldhouwster Edmonia
Lewis (d. 1907) en de fotografe Dorothea Lange (d. 1965)
voor het voetlicht. Ze onderzoekt onder meer hoe hun
ontwikkeling als kunstenaar verliep.
Vrouwen waren ook opdrachtgever. De middeleeuwse
gravin Petronella van Holland (d. 1144), Eleanor van
Aquitanië (d. 1204) en Koningin Marie Antoinette (d.
1793) bestelden edelsmeedkunst, handschriften en
beeldhouwwerk. Welke boodschap wilden zij hiermee
uitdragen?
Vrouwen verzamelden kunst. Landvoogdes Margaretha
van Oostenrijk (d. 1530), Joséphine vicomtesse de
Beauharnais (d. 1814) en Peggy Guggenheim (d. 1979)
bezaten indrukwekkende kunstcollecties. Ze gebruikten
hun sociale netwerken om hun verzamelingen vorm te
geven.
Jitske Jasperse gaat in tegen de vastgeroeste opvattingen
over vrouwen in de kunst. Ze stimuleert iedereen om
met een nieuwe mindset door een museum te lopen, een
kunsthistorisch boek te lezen of een cultureel programma
te bekijken.
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BÉ LAMBERTS

IGNACE BOSSUYT

Van Schütz tot Bach (1650-1700)
Na de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) komt in de meest
geteisterde gebieden van het Duitse Rijk het culturele
leven stilaan weer op gang. Musici leven en werken in
steeds comfortabelere omstandigheden. De hoven nemen
de meest getalenteerde componisten en musici in dienst.
Voor de liturgie en de gebedsstonden komt een uitgebreid
en waardevol repertoire tot stand. De instrumentale
muziek kent een opmerkelijke bloei.
Ignace Bossuyt opent de deuren van de onvermoede
schatkamer van de Duitse barokmuziek tussen 1650 en
1700. Een uitzonderlijk rijke periode die vooral uitmunt
door open artistieke grenzen en daaruit voortvloeiende
assimilatie van zeer diverse invloeden. Aan de hand van
telkens één componist en één werk leren we een waaier
aan stijlen, genres en invloeden kennen.
Bossuyts boek staat vol geheimtips. Het bezorgt de
lezer het zalige gevoel dat gepaard gaat met het horen
van een schitterend muziekwerk waarvan men enkele
minuten eerder het bestaan niet eens kende. QR-codes
bij elk muziekwerk leiden meteen naar het juiste
muziekfragment. Lezen en luisteren vormen een perfect
huwelijk.

  is emeritus professor musicologie aan de KU Leuven. Hij was

KUNST

gastdocent aan de École normale supérieure in Parijs en aan de universiteiten van
Utrecht, Urbino en Bristol.
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€ 35,00 • Hardcover • Ca. 368 pagina’s • 17 x 24 cm • NUR 621 l 686 •
ISBN 978 90 5615 707 4 • Maart 2021 • Sterck & De Vreese

Art Nouveau
in Nederland
Architectuur rond 1900
De bloeitijd van de art nouveau rond het fin de siècle was
kort maar hevig. Na jarenlang een buitenbeentje in de
Nederlandse bouwkunst te zijn geweest, kwam in de jaren
zestig de herwaardering voor de art nouveau op gang.
Inmiddels wordt het belang van deze kunststroming voor
de ontwikkeling van de bouwkunst algemeen erkend en
neemt de interesse voor deze bijzondere, flamboyante tak
in de architectuur toe. In Art Nouveau in Nederland neemt
Bé Lamberts u mee langs een groot aantal opmerkelijke
gebouwen, die aansporen om bijzondere architectuur ter
plekke te bekijken en die verwondering oproepen over dit
waardevolle, maar zo kwetsbare erfgoed.

Met honderden illustraties van de
gedetailleerde bouwkunst in Nederland

  studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij werkte als onderzoeker en medewerker monumentenzorg bij diverse
overheidsinstellingen en organisaties.

€ 49,90 • Hardcover • Ca. 368 Pagina’s • 24 x 30 cm • NUR 640 | 648 •
ISBN 978 90 5615 689 3 • April 2021 • Noordboek

ARCHITECTUUR

De onvermoede schatkamer
van de Duitse barokmuziek
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JAN LAMPO

MAITE DE BEUKELEER – MAARTEN LARMUSEAU
LISE HELLEMANS

De geheime liefde van Emmanuel de Bom
(1891-1895)

December 1958. In alle vroegte staan de directeur van
de Antwerpse Stadsbibliotheek en de conservator van
het Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven
voor het huis waar vijf jaar eerder de Vlaamse schrijver
Emmanuel de Bom is gestorven. Er zal een veiling
plaatsvinden van zijn boeken en papieren. De vrouw
die toen het bureau van de schrijver kocht, doet een
bijzondere vondst, neemt contact op met de conservator
en deze neemt nadat hij de documenten heeft
doorgenomen het volgende besluit: ‘Voor lang moeten
deze bescheiden en correspondentie dicht.’
Op de derde verdieping van het AMVC, nu het
Letterenhuis in Antwerpen, vindt Jan Lampo in 2015 een
mapje van twee stukjes karton, bijeengehouden door
een linnen rug en gesloten met linten. Met ertussen het
verhaal van de hartverscheurende liefde van De Bom en
‘Clärchen’ of voluit Clara Gaesch, een vrouw van lichte
zeden, moeder van een kind. In Clara. De geheime liefde
van Emmanuel de Bom ontdekken we het ontluikende
schrijverstalent van De Bom, mede-oprichter van het
tijdschrift Van Nu en Straks en Vlaamse correspondent
voor de NRC (1904-1940), maar ook de kringen waarin hij
zich bewoog. Dit boek biedt een wervelend tijdsbeeld van
de belle epoque in Antwerpen, Amsterdam en Keulen.

GESCHIEDENIS

  is historicus en publiceerde verschillende boeken over de geschiedenis van Antwerpen.
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€ 24,95 • Paperback • Ca. 240 pagina’s • 15 x 23 cm • NUR 621 l 686 •
ISBN 978 90 5615 699 2 • Maart 2021 • Sterck & De Vreese

In haar voetsporen
Op zoek naar onze voormoeders
Familiegeschiedenis wordt nog vaak geschreven vanuit
een mannelijk standpunt. Vrouwen spelen meestal een
bijrol. De vrouwelijke variant van een voorvader – een
‘voormoeder’ – veroverde pas sinds kort een plaats in het
woordenboek.
Een foto van een missiezuster zonder naam, een
vermeende heks die door de buurman werd vermoord,
een kantverkoopster, een straatmuzikante … In dit boek
gaan de auteurs op zoek naar enkele gewone vrouwen
in de stamboom, die elk op hun eigen manier toch
buitengewoon waren. Samen met hun nakomelingen
of verwanten leren we welke bronnen leiden naar die
prachtige levensverhalen.
Wil je zelf op zoek gaan naar je eigen voormoeders, dan
helpen de auteurs je op weg om de kronkelende wegen
van het stamboomonderzoek te volgen. Want onderzoek
naar voormoeders is wat minder makkelijk dan een
stamboom opstellen vanuit de vaderlijke lijn. Je hebt
immers geen achternaam die de richting aanwijst.

   is historica en gefascineerd door de kleine geschiedenis van alledag.
  is genetisch genealoog en doet academisch onderzoek naar stambomen en
DNA. Voor dit boek doken ze samen in de archieven op zoek naar sporen van voormoeders. Ze werden
hierin bijgestaan door historica  .

€ 22,50 • Paperback • Ca. 176 pagina’s • 15 x 23 cm • NUR 680 •
ISBN 978 90 5615 706 7 • April 2021 • Sterck & De Vreese

GESCHIEDENIS

Clara
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EDWARD DE MAESSCHALCK

Leuven en zijn colleges
Trefpunt van intellectueel leven in de Nederlanden
(1425-1797)

De KU Leuven werd gesticht in 1425. Studenten kwamen
uit alle windstreken, van Artesië in het zuiden tot
Friesland in het noorden. Filips-Willem, zoon van
Willem van Oranje, Marnix van Sint-Aldegonde, Johan
van Oldenbarnevelt, Erasmus, Dodoens, Vesalius,
Mercator, ja zelfs paus Adrianus van Utrecht, zaten er
op de studiebanken. Leuven was hét trefpunt van het
intellectuele leven in de Nederlanden.
Edward De Maesschalck, dr. in de middeleeuwse
geschiedenis en alumnus van de universiteit, richt in
dit boek zijn aandacht op een tot nu onderbelicht maar
belangrijk facet van de universiteitsgeschiedenis: de
colleges. Ze werden gesticht door weldoeners die hun
bezittingen voorbestemden om tot ver na hun dood
te voorzien in kost en inwoning voor familieleden,
streekgenoten of gewoon voor arme studenten. Het
was mecenaat avant-la-lettre, een zeldzame kans om de
maatschappelijke ladder op te klimmen.

Nieuwe inzichten,
diepgravend onderzoek

Leuven en zijn colleges biedt een verrassend en vernieuwend
beeld van meer dan drie eeuwen universiteit. De voor dit
boek speciaal ontworpen kaarten laten je ronddwalen
door de stad in het spoor van de student van toen.

HANS PLETS

Verdwaald in de
werkelijkheid
De mens op zoek naar zijn plaats in de kosmos
De mens stond eeuwenlang in het centrum van
een behapbaar en geborgen universum. Een rits
geleerden, van Plato tot Aristoteles en Kepler tot
Newton, ontwikkelde via een lang en kronkelig pad
een wetenschappelijk narratief. Tot Copernicus de
mens uit het centrum van de kosmos verjoeg. Vandaag
worden we zelfs verbannen naar een uithoek van de
Melkweg, gedegradeerd tot een onbeduidend stipje in een
onpeilbaar groot universum.
Hoe meer we weten, hoe raadselachtiger de wereld blijkt.
Volgens wetenschappelijke inzichten hadden sterren
en planeten, en dus wijzelf, nooit mogen bestaan. Een
kosmos geregeerd door toeval, zonder plan of architect,
zonder doel of bezieling, onverschillig voor het leven van
mensen.
Vandaag zijn we nog steeds op zoek naar het ultieme
inzicht in de fundamenten van de werkelijkheid en onze
verhouding tot de kosmos. Is onze eindbestemming wel
bereikbaar? Zijn we niet stilaan hopeloos verdwaald?

  is dr. in de astronomie en bezit een masterdiploma filosofie. Hij combineert in dit
boek beide kennisdomeinen bij zijn zoektocht naar onze kennis over kern en kosmos.
€ 25,95 • Paperback • Ca. 272 pagina’s • 15 x 23 cm • NUR 738 l 917 •
ISBN 978 90 5615 696 1 • Februari 2021 • Sterck & De Vreese
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Bourgondische vorsten, de graven van Vlaanderen en de Habsburgers.
EERDER VERSCHENEN

€ 39,95 • Hardcover • 356 pagina’s • 19,5 x 25 cm • NUR 680 •
ISBN 978 90 5615 700 5 • April 2021 • Sterck & De Vreese

PIETER VAN DOOREN - EN NU NA AR MARS. DE NIEUWE RUIMTER ACE

978 90 5615 596 4 – € 19,90

FILOSOFIE

GESCHIEDENIS

   publiceerde spraakmakende boeken over de
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JOOST WELTEN

JAN EN HENK ANSEEUW, BERT GEVAERT

Soldaat van Napoleon
(1806-1815)

Brugge voor Napoleon
Een stad onder Frans bewind
(1795-1815)

Uniek ooggetuigenisverslag

.   is onderzoeker aan het
Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit
Leiden. Hij is een echte kenner van de
geschiedenis van Napoleon en zijn veldtochten.

Na thuiskomst in Vlaanderen schrijft Abbeel zijn
herinneringen op. Hij doet dat beeldend, met humor en
oog voor detail, zodat de lezer zijn avonturen letterlijk
meebeleeft. Het resultaat is een uniek ooggetuigenverslag
van een belangwekkende periode uit de Europese
geschiedenis. Joost Welten maakte Abbeels verhaal
toegankelijk voor een breed publiek.

GESCHIEDENIS

€ 24,95 • Paperback • Ca. 256 pagina’s • Formaat 17 x 24 cm • NUR 689
ISBN 978 90 5615 704 3 • April 2021• Sterck & De Vreese
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BE KR OO ND ME T DE
AR EN BE RG PR IJS 20 20

Een grensverleggend en verhelderend boek
Op 5 mei 1821 sterft Napoleon op Sint-Helena, een
godvergeten eiland in de Atlantische Oceaan. Na zijn
nederlaag in Waterloo (1815) meenden de geallieerden dat
de ‘Kleine Korporaal’ langzaam vergeten zou raken. Niets
is minder waar! Napoleon verloor wel zijn laatste veldslag,
maar zijn invloed is nog tot op vandaag merkbaar.
De Franse keizer deed ook Brugge aan, toen een
ingeslapen provinciestadje. Hij kwam er twee keer op
bezoek, namelijk als populaire consul in 1803 en als
absolutistisch keizer in 1810. Gedurende ruim twintig jaar
voelde Brugge – en tal van andere steden in Europa – de
hete adem van de Franse bezetter in de nek. Die bezetter
eiste drastische hervormingen, vaak tegen de wil van het
volk, de Kerk en de Staat. Stadsarchivaris Jan Anseeuw,
en de auteurs Henk Anseeuw en Bert Gevaert brachten
verschillende Brugse specialisten samen voor een
omvattend naslagwerk over de Franse tijd in Brugge.
Ze volgen het spoor van gewone soldaten, excellente
kunstenaars en veteranen, maar ook van criminelen,
deserteurs en doodarme mensen. Dit schitterend
geïllustreerd boek toont verschillende nooit eerder
gepubliceerde afbeeldingen en is een must voor
liefhebbers van Brugge én de Napoleontische tijd!

EERDER VERSCHENEN

JOOST WELTEN – DE VERGETEN PRINSESSEN VAN THORN
ISBN 978 90 5615 528 5 – €39,90

€ 45,00 • Hardcover • Ca. 400 pagina’s • 23 x 28 cm • NUR 685
ISBN 978 90 5615 698 5 • Mei 2021 • Sterck & De Vreese

GESCHIEDENIS

500.000 soldaten trekken in 1812 in het leger van
Napoleon naar Moskou. Duizenden zullen hun thuisland
nooit terugzien. Soldaat Joseph Abbeel uit Vrasene
overleeft wel. Hij maakt alle verschrikkingen van de
veldtocht mee: hij lijdt honger en dorst, plundert om
aan eten te komen, ontsnapt ternauwernood aan de
Kozakken, zit onder het stof en ongedierte, raakt gewond
in een veldslag, ziet Moskou branden – en dan moet de
terugtocht nog beginnen! De dood is nooit ver weg – en
Abbeel verlangt er soms naar! – maar op miraculeuze
wijze ontloopt hij dat lot telkens. Wanneer hij Hamburg
bereikt en denkt dat zijn ellende bijna voorbij is, wordt hij
krijgsgevangen genomen. Dan begint een tocht naar de
Wolga, nog achthonderd kilometer verder dan Moskou.
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RUDI VAN DOORSLAER

SIETSE VAN DER HOEK (RED.)

Nekschot

1568 Heiligerlee

16

is gastprofessor aan de vakgroep
Geschiedenis van de UGent. Tussen 2005
en 2016 was hij directeur van het Studieen Documentatiecentrum Oorlog en
Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma).
Zijn bijzondere belangstelling gaat uit
naar de sociale geschiedenis van politiek
radicalisme.

Nekschot vertelt het verhaal van de bevrijding van
Zuid-Limburg, culminerend in de terechtstelling van vijf
collaborateurs op 9 september 1944 in Tongeren.

De Slag bij Heiligerlee wordt beschouwd als het beginpunt
van de Tachtigjarige Oorlog en het startschot van wat later
Nederland zou worden.

Die bloedige dag is een uitloper van de burgeroorlog,
die gevoerd werd tussen degenen die heulden met de
Duitsers (het Nieuwe Orde regime) en de partizanen.
Nog maanden na de bevrijding blijven de partizanen
in het Tongerse straatbeeld aanwezig, strijdend tegen
het Nieuwe Orde-regime. Dit regime leidde tot een
sociale catastrofe zeker in economisch achtergebleven
regio’s zoals Limburg. De Tongerse partizanen vervielen
tot desperado’s tegen de Nieuwe Orde-collaborateurs
die de vele arme Limburgers tot aan de rand van de
hongersnood hebben gebracht.

De auteurs nemen de lezer mee naar de tijd en de
omgeving waarin deze slag gevoerd werd. Zij beschrijven
niet alleen het militaire aspect van de strijd die door
Willem van Oranje werd aangevoerd, maar ook welke
invloed het landschap daarop had, en de rol die
godsdienst en politiek speelden. Verrassend zijn de
hoofdstukken over de propagandaoorlog die naast de
werkelijke oorlog gevoerd werd en het hoofdstuk waarin
vanuit het perspectief van de Spanjaarden naar deze strijd
wordt gekeken.

Deze studie steunt op een uniek scala aan bronnen, maar
vooral op gerechtelijke stukken van het proces in 1951
tegen de acht partizanen die verantwoordelijk werden
geacht voor de terechtstellingen. Uur na uur worden de
gebeurtenissen gedetailleerd beschreven. De notabelen
stromen toe op het stadhuis, maar hun pogingen om
de partizanen van hun plannen te doen afzien blijken
vruchteloos.

€ 22,50 • Paperback • Ca. 160 pagina’s • 14 x 21,5 cm • NUR 689 •
ISBN 978 90 5615 702 9 • Februari 2021 • Sterck & De Vreese

de
tweede
wereldoorlog

luc de vos &
dave warnier

Sterck & De Vreese

GESCHIEDENIS

   (1951)

Landschap van glorie en nederlaag

    is oud-journalist van de Volkskrant.
€ 19,90 • Paperback • Ca. 144 pagina’s • 22 x 22 cm • NUR 688 •
ISBN 978 90 5615 679 4 • Februari 2021 • Noordboek

EERDER VERSCHEEN

Luc De Vos en Dave Warnier
39-45. De Tweede Wereldoorlog
ISBN 978 90 5615 513 1 – € 45
EERDER VERSCHENEN

JAN WEENING – OLDENBARNEVELT. DE L A ATSTE REIS VAN DE
L ANDSADVOCA AT ISBN 978 90 5615 508 7 – € 19,99

VADERLANDSE GESCHIEDENIS

Oorlog, geweld en bevrijding in Tongeren
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KRISTIEN HANSEBOUT

PATRICK RETOUR

Wallonië en de Ardennen

Stijlvol leven en wonen

365 buitengewone plekken

Met karakter
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Met kaarten van alle routes en vele foto’s

Stelen met je ogen!

Kristien Hansebout is verzot op Wallonië en de Ardennen.
Ze selecteerde voor dit boek 365 buitengewone plekken.
Een ‘buitengewone plek’ moet niet spectaculair zijn maar
wel authentiek. Zo’n plek waarvan je je afvraagt: ‘Bestaat
dit nog?’

Huiselijke gezelligheid betekent voor iedereen iets anders.
Daarom gaan we allemaal op zoek naar het interieur dat
bij ons past en beantwoordt aan onze specifieke wensen.
‘Zo ben ik, zo woon ik,’ is meer dan ooit het credo.

In dit belevingsboek vind je 32 nieuw ontwikkelde
wandelroutes (203 km), 22 fietstochten (1.111 km), en
10 auto- of motortochten (861 km), verspreid over alle
provincies van Wallonië en de Ardennen. Afhankelijk
van jouw interesse stel je zelf jouw ideale parcours samen
... Waarom zou je er geen twee- of driedaags uitstapje
van maken en onderweg een buitengewone nacht
doorbrengen in een Sphair, woonwagen, yurt of Dom’up?

  ademt toerisme.
Met haar bedrijf Parkoers heeft ze zich
erin gespecialiseerd om op maat voor
klanten fietsroutes te ontwikkelen voor een
optimale beleving van de regio.

Neem dus vooraf de tijd om te grasduinen. Alle routes
vind je op handige kaarten in het boek, maar ook online
in de vorm van GPX-tracks (fiets- en wandeltochten) of via
coördinaten van googlemaps (auto- en mototochten).

Stijlvol leven en wonen. Met karakter is een echte
inspiratiegids om een make-over van een huiskamer,
keuken of het hele huis voor te bereiden. In deze
uitgave passeren heel wat vaklieden, architecten
en totaalinrichters de revue. Ze staan klaar om je
met raad en daad bij te staan, zoals Dauby (deur- en
sierbeslag), V-ZUG (kookapparaten), Den Stal (binnenen buitenschrijnwerk), MR Projects (verbouwingen en
inrichting), Chris Lahou (pleisterwerken), kunstenares
Liesbeth Spruyt en decorateur Pieter Porters.

  is een gerenommeerd journalist en heeft meer dan dertig
interieurboeken op zijn naam staan. Hij heeft een neus voor magnifieke projecten en
een groot inlevingsvermogen. Dat bewijst hij telkens weer als tv-reporter, maar ook op
zijn onlineplatformen rond huis & tuin.

LIFESTYLE

3e
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EERDER VERSCHENEN

KRISTIEN HANSEBOUT – VL AK FIETSEN IN DE ARDENNEN EN WALLONIË

ISBN 978 90 5615 510 0 € 24,99

€ 39,95 • Hardcover • Ca. 224 pagina’s • 25 x 29 cm • NUR 454 •
ISBN 978 90 5615 709 8 • Januari 2021 • Sterck & De Vreese

LIFESTYLE

€ 35,00 • Integraalband • Ca. 356 pagina’s • 17 x 23 cm • NUR 500 •
ISBN 978 90 5615 713 5 • Februari 2021 • Sterck & De Vreese
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NICOLINE VAN DER SIJS

LEONTINE TRIJBER

Taalwetten maken
en vinden

Het haperende brein
Een nieuwe kijk op dementie

Het ontstaan van het Standaardnederlands
Standaardwerk

Een baanbrekend boek!

Hoe en wanneer is de Nederlandse standaardtaal
ontstaan? Nicoline van der Sijs laat zien hoe taalgeleerden
in de zestiende en zeventiende eeuw discussieerden
over de vraag hoe de ideale standaardtaal eruit diende
te zien en hoe ze de taalnormen en -regels voor het
Standaardnederlands vaststelden. Uit verschillende
varianten verhieven ze één bepaalde vorm tot
standaardtaal. Soms introduceerden ze een nieuw,
gekunsteld onderscheid, zoals tussen hen en hun of
tussen waaronder en onder wie.
Uit dit boek wordt duidelijk dat de vorming van een
standaardtaal mensenwerk is. Daarbij nuanceert Nicoline
van der Sijs bestaande aannames, zoals het belang
van de Statenvertaling voor de ontwikkeling van de
standaardtaal. Bijzondere aandacht krijgt de inbreng van
de verschillende Nederlandse dialecten en het Duits in
het Standaardnederlands. Ook recente ontwikkelingen
komen aan bod, zoals verschillen tussen de standaardtaal
in Nederland en Nederlandstalig België.

Over de ziekte dementie, over mensen met een haperend
brein, spreekt en publiceert men doorgaans in medische
en wetenschappelijke termen. Daarbij is er veel aandacht
voor de tragiek,
de angst en het verval. Een gemiste kans, want er is veel
meer dan zwaarte en pijn alleen.
Leontine Trijber laat zien dat met nieuwe vaardigheden,
positieve aandacht én een flinke dosis creativiteit het
leven met dementie voor alle betrokkenen aangenamer
kan zijn. Door telkens weer de juiste snaar te vinden én
te raken kan er gedurende vele jaren na de diagnose nog
heel veel wél.
Het boek staat vol met handige adviezen en eye-openers
waarmee mensen met een haperend brein en iedereen
om hen heen steun, levensgeluk, plezier en contact
kunnen blijven ervaren.

    is als senior-onderzoeker verbonden aan het Instituut voor

TAAL

de Nederlandse Taal en als hoogleraar historische taalkunde van het Nederlands aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Zij publiceerde diverse boeken over de geschiedenis
van de Nederlandse taal, waaronder het Van Dale Groot Leenwoordenboek, het
Chronologisch woordenboek en 15 eeuwen Nederlandse taal. Ze is oprichter van
etymologiebank.nl en vaste medewerker van Onze Taal.
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€ 39,95 • Hardback • Ca. 506 pagina’s • 17 x 24 cm • NUR 616 •
ISBN 978 90 5615 713 5 • Maart 2021 • Sterck & De Vreese

  is een veelzijdig en creatief pionier. Na jaren als journalist, fotograaf en in
de psychiatrie gewerkt te hebben, heeft zij met visie en bevlogenheid een Ontmoetingscentrum
voor mensen met een haperend brein opgezet: Het moet en kan heel anders.

Ca. € 17,50 • Paperback met flappen • Ca. 224 pagina’s • 19 x 24 cm • NUR 860 •
ISBN 978 90 5615 717 3 • Mei 2021 • Noordboek | HL Books

GEZONDHEID

Taalwetten maken en vinden is een omvangrijk
standaardwerk dat tegelijk de geïnteresseerde leek, de
vakgenoot en studenten kan bedienen.
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MEERTENS INSTITUUT

ROELKE POSTHUMUS

Viraal Nederland
Taal en cultuur van de eerste coronagolf

De coronapandemie overspoelde in het voorjaar van
2020 ook Nederland. Onderzoekers van het Meertens
Instituut trokken er meteen op uit, al was het soms via
het beeldscherm: wat voor verhalen vertelden mensen
elkaar? Ontstonden er nieuwe rituelen? En waarom
verschenen er ineens spandoeken in dialect in het
straatbeeld?
De eerste golf was een tijd van paradoxen. De hele wereld
werd geconfronteerd met hetzelfde probleem, maar toch
was de situatie overal net anders. Mensen voelden zich
onderling verbonden, maar tegelijkertijd werden grenzen
verscherpt. Ze beleefden de pandemie als een unieke
gebeurtenis, maar voortdurend werden parallellen
getrokken met het verleden. Het regeringsbeleid stoelde
op wetenschap, maar nooit eerder werd de wetenschap
publiekelijk zo gewantrouwd.

In Viraal Nederland lezen we een eerste analyse van
de manier waarop taal en cultuur meebewogen met
‘het nieuwe normaal’. De crisis laat zien dat bestaande
aspecten van taal en cultuur veeleer worden uitvergroot
dan echt veranderd. We zien scherper hoe Nederlanders
zijn en hoe hun wereld, ook onder normalere
omstandigheden, in elkaar zit.

Het tandeloze virus
De evolutie van ziekmakers
en ons verweer

Door toedoen van enkele piepkleine parasieten sterven
veel meer mensen dan alle grote roofdieren gezamenlijk
op hun geweten hebben. Toch blijven de identiteit, de
herkomst en vooral de bedoelingen van onze ziekmakers
nog steeds een mysterie. Wat bezielt één nietig virus om
ons leven te ontwrichten terwijl miljoenen andere zich
prima buiten ons lichaam redden? Waarom doodt de
pestbacterie zijn gastheer en maakt het verkoudheidsvirus
hem slechts hangerig? En wat heeft het griepvirus eraan
om als een lopend vuurtje over de aardbol te reizen
terwijl de tetanusbacterie prima gedijt in één en dezelfde
wond?
In Het tandeloze virus onderzoekt Roelke Posthumus de
geschiedenis van mensen en hun parasieten en geeft ze
een antwoord op de vraag hoe we ons kunnen verweren.

  is evolutiebioloog en auteur van vele boeken, waaronder Wolf –
de terugkeer van een geniale jager
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€ 17,50 • Paperback • Ca. 144 pagina’s • 14 x 21,5 cm• NUR 610•
ISBN 978 90 5615 724 1 • Januari 2021

Ca. € 19,90 • Paperback • Ca. 240 pagina’s • 15 x 23 cm • NUR 410 | 949 •
ISBN 978 90 5615 691 6 • Maart 2021 • Noordboek Natuur

NATUUR

CULTUUR

Het   houdt zich bezig met de bestudering en documentatie van Nederlandse
taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving
vormgeven. Het boek bevat foto’s die de beleving van de eerste coronagolf illustreren.
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BETH CHATTO & CHRISTOPHER LLOYD

Een bloeiende
vriendschap
Brieven over de tuin en andere levenszaken
Een klassieker voor elke tuinier en
plantenliefhebber
Gedurende twee jaar schrijven Beth Chatto en
Christopher Lloyd, twee toonaangevende tuiniers met
veelbezochte tuinen elkaar trouw brieven over hun
wereldberoemde tuinen en andere zaken die hen bezig
houden. Het levert een sprankelende briefwisseling op
waarin niets onbesproken blijft.
Tussen Chatto en Lloyd was in de loop der jaren een
hechte vriendschap ontstaan die hun hele leven in stand
bleef, ondanks dat zij totaal verschillende karakters en
tuinen hadden.
Behalve een interessant kijkje achter het tuinhek van
twee wereldberoemde tuinen, staan de brieven vol tips en
ervaringen van doorgewinterde tuiniers die beiden tot
het laatst met hun handen in de aarde zaten.

  (1923-2018) was meer dan 60 jaar actief als kweker van vaste planten, tuinontwerpster en
auteur en wordt gezien als een van de belangrijkste plantswomen van Engeland. Haar Beth Chatto Gardens in
Engeland trekt jaarlijks vele tuinliefhebbers en vakgenoten vanuit de hele wereld.
  (1921-2006) was een charismatisch en eigenzinnig tuinier die van Great Dixter een van
de bekendste tuinen van Engeland wist te maken. Al in 1957 publiceerde hij zijn eerste boek en ging door met
schrijven tot vlak voor zijn dood.

MARCEL DE CLEENE

Vergeten toepassingen
van planten
De historia naturalis
Grote wederik, vlasbekje, koningskaars, wilde bertram,
zilverschoon, rapunzelklokje … het lijken wel namen van
sprookjesfiguren. Onze voorouders wisten wel beter. Hun
kennis van inheemse kruiden en planten was immens.
Alles wat rond de velden, in bossen en weiden groeide
kon wel ergens voor dienen. Welke planten gebruikten
zij om brood te maken, voedsel te bewaren, melk te
stremmen, hun vee mee te voederen? Welke soorten
dienden om bier te brouwen, leer te looien, inkt, touwen
en kleren te fabriceren, papier te maken, maar ook om
ongedierte te verjagen, vlekken te verwijderen of gewoon
om te gebruiken als tabak-, thee- en -koffiesurrogaat,
poetsmiddel, stalstrooisel?
Dit boek, gebaseerd op bronnen van ca. 2000 jaar
geleden tot en met de twintigste eeuw, wil de vergeten
toepassingen van zo’n 250 plantensoorten opnieuw voor
het voetlicht brengen. Elke plant krijgt een prachtige
illustratie waarbij de lezer alle plantenbestanddelen en
stadia van de plant kan bestuderen. Met dank aan de
bibliotheek van Plantentuin Meise.

. . .    is plantenfysioloog. Hij was werkzaam aan de UGent. Bij
uitgeverij Sterck & De Vreese verscheen eerder
€ 45,00 • Hardcover • Ca. 400 pagina’s •
het veelgeprezen boek De historia naturalis. De
23 x 28 cm • NUR 420 • ISBN 978 90 5615
geschiedenis van de kruidengeneeskunde
711 1 • Mei 2021 • Sterck & De Vreese
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Ca. € 19,90 • Paperback met flappen • Ca. 304 pagina’s • 15 x 23 cm • NUR 424 •
ISBN 978 90 5615 714 2 • Februari 2021 • Noordboek | HL Books

DE HISTORIA NATUR ALIS. GESCHIEDENIS VAN DE KRUIDENGENEESKUNDE
IN DE L AGE L ANDEN ISBN 978 90 5615 528 5 – €49,99

NATUUR

TUINEN

EERDER VERSCHENEN
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GRISELDA KERR

NOEL KINGSBURY & MAAYKE DE RIDDER

Tuinplantenlexicon
De tuin in topconditie

Van landschap naar tuin
Nederland als inspiratiebron voor tuinontwerpers

Een verrassende blik op het Nederlandse landschap en
tuinontwerp

Dit boek is het resultaat van 20 jaar informatie
verzamelen over honderden tuinplanten. Geen boek met
mooie plaatjes en algemene informatie, maar een handig
en doelgericht naslagwerk. De sleutel ligt in de tabel
achter in dit handboek. Zoek in deze alfabetische lijst de
plant op waar je iets over wilt weten en in één oogopslag
is duidelijk in welke maand je er wat mee moet doen:
snoeien, voeden, vermeerderen, wat dan ook. Per maand
staat vervolgens alle informatie verzameld in korte en
heldere beschrijvingen met veel praktische adviezen.
Geen uitputtend boek over een gericht onderwerp, maar
een handig en uitgebreid startpunt voor beginnende en
gevorderde tuinier.

TUINEN

 , die een opleiding volgde aan de The English Gardening
School, is tuinier, docent en columnist met een prachtige tuin in Derbyshire,
regelmatig open voor het publiek. Inmiddels is ze ook actief op Instagram.
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Ca. € 29,95 • Hardback • Ca. 304 pagina’s • 18,5 x 24,5 cm • NUR 424 •
ISBN 978 90 5615 715 9 • Mei 2021 • Noordboek | HL Books

Toegankelijk, resoluut geplaatst in het heden en
herkenbaar Nederlands. Het zijn deze drie kenmerken die
het Nederlandse ontwerp wereldfaam hebben bezorgd, en
Dutch Design tot een wereldmerk hebben gemaakt. Ook
tuin- en landschapsontwerp maakt onderdeel uit van dit
wereldwijde merk.
Doeltreffend gebruik van beperkte ruimte speelt vaak
een hoofdrol. Veel ontwerpers laten zich inspireren door
aspecten van het al aanwezige landschap. In veel gevallen
wordt de vorm van hedendaagse tuinen gedicteerd
door het landschap – met de aanwezigheid van water als
duidelijkste voorbeeld. In dit boek kijken we naar het
tuin- en landschapsverleden van Nederland, belichten we
het werk van hedendaagse tuinontwerpers en laten we
zien hoe hun werk aansluit bij het lokale landschap.
De deskundige blik van Kingsbury levert een verrassend
beeld op van Nederland en de fotografie van De Ridder
verbindt het landschap vakkundig aan het werk van
hedendaagse tuinontwerpers.

 , tuinontwerper, journalist en docent is een veelgevraagd auteur van boeken over tuin
en landschapsarchitectuur. Voor dit boek reed hij het hele land door op zoek naar de essentie van het
Nederlands landschap en tuinontwerp.
   is een van Nederlands bekendste groenfotografen, met een achtergrond in mode
en styling. Dit geeft haar werk een unieke kwaliteit die veelgevraagd is in binnen- en buitenland.

Ca. € 39,90 •Hardback • Ca. 256 pagina’s • 21,7 x 28 cm • NUR 424 •
ISBN 978 90 5615 716 6 • Mei 2021 • Noordboek | HL Books

TUINEN

'Wat een geweldig boek! Top informatie!' – Jacqueline
van der Kloet
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SIEBREN SIEBENGA

GERRIT GERRITSEN

Over het rapen van kievitseieren en
de kievitenvangst

Het zoeken en verzamelen van kievitseieren kent een
lange traditie en een eigen cultuur. De kievit staat
sterk onder druk, waardoor de traditie van het zoeken
van kievitseieren, die vaak van vader op zoon wordt
doorgegeven, dreigt te verdwijnen. Kievitskoorts geeft
een levendige beschrijving van de exploitatie van de kievit
en de (sub)cultuur die daarmee samenhangt. Schitterend
zijn de vele praktijkverhalen die de mensen uit deze
cultuur een gezicht geven.
Siebenga gaat verder vooral in op de verschijningsvormen
van de exploitatie, op de beleving in het veld; hij beschrijft
de kenmerken van de kievit, het verdwijnen van een
traditie, de situatie van de kievit nu en de waarde van
de ‘kievitkennis’ voor toekomstige bescherming. Want
de erfenis van deze cultuur is ook van belang voor de
toekomst van de vogel.

NATUUR

  is bioloog en deskundige op het gebied van de jacht.
Hij is een echte veldman en kent de Friese cultuur van het kievitseieren
zoeken.
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€ 17,50 • Hardcover • Ca. 160 pagina’s • 14 x 21,5 cm • NUR 435 •
ISBN 978 90 5615 694 7 • Februari 2021 • Noordboek Natuur

De hooivogel
Waarom de grutto uit Nederland vertrekt

Kunnen wij zonder de grutto? Iedere natuur- en
vogelliefhebber verheugt zich in het voorjaar enorm op de
terugkeer van de grutto. Maar onze nationale vogel is in
een halve eeuw van algemene weidevogel een zorgenkind
geworden. Gerrit Gerritsen heeft de gloriejaren van de
grutto meegemaakt én de daarop volgende afname van
het aantal exemplaren. Hij werkt al zijn hele leven aan
de bescherming van de grutto, in het veld en achter zijn
bureau: als teller, ringer, onderzoeker en beschermer.
Hij reisde de grutto achterna van de noordelijkste
broedgebieden op IJsland tot de overwinteringsgebieden
in Afrika. In De hooivogel beschrijft hij die avontuurlijke
reizen, maar ook het taaie en vrijwel kansloze gevecht
met overheden, zuivelcoöperaties en Franse jagers om
de grutto te redden. Daarbij ontkomt Gerritsen niet aan
momenten van ‘weidewoede’, een ernstige vorm van
landschapspijn. Uiteindelijk lijkt de grutto het wel zonder
ons te kunnen stellen: hij vertrekt uit Nederland.

  was onder andere projectleider van Nederland-Gruttoland en mede-auteur van het
Europese weidevogelbeschermingsplan vanuit Vogelbescherming Nederland.

€ 22,50 • Paperback • Ca. 256 pagina’s • 15 x 23 cm • NUR 435 •
ISBN 978 90 5615 690 9 • Mei 2021 • Noordboek Natuur

NATUUR

Kievitskoorts
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GERARD J. VAN DEN BROEK

THEUNIS PIERSMA, PETRA DE GOEIJ,
WILLEM BOUTEN & CARL ZUHORN

De ree

MET FOTO’S VAN MICHIEL MULLER

Ontdek het leven van een geheimzinnig dier

Sinagote
Het levensverhaal van een lepelaar

Het mooiste dier van Nederland!
Een rijk geïllustreerd kijk- en leesboek over de ree voor
natuurliefhebbers van 8 tot 80 jaar. Om dit bijzondere
hertachtige dier tegen te komen, hoef je niet per se
naar een groot natuurgebied, zoals de Veluwe of de
Oostvaarderplassen. Het leeft overal in het rijke en
gevarieerde Nederlandse cultuurlandschap, waar je het
tijdens wandelingen op het juiste tijdstip van de dag goed
kunt waarnemen. Aan de hand van talrijke schitterende
foto’s en unieke beelden biedt dit boek een boeiende
kennismaking met de ree, zijn verschijning, gedrag
en leefgebied. Daarnaast is het een levendig verslag
van de belevenissen en waarnemingen in het veld van
reeënkenner Gerard van den Broek, die als geen ander
weet wat de ree beweegt.

Gezaghebbend Nederlands onderzoek dankzij
betrokkenheid van meer dan 9000 ‘citizen scientists’ en
de inzet van de vrijwillige Werkgroep Lepelaar.
In dit boek vertellen de auteurs het levensverhaal van een
lepelaar (met de kleurringen YfLY/aLY, vanaf 2013 bekend
als ‘651’). Het gaat om een vrouwtje dat genoemd is naar
het dorp in Bretagne waar ze ieder najaar naartoe trekt,
Sinagote. Maar dit verhaal gaat natuurlijk over veel meer
lepelaars en over veel meer dan lepelaars. Het gaat over
de relaties tussen lepelaars onderling, over de connecties
tussen gebieden in Europa. En over de mensen die in die
gebieden wonen en werken, een open oog voor lepelaars
hebben, en zich voor hen inzetten. In een combinatie
van ‘lovestory’ en succesverhaal, vertelt Sinagote, het
levensverhaal van een lepelaar over het belang om bij
de bescherming van onze trekvogels verder te kijken, te
denken en te doen dan onze landsgrenzen.

    is als antropoloog gespecialiseerd in de relatie mens en
natuur. Hij heeft meer dan dertig jaar ervaring als natuur- en wildfotograaf.
€ 19,90 • Paperback • Ca. 96 pagina’s • 21 x 23 cm • NUR 410 / 436 •
ISBN 978 90 5615 721 0 • Juni 2021 • Noordboek Natuur

Gepassioneerd vertelt dit sterke team auteurs, ieder vanuit hun werkzaamheden aan de Rijksuniversiteit
Groningen, het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, de Universiteit van
Amsterdam en het Staasbosbeheer het verhaal van Sinagote.
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HARRIE BOSMA – DE OT TER

ISBN 9789056154660 € 15,00

Ca. 22,50 • Paperback • Ca. 240 pagina’s • 21 x 23 cm • NUR 435 •
ISBN 978 90 5615 722 7 • April 2021 • Noordboek Natuur
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THOMAS VAN SLOBBE

TOINE ANDERNACH

Baardman en boterkontje

Natuurvervaging

Vogels en hun naam

De gevolgen voor natuurbeleving en natuurbeheer

Heet de fuut fuut omdat ie ‘fuut’ roept? Houdt de
ijsvogel van ijs en kan de putter putten?

  is taalkundige met
passie voor taal en vogels.
Natuur en Filosofie – thema van de maand van de
filosofie 2020

   is directeur van de

NATUUR

Stichting wAarde.
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Ca. € 12,50 • Paperback • 96 pagina’s • Formaat 14 x 21,5 cm • NUR 410/730 •
ISBN 978 90 5615 718 0 • Maart 2021 • Noordboek Natuur

€ 19.90 • Paperback • Ca. 160 pag • Formaat 17 x 23 cm • NUR 435 / 610 •
ISBN 978 90 5615 693 0 • Februari 2021 • Noordboek Natuur

DAAN BLEICHRODT EN MAARTEN BRUNS

Tiny Forest
Het avonturenboek voor
beginnende bomenplanters

  is milieukundige,
muzikant en bomenplanter.
  is bedrijfskundige,
tekenaar en bomenplanter.

Hoe kan een stadsbosje, ter grootte van een tennisbaan,
uitgroeien tot een Europese rage? In 2016 verrijst in
Zaanstad het eerste Tiny Forest van Nederland. Nu staan
er meer dan honderd en schieten de Tiny Forest ook in
andere Europese landen uit de grond. Maar dat ging
bepaald niet vanzelf. Daan Bleichrodt en Maarten Bruns
nemen je mee op reis langs de diepste dalen, weelderigste
valleien en hoogste pieken van dit bomenavontuur.
Lees over bomengoeroe Akira Myawaki, de invasie van
tuinen en het planten van bos in de Thar-woestijn. Laat je
inspireren en word ook bomenplanter in je eigen buurt
en ontdek hoe een klein zaadje kan uitgroeien tot een
boom van een idee.

Ca. € 19,90 • Paperback • Ca. 208 pagina’s • 15 x 23 cm • NUR 410 •
ISBN 978 90 5615 692 3 • Maart 2021 • Noordboek Natuur

NATUUR

Er is een groeiende invloed van ‘maakbaarheid’ op alle
aspecten van het leven, de natuur niet uitgezonderd.
Puur natuur bestaat bijna niet meer: nieuwe natuur word
aangelegd of in bestaande natuur komt een snelweg.
Het klimaat verandert, en biotechnologie reikt tot in de
bouwstenen van ons bestaan. In dit tijdperk van de mens,
het Antropoceen, verliest het begrip ‘natuurlijk’ snel aan
betekenis en daar worden mensen zenuwachtig van.
In Natuurvervaging verkent Thomas van Slobbe wat
het begrip ‘natuurlijk’ betekent voor verschillende
groepen Nederlanders en spiegelt dat beeld aan de
mening van deskundigen. Niet alleen blijkt dat er een
diepe betrokkenheid bestaat bij natuur, maar ook dat
natuurbeheerders zich onvoldoende bewust zijn van
de oorzaak van het grote ongemak bij veel mensen bij
natuurbeheer en beleid. Hij doet daarom praktische
voorstellen om die kloof te overbruggen.

In vogelgidsen ontbreekt bijna altijd informatie over de
herkomst van vogelnamen. In Baardman en boterkontje
verklaart Toine Andernach in luchtige en informatieve
verhalen de vaak verrassende (en hilarische) herkomst
van raadselachtige vogelnamen voor vogel- en
taalliefhebbers. Het betreft vogels die in Nederland te zien
zijn. De verhalen zijn voorzien van schitterende prenten
en foto’s.
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landgoedeigenaren lastig om hun eigendom te behouden
en als eenheid te bewaren. Vooral bij vererving vormden
de hoge successierechten een probleem. Boseigenaren

1920-2006

kenden zware fiscale lasten en het was aantrekkelijk bos
voor houtkap te verkopen of op te delen ten behoeve
van projectontwikkeling. De bedreiging van bossen en

Op zoek naar
de essentie

1920
—
2006
landgoederen was voor de ANWB en Natuurmonumenten
aanleiding om in 1926 de zogenoemde noodklokvergadering
te beleggen. Ze riepen de overheid op de bedreigde bossen
en buitenplaatsen voor de samenleving te behouden.
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De helende kracht van thee

vorige eeuw werd het voor steeds meer particuliere

DE HELENDEKRACHT VANTHEE

Siebren Siebenga

beheert de vereniging zo’n zestig kastelen, landgoederen
en buitenplaatsen. In de jaren twintig en dertig van de
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in Nederland

Natuurmonumenten, maar zeker niet de laatste. Inmiddels
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KOOPMANS

landgoed de braak

Siebren Siebenga

In 2020 is het een eeuw geleden dat de Friese kunstschilder Klaas Koopmans werd
geboren. Koopmans was een autodidact, leefde in eerste instantie van zijn werk als
huisschilder, maar groeide daarna uit tot een van de belangrijkste kunstschilders van
de twintigste eeuw in Fryslân.
Dit boek schetst de ontwikkeling van zijn kunstenaarschap. Vier auteurs gaan vanuit
verschillende invalshoeken in op Koopmans’ plaats binnen de Friese cultuur, zijn
verhouding tot het Friese expressionisme en hoe zijn werk met een psychiatrische
achtergrond valt te kwalificeren. Afsluitend is er speciale aandacht voor de brieven van
Koopmans in de periodes dat hij opgenomen was in psychiatrische inrichtingen.
Dit boek toont met zijn vele illustraties de kracht van Koopmans’ werk.
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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.

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

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

€ 29,95 • ISBN 9789056156497
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Lars Gejl

Guido Vanden Berghe, Ludo Vandamme en Dieter Viaene laten deze
intellectuele duizendpoot in woord en beeld herleven.

€ 20 • ISBN 9789056156572
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SIMON STEVIN

Wonder en is gheen wonder is het devies van Simon Stevin.
Het vat perfect zijn visie over wetenschap samen. 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 gheen wonder. Deze aanpak
is de start voor een nieuwe manier om wetenschap te
bedrijven. Stevin leefde in een eeuw van omwentelingen:
de boekdrukkunst, de opkomst van het protestantisme
en de contrareformatie, 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,
vestingbouw, omgangsvormen ... Stevin publiceerde
rentetabellen zodat iedereen voortaan rentes kon berekenen,
verklaarde gedeeltelijk de fenomenen van eb en vloed en
verdedigde de theorie van Copernicus. Hij introduceerde in
onze taal woorden zoals onder meer evenaar, bolwerk, omtrek,
middellijn, scheikunde, evenwijdige lijnen …

€20 • ISBN 978 90 830150 0 2
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€ 24,90 • ISBN 9789056155896
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De koningin van de historische
taalkunde en de leesbare
boeken daarover is natuurlijk
Nicoline van der Sijs, zo blijkt
maar weer eens uit haar
nieuwste boek, 15 eeuwen
Nederlandse taal - Trouw
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BUURTAAL – EEN PRAKTISCHE GIDS VOOR HET
NEDERLANDS IN BELGIE EN NEDERLAND
€ 22,50 • 978 90 5615 651 0

Nederlanders en Belgen worden steeds meer ‘twee volkeren
gescheiden door één taal’. Deze informatieve en leesbare gids
slaat een brug tussen de twee volkeren en maakt een einde aan
de pijnlijke scheiding. Lees deze gids, verwonder u over de verschillen, verheug u over de overeenkomsten en leer elkaar
zo beter kennen.
– Nicoline van der Sijs, Instituut voor de Nederlandse Taal

buurtaal

Miet Ooms is vertaler, variatielinguïst en taalliefhebber pur sang.
Op haar website taalverhalen.be vertelt ze met veel liefde en verwondering over taalvariatie in het Nederlands.

Miet Ooms

OOK VERSCHENEN

In Nederland en in Vlaanderen spreken we dezelfde taal. Althans,
dat denken we. Hoewel we veel ‘Nederlands’ delen, zijn beide ‘Nederlandsen’ niet identiek. Die verschillen en nuances in uitspraak
en woordenschat zorgen voor hilariteit, ergernis, discussies en
soms misverstanden en onbegrip. Waarom is een koe in Nederland
een ‘hij’ en staat de Vlaamse koe als een ‘zij’ in de wei? Hoe Vlaams
mag je tekst zijn voor een Nederlands publiek en omgekeerd, hoe
Nederlands voor Vlaamse lezers? En bestaat er een neutrale Nederlandse tekst voor het hele taalgebied?
In dit boek staan het Belgisch- en Nederlands-Nederlands 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

buur
taal
praktische gids
voor het nederlands
in belgië en nederland

Miet is sterk in het vertellen van verhalen aan de hand van haar
beroemde taalkaartjes. Dat doet ze ook met verve in dit boek.
– Ruud Hendrickx, vrt-taaladviseur

Dit is mijns inziens het beste boek over de complexe taalsituatie in
Nederland en België dat er is - Ton van der Wouden, Neerlandistiek
www.sterckendevreese.nl
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