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Raadselachtige feiten van grote en kleine talen

Alla Peeters is als universitair docent Russische en
Slavische taalkunde verbonden aan de UvA. Ze is medeauteur van een Russische
grammatica en leerboeken
Russisch en specialist in
tweedetaalverwerving en
meertaligheid. Ze is medesamensteller van de taalkalender Meer dan woorden
alleen.
Petra Sleeman is als universitair docent Franse taalkunde verbonden aan de UvA.
Ze is auteur van een Franse
grammatica voor het hoger
onderwijs, redacteur van
verschillende boeken over
Romaanse en Germaanse
talen en specialist in theoretische taalkunde. Ze is
medesamensteller van de
taalkalender Meer dan woorden alleen.

Niemand weet hoeveel talen er exact op onze planeet worden gesproken, laat staan hoeveel talen er vroeger werden
gesproken. Volgens de taalcatalogus Ethnologue bestaan
er op dit moment 7139 talen. Iedere taal vertelt een verhaal over en geeft een beeld van de cultuur en het volk dat
deze taal spreekt of heeft gesproken. En iedere taal is vol
raadsels en geheimen die taalgebruikers geërfd hebben
van vorige generaties. Dankzij inspanningen van menig
taalspecialist en taalliefhebber zijn sommige van deze
mysteries opgelost. Zo is het Mayaschrift ontcijferd en is
de verwantschap tussen de Indo-Europese talen in kaart
gebracht. Andere geheimen wachten nog op hun onthulling. Is er ooit een oertaal geweest? Waarom is er zo’n
enorme verscheidenheid aan talen? Ook is het nog maar
ten dele bekend wat er in ons hoofd gebeurt wanneer we
een taal leren.
In Taalmysteries staan afwisselende, kleurrijke en soms
curieuze verhalen over grote en kleine raadsels rond grote
en kleine talen. Ze zijn geschreven door taalonderzoekers
en taaldocenten van de Universiteit van Amsterdam.
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promotie
––––––––––––––––––––––––
• Auteurs beschikbaar
voor interviews en
lezingen
––––––––––––––––––––––––
• Publiciteit i.s.m.
de Universiteit van
Amsterdam
––––––––––––––––––––––––

Raadselachtige feiten van
grote en kleine talen

Iedere taal is vol raadsels
en geheimen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Veel mysteries zijn tot op de dag van vandaag onopgelost. Dat tart menig taalonderzoeker
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Over bijzondere schriften, geheimzinnige symbolen en raadselachtige talige feiten en fenomenen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Grote en kleine geheimen van grote en kleine
talen ontrafeld
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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verschenen

Meer dan
woorden alleen
Taalkalender

Taalmysteries
Raadselachtige feiten van
grote en kleine talen

––––––––––––––––––––––––
Auteurs Alla Peeters,
Petra Sleeman e.a.
Prijs €17,50
Formaat 13,5 x 21 cm
Uitvoering paperback met
flappen
Omvang circa 192 pagina’s
Omslag Nico Richter
Verschijnt mei 2022
nur 610
isbn 978 90 8803 126 7
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De snuiters
Anatomie en gedrag van de Rhinogradentia
Vertaald en ingeleid door Jelle Reumer
Harald Stümpke is een
pseudoniem van de Duitse
zoöloog Gerolf Steiner
(1908-2009). Hij was hoogleraar aan de Universiteit
van Heidelberg en van Karlsruhe. Zijn klassieker over
de Rhinogradentia – zijn
enige boek – verscheen in
1961. Onder zijn eigen naam
schreef hij een nawoord
en voorzag hij het boek van
illustraties; hij beschikte
over veel tekentalent.
Jelle Reumer is emeritus
hoogleraar paleontologie
aan de Universiteit Utrecht,
columnist in Trouw en
auteur van vele boeken over
evolutie en (stads)natuur,
waaronder Stadsfossielen,
De getijgerde lijmspuiter
en Natuur als misverstand.
In 2020 schreef hij het essay Teveel, over overbevolking in relatie tot de pandemie.
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Harald Stümpke
–––––––––––

Anatomie en gedrag van de Rhinogradentia

De snuiters

Rhinogradentia zijn fictieve dieren, die zich voortbewogen
met hun neus; het zijn als het ware ‘neusgangers’, of
‘snuiters’. Ze vertoonden de meest bizarre evolutionaire
aanpassingen. Sommige konden vliegen, andere groeven
als een mol, weer andere hingen aan hun neus in een
boom. Ze leefden op een archipel in de Stille Oceaan, die
al lang geleden in de golven verdwenen is, naar verluidt
als gevolg van een atoomexplosie.
Harald Stümpke publiceerde zijn boek over deze snuiters
in 1961 en voegde er prachtige door hemzelf gemaakte tekeningen van de dieren aan toe. Het boek werd in diverse
talen vertaald en nu – eindelijk – ook in het Nederlands.
Jelle Reumer maakte een fraaie vertaling van deze klassieker en schreef een uitgebreide inleiding. Hij laat zien dat
De snuiters weliswaar een voorbeeld is van wetenschappelijke humor en fantasie, maar dat het geen onzin is. Het
werk van Harald Stümpke is wel degelijk gebaseerd op
verschillende evolutionaire principes.

––––––––––––––––––––––––

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

Vertaald en ingeleid door jelle reumer

De snuiters
Anatomie en gedrag van de
Rhinogradentia

––––––––––––––––––––––––

Een humorvolle klassieker
over evolutie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Een humorvolle en kundige verhandeling over
evolutie aan de hand van fictieve dieren
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Een klassieker uit 1961 en nog steeds in diverse
talen verkrijgbaar
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Nu eindelijk in het Nederlands vertaald
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oorspronkelijke titel Bau und
Leben der Rhinogradentia
Auteur Harald Stümpke
Vertaling en inleiding Jelle
Reumer
Prijs €17,95
Formaat 12,5 x 20 cm
Uitvoering gebonden
Omvang circa 128 pagina’s
Geïllustreerd met tekeningen
Omslag Nico Richter
Verschijnt maart 2022
nur 949
isbn 978 90 8803 121 2
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Stan Bentvelsen & Martijn van Calmthout

Het eiland dat Higgs heet
Reisgids van het belangrijkste deeltje
van het universum

Natuurkundige Stan Bentvelsen is medeontdekker
van het higgsdeeltje en
directeur van het Nationaal
instituut voor subatomaire
fysica Nikhef.

––––––––––––––––––––––––

Op 4 juli 2012 beleefde de natuurkunde een van de grootste triomfen van de moderne tijd. In experimenten op versnellerlab cern in Genève was een nieuw deeltje gevonden waarover theoretici al tientallen jaren speculeerden.
Het higgsdeeltje.
De vondst van dat deeltje is als de ontdekking van een
nieuw en onbekend eiland. Een nieuw werelddeel in een
zee van kennis. Dat er ergens nieuw land bleek te zijn, zoals de theorie voorspelde, was geweldig nieuws. Tien jaar
later wordt het nieuwe werelddeel nog steeds intensief
verkend, van de raadselachtige laaglanden tot de mistige
hoogvlaktes. En liggen er verderop misschien nog meer
eilanden?
Tien jaar na de doorbraak wijst Het eiland dat Higgs heet
op speelse en lichtvoetige wijze de weg op dit nieuwe werelddeel in de natuurkunde, en toont de ongebaande paden. Want misschien ligt op het eiland Higgs wel het antwoord op die ene vraag: hoe werkt ons universum?

promotie
––––––––––––––––––––––––
• Auteurs beschikbaar
voor interviews
––––––––––––––––––––––––
• Publiciteit in samenwerking met Nikhef
––––––––––––––––––––––––

Het eiland dat Higgs heet
Reisgids van het belangrijkste
deeltje van het universum

––––––––––––––––––––––––

Martijn van Calmthout is
wetenschapsschrijver en als
voorlichter verbonden aan
Nikhef. Hij schreef eerder
onder meer Echt Quantum,
De zaak Zonnestelsel en de
biografie Sam Goudsmit.
Hij is medeauteur van Alles
smelt.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Het higgsdeeltje als nieuw ontdekt continent dat
geleidelijk in kaart wordt gebracht
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Antwoorden uit de magische deeltjeswereld op de
dringendste vragen van de moderne natuurkunde
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Persoonlijke verhalen van Stan Bentvelsen, medeontdekker van het higgsdeeltje
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Verschijnt voorafgaand aan viering tien jaar higgsdeeltje in 2022
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wie wil nu niet weten hoe
het universum werkt

Auteurs Stan Bentvelsen
& Martijn van Calmthout
Prijs €19,99
Formaat 13,5 x 21 cm
Uitvoering paperback met
flappen
Omvang circa 192 pagina’s
Illustraties zwart-wittekeningen
Omslag Buro Blikgoed, Thijs
Hoogeland
Verschijnt mei 2022
nur 924
isbn 978 90 8803 117 5
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De mug
Over steekmuggen en de verspreiding van ziekten

www.biomaatschappij.nl
Dr. Chantal Reusken (1969)
is top-expert virologie bij
het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu.
Haar activiteiten in onderzoek, diagnostiek, surveillance en beleidsadvisering
richten zich onder meer op
virusziekten die door muggen worden overgedragen.
Dr. Marieta Braks (1969) is
medisch entomoloog bij het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ze
zet zich in voor educatie,
surveillance, onderzoek en
beleidsadvisering ter bevordering van de preventie en
beheersing van vectoren en
de ziekten die ze verspreiden in Nederland, Europa
en Caribisch Nederland.
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Chantal Reusken, Marieta Braks e.a.

Al eeuwenlang teisteren ziekten zoals malaria en gele
koorts de mensheid. Maar pas eind negentiende eeuw
werd duidelijk dat muggen daar een cruciale rol in spelen
als verspreider van deze ziekten. Het definitieve bewijs
hiervoor leverde de Britse arts en Nobelprijswinnaar
Ronald Ross in zijn publicatie op 20 augustus 1897. Die
dag van het jaar is uitgeroepen tot Wereldmuggendag.
Wat weten we inmiddels 125 jaar later over steekmuggen
en de ziekten die zij kunnen verspreiden? Wat kunnen
we doen om ziekte door muggenbeten te voorkomen?
Wat staat ons nog te wachten – met alle veranderingen
in demografie, mobiliteit, landgebruik en klimaat – nu
exotische muggen en ziekten, zoals de Aziatische tijgermug en het westnijlvirus, reeds in Nederland zijn aangetroffen? Moeten we maar leren leven met ‘muggenziekten’, net zoals met corona en griep?
In De mug. Over steekmuggen en de verspreiding van ziekten
is te lezen dat het gevolg van een muggenbeet meer kan
zijn dan een jeukend rood bultje en hoe we de kans op ongewenste ziekten kunnen verkleinen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• De levenscyclus van muggen en de plekken waar
ze gedijen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• De invloed van mens, dier en milieu op muggen
en de ziekten die ze overdragen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Deel drie in een nieuwe serie vol actuele kennis
op het gebied van de biologie en gezondheidswetenschappen, i.s.m. stichting Biowetenschappen en Maatschappij, en geschreven door vooraanstaande wetenschappers
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De
mug

––––––––––––––––––––––––

promotie

Over steekmuggen
en de verspreiding
van ziekten

–––––––––––––––––––––––
• Auteurs beschikbaar
voor interviews
––––––––––––––––––––––––
• Publiciteit in samenwerking met stichting
Biowetenschappen
en Maatschappij
––––––––––––––––––––––––

Chantal Reusken
Marieta Braks
e.a.

Muggenbeten en de risico’s
voor onze gezondheid
reeds
verschenen

Stikstof
De sluipende
effecten op natuur
en gezondheid
Jan Willem Erisman
Wim de Vries
e.a.

Lyme
ziekte
Over teken,
tekenbeten en
tekenbeetziekten
Joppe Hovius e.a.

verschijnt
najaar 2022

De
banaan
Vijftig procent
genetisch identiek
aan de mens

De mug
Over steekmuggen en de
verspreiding van ziekten

–––––––––––––––––––––––––
Auteurs Chantal Reusken,
Marieta Braks e.a.
Prijs €12,50
Formaat 13,5 x 21 cm
Uitvoering paperback,
Omvang circa 128 pagina’s
Illustraties geheel vierkleuren
Omslag Nico Richter
Verschijnt maart 2022
nur 860, 911
isbn 978 90 8803 115 1
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reeds verschenen
Peter Kuipers Munneke
& Martijn van Calmthout

Alles
De wereld van het ijs
in een veranderend klimaat

‘Goed up-to-date en
spannend boek.’
– nbd biblion

‘Bevat veel toegankelijke wetenschappelijke uitleg, afgewisseld met reisimpressies
van ijsonderzoeker Kuipers
Munneke.’
– ad

populaire
wetenschap

populaire
wetenschap

‘Prachtig overzicht van alles wat we weten en nog
te weten hopen te komen over het ijs van de wereld.’
– Newscientist.nl

De Zaak Zonnestelsel
Martijn van Calmthout
& Simon Portegies Zwart
978 90 8803 101 4 | € 19,99

Alles smelt
Peter Kuipers Munneke
& Martijn van Calmthout
978 90 8803 119 9 | € 19,99

2e druk

Peter Kuipers Munneke
& Martijn van Calmthout

Alles
De wereld van het ijs
in een veranderend klimaat

‘De lezer wordt op onderhoudende wijze meegenomen
in de soms onbegrijpelijke
quantumwereld.
Martijn van Calmthout is
een begenadigd verteller.’
– New Scientist

2e
druk

‘Bevat veel toegankelijke wetenschappelijke uitleg, afgewisseld
met reisimpressies van ijsonderzoeker Kuipers
Munneke.’– ad

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

Het fragiele evenwicht tussen ijs,
oceanen en het klimaat. En de
gevolgen voor het leven op aarde
––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Alles smelt
Auteurs Peter Kuipers
Munneke &
Martijn van Calmthout
Prijs €19,99
isbn 978 90 8803 119 9

Inkijkjes in het fascinerende veldwerk van Peter Kuipers Munneke
op Antarctica en Groenland
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m a rtijn va n c a lm thou t

ECHTnano
machines

moleculen

Met een voorwoord van Ben Feringa,
Nobelprijswinnaar voor de scheikunde

Echt Quantum
Martijn van Calmthout
978 90 8803 103 8 | € 18,95
eBoek 978 90 8803 063 5

Echt nano
Martijn van Calmthout
978 90 8803 094 9 | € 18,95

‘Uitstekende wetenschapsjournalistiek. In heldere,
toegankelijke stukjes met
een hoge informatiedichtheid belicht Van Calmthout
de belangrijkste trends.’
– nrc Handelsblad

‘Een eerbetoon aan al die
onbekende Nobelprijswinnaars.’
– de Volkskrant
Nobel op de kaart
Martijn van Calmthout
& Jelle Reumer
978 90 8803 092 5 | € 22,95

Survivalgids voor de
toekomst
Martijn van Calmthout
eBoek 978 90 8803 032 1
€ 9,95

2e uitgebreide editie

‘Voor de fans weer een genot.
Met humor, (zelf )kritiek en
een fraaie woordkeuze lezen
de verhalen lekker weg.’
– nbd biblion

‘Broodnodig en verhelderend.’
– Trouw

E S S A Y

O verbevolking

biodiversiteit
stadsvossen en de
pandemie • Jelle Reumer

‘Door de combinatie van
brieven en interviews bevat
het boek veel historische
en persoonlijke elementen.
Dat maakt het heel levendig
en prettig leesbaar.’
– New Scientist

'Reumer schrijft prettig. Zijn
betoog is glashelder, overtuigend en verontrustend.'
– de Volkskrant

De getijgerde lijmspuiter
Jelle Reumer
978 90 8803 088 8 | € 17,95

Teveel
Jelle Reumer
978 90 8803 110 6 | € 14,95

2e druk
‘Geestig en erudiet onthult
Reumer iets over de beestensoort waar de leek wijzer
en vaak ook blijer van wordt.’
– nrc Handelsblad * * * *
Jelle’s weekdieren
Jelle Reumer
978 90 8803 064 2 | € 17,95

lu u c ko o i j m a n s
––––––––––

F RE D E RI K
RUYS C H
(1638-1731) – Op het snijvlak
van kunst en wetenschap

‘Een fraaie biografie, met
nieuwe bevindingen. De
tekst wordt goed ondersteund met afbeeldingen.
Leest zeer prettig en is
bedoeld voor een breed
publiek.’
– nbd biblion
Frederik Ruysch (1638-1731)
Luuc Kooijmans
978 90 8803 097 0 | € 24,95
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reeds verschenen

‘Onovertroffen.’
– de Volkskrant
‘Voor een breed publiek.’
– nbd biblion
Hoe leer je natuurkunde
aan je hond
Chad Orzel
eBoek 978 90 8803 018 5
€ 12,95

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

Typisch testosteron
Aart de Kruif
eBoek 978 90 8803 012 3
€ 12,95

77 fabels & feiten over
onze voeding
eBoek 978 90 8803 048 2
€ 12,95

2e druk

2e herziene druk

‘Een goochelboek: de verleiding om de experimenten uit
te proberen is haast onweerstaanbaar.’
– De Ingenieur
Maak van je hamster een
fossiel
Mick O’Hare / New Scientist
eBoek 978 90 8803 033 8
€ 9,95

Waarom slapende vogels
niet uit de boom vallen
Mick O'Hare / New Scientist
eBoek 978 90 8803 025 3
€ 7,95

NEDER
LAND
DROOGTE
LAND
VAN WATERSCHAARSTE
EN BODEMDALING
TOT REGENTUINEN EN
HOOGWATERBOERDERIJEN
RENÉ DIDDE

‘Een verontrustend boek.’
– Friesch Dagblad
‘De problematiek met vlotte
pen én diepgang in kaart gebracht.’
– Deleesclubvanalles.nl
Nederland Droogteland
René Didde
978 90 8803 120 5 | € 19,99

‘Een aanrader. Prima overzicht van afslankmethoden,
ingedeeld naar diëten, leefstijlmethoden en voedingsingrediënten.’
– Frans Kok,
Wageningen Universiteit
77 fabels & feiten over
afvallen
Hans Kraak
eBoek 978 90 8803 059 8
€ 12,95

‘Illustreert zeer treffend de
ernst van dit actuele wereldwijde milieuprobleem, zet aan
tot nadenken en wijst op de
noodzaak tot direct en adequaat handelen.’
– nbd biblion
Plastic Soup Atlas van de
Wereld
Michiel Roscam Abbing
978 90 8803 095 6 | € 29,95

geschiedenis
& actualiteit

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

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

2e druk
4e druk

2e druk

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

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

Professor Stewart’s
verzameling van wiskundige
raadsels
Ian Stewart
978 90 8803 109 0 | € 15,-

Hoe wiskunde de wereld
veranderde
Ian Stewart
978 90 8803 107 6 | € 15,–

5e druk
8e druk

‘Een goed boek over de
economisering van het leven.
Alles wordt tegenwoordig
uitgedrukt in cijfers en de
menselijke waarde verdwijnt
naar de achtergrond.’
– Frénk van der Linden
Weten is meer dan meten
Tobias Reijngoud
eBoek 978 90 8803 008 6
€ 12,95

‘Zet zeker aan het denken.
Opinieleiders filosoferen over
onderwijs. Worden kinderen
opgeleid tot volgers of vormers?’
– Didactiek
Volgers & vormers
Tobias Reijngoud
eBoek 978 90 8803 031 4
€ 12,95

3e druk
‘Controversieel, maar met een
hartverwarmend enthousiasme wordt een perspectief geschetst voor een betere
wereld vol ongekende overvloed.’
– Ben Feringa, ru Groningen

‘Gelaagd portret van Jack Ma.
Inkijkje in een expansieve
economie onder een
repressief regime.’
– Trouw
De Rode Miljardair
Hans Moleman
eBoek 978 90 8803 061 1
€ 12,95

Ongekende overvloed
K. Eric Drexler
eBoek 978 90 8803 039 0
€ 14,95

gezondheid
10

2e druk

De sluipende effecten op
natuur en gezondheid

Stikstof
De sluipende
effecten op natuur
en gezondheid
Jan Willem Erisman
Wim de Vries
e.a.

Stikstof
Jan Willem Erisman,
Wim de Vries e.a
978 90 8803 114 4 | € 12,50

‘Een zeer degelijk uitgevoerde
uitgave.’
– Medisch Contact

Lyme
ziekte
Over teken,
tekenbeten en
tekenbeetziekten
Joppe Hovius e.a.

Lymeziekte
Joppe Hovius e.a.
978 90 8803 113 7 | € 12,50

‘Een mooi overzicht van wat
er bedacht en beschreven is
over vrouwen en seks.’
– De Groene Amsterdammer
Haar genot
José Kuijpers
eBoek 978 90 8803 043 7
€ 9,95

‘Prettig leesbaar. Van der
Starre heeft geen last van de
gewoonte van raadgevende
professionals dat zij doorgaans uiterst zwijgzaam zijn
over concrete gevallen.’
– nrc Handelsblad
Drama in de boardroom
John van der Starre
eBoek 978 90 8803 007 9
€ 14,95

‘Moedigt aan tot actief nadenken en filosoferen. Voor
verse en doorgewinterde
filosofen ter lering en vermaak.'
– nbd biblion
Wijze woorden
Gareth Southwell
eBoek 978 90 8803 014 7
€ 12,95
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reeds verschenen
nederland
& belgië

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

reeds verschenen
World Heritage of the
Netherlands
Marjolein van Rotterdam
Engelstalige editie
978 90 8803 072 7 | € 19,95

Werelderfgoed van
Nederland
Marjolein van Rotterdam
978 90 8803 071 0 | € 19,95

‘Een prachtig boek, grappig,
droevig bij tijden, altijd inspirerend en geschreven door
een man die het land kent.
Het is een boek om lang van
te genieten. Davaj!’
– Doorbraak.be
Rusland in 101
wodka-etiketten
Edwin Trommelen
978 90 8803 106 9 | € 19,99

michiel roscam abbing

B RAZ I L I Ë

zien zonder de oceaan
over te steken

‘Rijk geïllustreerd met afbeeldingen van hoge kwaliteit.’
‘Nog niet eerder uitgezocht.’–
Library Thing

–––––––––––––––––––––––––––––––

de wandtapijten van

J O H AN M AU R I TS

Brazilië zien zonder de oceaan
over te steken
Michiel Roscam Abbing
978 90 8803 112 0 | € 24,95

3e druk

Aantrekkelijk. Biedt een toegankelijk overzicht van de
Nederlandse water en maritieme geschiedenis.’
– nbd biblion
Nederland Waterland.
Holland Land of Water
Michiel Roscam Abbing
Tweetalige editie:
Nederlands en Engels
978 90 8803 023 9 | € 24,95

Waarin een klein land groot
kan zijn: de iconen van
Nederland
Holland Highlights
Jeroen van der Spek
Tweetalige editie:
Nederlands en Engels
978 90 8803 058 1 | € 24,95

‘Dit boek doet recht aan de
beschreven kunstbewegingen.
Prachtige foto’s verfraaien het
geheel.’
– nbd biblion

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

Hoger die drempel!
Higher that level!
Caroline de Westenholz
Tweetalige editie:
Nederlands en Engels
978 90 8803 082 6 | € 24,95

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

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

‘Boeiende biografie met historische foto’s. Het volledige verhaal van George VI
en Lionel Logue, vanaf zijn kindertijd tot aan zijn dood.’
– nbd biblion

2e druk
‘Ongewoon leuk. Een van
de meest inspirerende
reisgidsen die wij ooit lazen.’
– nrc
Alle gekste plekken van
Nederland
Jeroen van der Spek
978 90 8803 111 3 | € 19,99

3e
geactualiseerde
editie

enTekstendi
ndie wélwor
wél wordeng
engelezenTe

Schrijfadviezen voor een
betere zakelijke tekst. Een
vernieuwende, effectieve en
geprezen aanpak.
Teksten die wél worden
gelezen
Martijn Jacobs
978 90 8803 122 9 | € 19,99

n voor een betere zakelijke
ekst 20 schrijfadviezen voo
dviezen voor een betere za
etere zakelijke tekst 20 sch
ijfadviezen voor een beter
ke tekst 20 schrijfadviezen
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sa • lingua • Gengo • shprakh • ziman • jezik • sermone • valoda • Sprooch • ja
• reo • khel •
pråk • movy •
linguagem •
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meer
dan
woor
den
alleen

De gekste plek van België
Jeroen van der Spek
978 90 8803 102 1 | € 17,95

Meer dan woorden alleen
Alla Peeters & Petra Sleeman
978 90 8803 105 2 | € 15,–

2e druk

The King’s Speech
Mark Logue & Peter Conradi
eBoek 978 90 8803 010 9
€ 11,95

3e druk

'Een boek dat hoofd en hart
raakt en waar de mond van
overloopt. Jan Pekelder is een
gul geleerde die zijn taalkundige kennis op aanstekelijke
wijze met zijn lezers deelt.'
– Adriaan van Dis
Het taaldier mens
Jan Pekelder
978 90 8803 108 3 | € 17,50
Genomineerd voor de Taalboekenprijs 2021

Een afwisselende en kleurrijke taalkalender

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

‘Interessant en goed geschreven.’
– nbd biblion
Een jaar lang lezen
Willem G. Weststeijn
978 90 8803 085 7 | € 19,95

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

fictie

taal & cultuur

e zakelijke tekst 20 schrijfa
n voor een betere zakelijke
kst Martijn Jacobs 20 sch
rijfadviezen voor een bete

‘Een guitige compilatie van
bekende plekken, verrassende kunst en nutteloze bouwwerken. Een perfect excuus
om [die plekken] eindelijk
eens te bezoeken.’
– De Standaard

Het geheim van Penumbra’s
boekwinkel | Robin Sloan
eBoek 978 90 8803 054 3
€ 9,95

2e druk

‘De Joekagieren als interessant voorbeeld van revitalisering van bedreigde talen
en culturen.’
– nbd biblion
Bij de Joekagieren
Cecilia Odé
978 90 8803 099 4 | € 29,95

H O E TA LE N D E W E R E LD W E E R S P I E G E LE N

2021
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