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Prof. dr. Menno Schilthuizen is
onderzoeker en evolutiebioloog
bij Naturalis Biodiversity Center
en hoogleraar kenmerkevolutie
en biodiversiteit aan Universiteit
Leiden. Hij is de auteur van
onder andere Darwin in de stad
en winnaar van de Jan Wolkersprijs. Daarnaast geeft hij vaak
lezingen.

@schilthuizen
@freekvonk

POPULAIRE WETENSCHAP

Dr. Freek Vonk is Nederlands bekendste
bioloog en tevens programmamaker. Hij heeft
verscheidene populaire televisieprogramma’s
gemaakt en heeft verschillende colleges
gegeven voor DWDD University. Hij trekt
jaarlijks vele bezoekers met zijn shows in AFAS
Live en hij schrijft artikelen en columns voor
onder andere KIJK en Nature. Sinds 1 februari
2020 is Freek door de Vrije Universiteit in
Amsterdam benoemd tot bijzonder hoogleraar
Evolutionary Biochemistry.

POPULAIRE WETENSCHAP
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*definitieve ontwerp volgt
Bij een aanbiedingsorder van 14
exemplaren ontvangt u 1 exemplaar
gratis en een display voor in uw winkel.
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Menno Schilthuizen en Freek Vonk brengen
de geschiedenis van de natuurwetenschap
van Nederland tot leven
Voor het prille begin van natuurhistorische collecties
in Nederland moeten we terug naar 1820, toen
koning Willem I het Rijksmuseum van Natuurlijke
Historie oprichtte, de voorganger van Naturalis. Het
voormalige prinselijke naturaliënkabinet verslond
in de afgelopen twee eeuwen vele directeuren,
onderzoekers en gebouwen en heeft zelfs oorlogen
moeten doorstaan. Wie wat bewaart is een heerlijk
verslag van de bijzondere historie van Naturalis en
laat ons kennismaken met de vele wetenschappers,
verzamelaars en natuurliefhebbers die een bijdrage
hebben geleverd aan de uitbreiding en het behoud
van de unieke collectie.
Natuurhistorisch museum en onderzoekscentrum
Naturalis kent een rijke geschiedenis. En wie kunnen
die beter uitdiepen dan biologen en meestervertellers
Menno Schilthuizen en Freek Vonk?
Schilthuizen en Vonk nemen ons mee op safari door
de geschiedenis van de natuurwetenschap: van de
allereerste insectenverzameling van een driejarige
prins tot de precieze kunst van natuurkundig
illustreren en overzeese verzamelexpedities.
Vermakelijk en verrassend van begin tot eind.
•	Geschreven door Menno Schilthuizen, gevierd
schrijver en bioloog, en Freek Vonk, de bekendste
bioloog van Nederland
•	Full colour binnenwerk boordevol prachtige foto’s
en illustraties uit de collectie van Naturalis
•	Geschreven met medewerking van Naturalis
Biodiversity Center

MARKETING
•	Auteurs beschikbaar voor interviews
• Auteurs beschikbaar voor boekhandel

€ 24,99 | verschijnt september 2020

• Etalagepakket beschikbaar

Wie wat bewaart
Twee eeuwen Nederlandse natuurhistorie
Menno Schilthuizen en Freek Vonk

•	Veel media-aandacht, o.a. op televisie, radio en
in de dagbladen
gebonden in papieren band | 336 blz. | 20 x 24 cm
isbn 978 90 00 36249 3 | nur 320 Literaire non-fictie
isbn 978 90 00 36250 9 | € 12,99
algemeen |

Display los geleverd bij afname van 20 ex.
ean 8713791060024
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‘Eten als dieren is een must-read.
Dit prachtig geschreven boek
geeft een ontzettend originele en
overtuigende verklaring voor hoe
het kan dat zoveel van ons te maken
krijgen met overgewicht in de
hedendaagse voedingsindustrie.’

‘Eindelijk een boek over eetpatronen
en voeding dat logisch is. In een
wereld vol foutieve informatie over
wat en wanneer te eten zorgt Eten
als dieren voor een frisse wind. Ik
kon het niet wegleggen.’
David Sinclair, auteur van
Langer gezond leven

© Jessica Rothman

Marion Nestle, emeritus hoogleraar
Voeding en Volksgezondheid

‘Eten als dieren is een verbluffend
knappe en bijzondere introductie in
de wetenschap van gezond eten.’
Dr. Michael Mosley, presentator en auteur
van The Fast 800

Dr. George McGavin, zoöloog en presentator

AUTEURS
David Raubenheimer is professor Biologie (op het gebied van voeding en ecologie) aan de Universiteit van
Sydney. Hij was tien jaar Research Fellow and Departmental Lecturer aan Oxford en geeft colleges en
lezingen aan vele universiteiten en op verschillende congressen over de hele wereld.
Stephen J. Simpson is directeur van het Charles Perkins Centre en Professor Biologie (op het gebied van
milieu) aan de Universiteit van Sydney. Hij was 22 jaar Senior Research Fellow aan Oxford. Hij is de winnaar
van de Royal Entomological Society’s Wigglesworth Medal, The Eureka Prize, Fellow of the Royal Society of
London en Companion of the Order of Australia. Hij is een graag geziene gast bij de media en televisie, zowel
in de UK als in Australië.

© Ted Sealey

‘Eten als dieren is simpelweg een
meesterwerk. Ik ben volledig
omvergeblazen door de wetenschap
en betoverd door de heldere en
elegante manier van schrijven.
Raubenheimer en Simpson
onthullen de diepste geheimen van
de evolutie.’
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Een baanbrekende voedingstheorie
om gezond oud te worden
Hoe komt het dat een baviaan en een schimmel instinctief
weten wat ze moeten eten voor een optimale gezondheid en
een perfecte balans qua eiwitten, vetten en koolhydraten? En
hoe komt het dat wij mensen dan zoveel moeite hebben om
ons te houden aan de aanbevolen dagelijkse voeding en er
zoveel mensen kampen met overgewicht? Onze evolutionaire
voorouders bezaten ooit het vermogen om precies te weten
welk voedsel en op welk moment van de dag hun lichaam
nodig had, in de juiste verhoudingen en hoeveelheden.
Wanneer en waarom zijn we dit vermogen verloren en hoe
kunnen we dit terugkrijgen?
David Raubenheimer en Stephen Simpson beantwoorden
deze vragen in een meeslepend verhaal, gebaseerd op vijf
eurekamomenten die ze hebben meegemaakt tijdens hun
baanbrekende onderzoek. Het boek deelt hun kleurrijke
wetenschappelijke reis – van Kaapstad tot de woestijnen
in Australië – met als hoogtepunt een voedingstheorie die
ingrijpende gevolgen heeft voor onze huidige epidemie van
metabole zieken en obesitas. Deze theorie zal ons begrip van
voeding volledig veranderen.
Aan de hand van verschillende onderzoeken bewijzen
Raubenheimer en Simpson dat eetlust kan worden gehackt –
we leren te eten als dieren voor een optimale gezondheid, voor
verhoogde vruchtbaarheid of voor een langere levensduur.
Raubenheimer en Simpson bieden in Eten als dieren ook nuttige
recepten om de ongewenste bijwerkingen van allerlei diëten te
verklaren, om controle te krijgen op onze voedselomgeving en
om te laten zien hoe lekker en gezond eten weer deel uit kan
maken van goed eten. Eet als dieren en je zult precies weten
welk voedsel je lichaam daadwerkelijk nodig heeft.
•	Inclusief recepten op basis van leeftijd en
leefomstandigheden
•	Geschreven door twee vooraanstaande professoren,
verbonden aan Oxford University

MARKETING
• Aandacht in special interest media
• Auteurs beschikbaar voor interviews

€ 22,50 | verschijnt juni 2020
Eten als dieren
Wat de natuur ons kan leren over gezond eten
David Raubenheimer en Stephen J. Simpson

oorspronkelijke titel: Eating Like the Animals | vertaling: Herman Meester
paperback | 320 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 36822 8 | nur 893 Dieet- en
isbn 978 90 00 36823 5 | € 12,99
voedingsleer |
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Randall Munroe is de auteur van de #1 New York Timesbestseller Wat als? en Dingen uitlegger, en bedenker van de
wetenschappelijke vraag-en-antwoordblog What if? en de
populaire webcomic xkcd. In 2006 zegde hij zijn baan bij
NASA op om fulltime striptekenaar te worden.

isbn 978 90 00 36555 5

€ 7,99

© Randall Munroe

OOK LEVERBAAR

AUTEUR
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De opvolger van Wat als? voor € 7,99
OPVOLGER VAN
WAT ALS?, >50.000
EX. VERKOCHT
Voor elke taak bestaat er een juiste aanpak, een verkeerde
aanpak en een aanpak die zo ontzettend bizar is dat niemand
er ook maar over peinst hem te gebruiken. Hoe dan? is een
humoristische handleiding voor deze derde aanpak. Een
wegwijzer boordevol uiterst onpraktisch advies voor van alles
en nog wat, van een gat graven tot hoe je een vliegtuig veilig
aan de grond zet.
Met het onderzoeken van de meest complexe oplossingen
voor simpele taken doet Munroe meer dan het alleen zichzelf
en zijn lezers onnodig moeilijk maken. Net als in zijn eerdere
boek Wat als? moedigt hij ons op briljante wijze aan om de
meest absurde uitersten van het mogelijke op te zoeken.
In combinatie met zijn scherpe infographics en amussante
illustraties is Hoe dan? een heerlijke, verbazingwekkende en
humoristische manier om de wetenschap en technologie die
achter het dagelijkse leven schuilgaan beter te begrijpen.
• Hoe dan? is lovend ontvangen door de pers

‘Door de absurditeit en de vrolijke tekeningen
voelt het boek vederlicht, maar toch leer je veel.
Over raketten, over vlinders, over geschiedenis.
En je leert vooral om met de onverzadigbaar
nieuwsgierige blik van Munroe naar de wereld
te kijken.’ De Correspondent

€ 7,99 | verschijnt juli 2020
Hoe dan?
Bizarre wetenschappelijke adviezen voor
alledaagse problemen
Randall Munroe
Illustraties: Randall Munroe | oorspronkelijke titel: How to? | vertaling: Albert Witteveen
en Rob de Ridder | paperback | 320 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37385 7
isbn 978 90 00 361571 | € 5,99
nur 320 Literaire non-fictie |

www.xkcd.com
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‘Door Hawkings
nuchtere toon, zijn
enthousiasme en
niet te vergeten
zijn typisch Britse
humor houd je de
draad van zijn betoog
probleemloos vast.’
Managementboek
‘Heel bijzonder’
DWDD
‘Het boek biedt
een handzaam en
toegankelijk overzicht
van het denken van
de Britse fysicus die
beroemd werd met
zijn onderzoek aan
zwarte gaten.’
Trouw

AUTEUR
Stephen Hawking was een Brits natuurkundige, kosmoloog en wiskundige en wordt beschouwd als een van ’s werelds grootste denkers.
Dertig jaar lang bekleedde hij de positie van Lucasian Professor of
Mathematics aan de Universiteit van Cambridge. Hij schreef vele
boeken, waaronder A Brief History of Time, dat een internationale
bestseller werd. Daarin legde Hawking op toegankelijke wijze de
volledige geschiedenis van het gehele universum uit. Daarnaast schreef
hij samen met zijn dochter Lucy Hawking een kinderboekenserie over
wetenschap, George’s Secret Key to the Universe.
Stephen Hawking overleed op 14 maart 2018.

© Andre Pattenden
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De bestseller nu voor €10,MEER DAN
125.000 EX.
VERKOCHT
De wereldberoemde wetenschapper en bestsellerauteur
Stephen Hawking laat ons zijn laatste ideeën over de grootste
vragen van het universum na in dit briljante, postuum
uitgegeven werk.
Bestaat er een God?
Hoe is alles begonnen?
Is er intelligent leven elders in het heelal?
Kunnen we de toekomst voorspellen?
Wat zit er in een zwart gat?
Zijn tijdreizen mogelijk?
Zullen we overleven op aarde?
Moeten we ruimte koloniseren?
Zal kunstmatige intelligentie slimmer worden dan wij?
Hoe geven wij de toekomst vorm?
Een breed scala aan onderwerpen, intellectueel stimulerend,
enthousiast beargumenteerd en doordrenkt met zijn
karakteristieke gevoel voor humor – De antwoorden op de
grote vragen is een persoonlijke kijk op de uitdagingen waar
we als mensheid voor staan en op de vraag wat de volgende
bestemming van onze planeet zal zijn.
• Maandenlang in de Bestseller60
• Al meer dan 125.000 exemplaren verkocht
• Ideaal cadeauboek

€ 10,00 | verschijnt juli 2020
De antwoorden op de grote vragen
Stephen Hawking
oorspronkelijke titel: Brief Answers to the Universe | vertaling: Rob de Ridder
paperback | 264 blz. | 12,5 x 20 cm | isbn 978 90 00 37386 4
isbn 978 90 00 36505 0 | € 5,99
nur 320 Literaire non-fictie |

POPULAIRE WETENSCHAP
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Een sensationele wetenschappelijke
speurtocht naar de voorganger van
Sapiens!
De bakermat van de mensheid ligt in Afrika – dat werd
lang beschouwd als onbetwistbare kennis. Maar de laatste
jaren zijn er steeds meer botten opgedoken die qua tijd en
vindplaats niet meer in dat beeld passen. Onderzoekers in
Europa ontdekten talloze fossielen van vroege voorouders
van de hedendaagse mensapen, waaruit een ander beeld van
de menselijke evolutielijn naar voren kwam.
Uit bekende informatie en volledig nieuwe puzzelstukjes
reconstrueert de gerenommeerde paleontoloog Madelaine
Böhme een ander beeld van het ontstaan van de huidige
mensheid dat breekt met de nu bestaande ideeën. Böhme
beschrijft de wetenschappelijke race die ze heeft afgelegd in
dit onderzoek om de eerste te zijn die dit nieuws kon brengen;
een speurtocht met verbazingwekkende hoogtepunten
en kantelmomenten. Ze brengt de fascinerende wereld
van onze vroegste voorouders tot leven. Een sensationele
populairwetenschappelijke thriller!
•	Spectaculaire vondsten werpen een nieuw licht op de
geschiedenis van de menselijke evolutie
•	Groot artikel over dit onderwerp van Böhme in Nature
verschenen

© Florian Breier

AUTEURS

€ 22,50 | reeds verschenen
Hoe we mensen werden
Een geheel nieuwe kijk op de oorsprong
van de mensheid
Madelaine Böhme, Rüdiger Braun en
Florian Breier

Madelaine Böhme is geo-wetenschapper en paleontoloog.
Ze is professor Palaeoklimatologie aan de Universiteit van
Tübingen en oprichter en directeur van de Senckenberg
Center for Human Evolution and Palaeoenvironment. Ze is
een van de meest gerenommeerde palaeoklimatologen en
palaeologen die de menselijke evolutie met betrekking tot
veranderingen in klimaat en milieu onderzoeken. Rüdiger
Braun is een wetenschapsjournalist en schrijft onder
andere voor Stern en Geo. Florian Breier is een wetenschapsjournalist en werkt als een filmmaker en auteur voor
ZDF televisie, arte, SWR broadcasting en anderen.

oorspronkelijke titel: Wie Wir Menschen Wurden | vertaling: Conny Sykora
paperback met flappen | 336 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37324 6
isbn 978 90 00 373253 | € 12,99
nur 680 Geschiedenis algemeen |
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Prachtige ontdekkingsreis in het
ontoegankelijke gebied van de
Engelse emotie
De Engelse Brexit-stem was voor velen een verrassing.
Wat bezielde hen? Wat bezielt hen? Zes jaar lang ging
correspondent Titia Ketelaar op zoek naar een antwoord
op die vraag. Dit boek is een kleurrijk verslag van die
speurtocht en van de vele bezoeken die zij sindsdien en
daarvoor aan Engeland bracht.
Maar dit is geen boek over de Brexit, wél een boek over
de Engelsen. Mind the gap. Een betere metafoor voor het
Verenigd Koninkrijk is er nauwelijks; niet alleen voor de
afstand tussen de Britten en het Europese vasteland maar
ook over de verschillen binnen de Britse samenleving:
stad en land, arm en rijk, Engelsen, Schotten, Welsh en
Noord-Ieren.
In Mind the gap laat Titia Ketelaar ons in de ziel van
de Engelsen kijken. Het resulteert in een prachtige
ontdekkingsreis in het ontoegankelijke gebied van de
Engelse emotie.
•	Onmisbaar boek voor wie de keuze voor de Brexit
wil begrijpen

AUTEUR
Titia Ketelaar is sinds 1999
journalist bij NRC Handelsblad.
Ze was van 2010 tot 2016
correspondent voor de krant
met als standplaats Londen.
In 2016 was ze weer terug in
Nederland. Ze is nu verslaggever in Den Haag.

MARKETING
• Auteur beschikbaar voor interviews
paperback | 320 blz. | 14 x 21,5 cm
isbn 978 90 00 36728 3 | nur 320 Literaire non-fictie algemeen
isbn 978 90 00 35496 2 | € 9,99

€ 15,99 | reeds verschenen
Mind the gap
Voor wie de Engelsen en hun Brexit wil begrijpen
Titia Ketelaar

JOURNALISTIEK
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AUTEUR
Ann Heberlein is schrijver en doctor in theologie
en ethiek. Ze heeft meerdere boeken op haar
naam over onderwerpen als morele verantwoordelijkheid, kwaad en goedheid.
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Gezaghebbende biografie over een van de
belangrijkste denkers van de 20e eeuw
Het leven van Hannah Arendt omvat een cruciaal hoofdstuk in
de geschiedenis van het Westen, een tijd waarin onze ideeën
over de mens en zijn waarde, schuld en verantwoordelijkheid
opnieuw werden gedefinieerd, net als onze visie op vrijheid en
seksualiteit.
De biografie begint uiteraard met Arendt als jonge joodse
vrouw in het Duitsland van de jaren dertig van de twintigste
eeuw. Ze heeft een relatie met een van de grootste filosofen
van voor de oorlog: Martin Heidegger. Maar het nazisme,
waar haar geliefde Heidegger zich aan overgeeft, drijft Arendt
al snel het land uit. Tot aan haar dood in 1975 in New York
werd ze beziggehouden met vragen over de aard van kwade
gedachten die ook nu, een halve eeuw later, nog steeds
angstaanjagend relevant zijn. Zij is de denker op wie vooral nu
– nu het gedachtegoed rondom populisme en extreemrechts
sterker lijkt te worden – wordt teruggegrepen.
Een prachtige en indrukwekkende biografie over de wereld
van een van de belangrijkste denkers van de 20e eeuw.
•	Hannah Arendt is de meest invloedrijke vrouwelijke
intellectueel na WOII
• Eerste, gezaghebbende biografie sinds jaren
• Een van de best verkopende filosofen van dit moment
•	Ann Heberlein heeft meerdere veelgeprezen boeken over
Hannah Arendts filosofie op haar naam staan

€ 26,99 | verschijnt september 2020
MARKETING
•	Auteur komt naar Nederland en is beschikbaar voor interviews
• Veel media-aandacht verwacht

Hannah Arendt
Over liefde en kwaad
Ann Heberlein

oorspronkelijke titel: Hannah Arendt: om kärlek och ondska | vertaling uit het Zweeds: Marika Otte
gebonden met stofomslag | 384 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37065 8
isbn 978 90 00 37066 5 | € 14,99
nur 320 Literaire non-fictie |
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AUTEUR
Laura Tunbridge is musicoloog en hoogleraar
Muziek aan de University of Oxford. Eerder schreef
ze verschillende wetenschappelijke publicaties over
muziek, onder andere over de componist Schumann.
Als Beethoven-expert was ze onder andere te horen
op BBC Radio 4. Ze treedt vaak op als gastspreker
op muziekbeurzen.

19
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De handzame Beethoven-biografie
voor het Beethovenjaar
Ludwig van Beethoven: voor velen de grootste componist
van westerse klassieke muziek ooit. En toch is zijn leven
nog altijd een groot mysterie en blijft het beeld van een
vuistschuddende maar geniale excentriekeling voortleven.
In Beethoven doet Oxford-hoogleraar Laura Tunbridge de
valse noten verstommen en geeft ze een nieuwe kijk op het
leven van de Duitse virtuoos. In elk hoofdstuk behandelt ze
een periode uit zijn leven, een muziekstuk en een onthullend
thema, van familie tot vrienden, van heroïsme tot vrijheid.
Het resultaat is een prachtig crescendo van rijke biografische
details, een inkijk in de wereld van muziek en verwonderlijk
historisch revisionisme, waardoor je anders naar zijn
symfonieën zal luisteren. Zo ontdekken we hoe Beethoven
qua zelfpromotie zijn tijd ver vooruit was, hoe zijn manier
van componeren werd beïnvloed door veranderingen in
instrumenten, en hoe er naar hem werd geluisterd – Ode an
die Freude werd meestal niet eens gespeeld bij uitvoeringen
van zijn Negende Symfonie!
Deze tour de force van Beethoven-expert Tunbridge verschijnt
rondom de 250e verjaardag van Beethoven en levert een
weergaloos levensverhaal en een rijkdom aan nooit eerder
verschenen materiaal. Een vernieuwend en menselijk portret
van Beethoven en een beknopte kijk op een van ’s werelds
meest geniale geesten.
•	Een compacte en zeer complete biografie met een unieke
aanpak: een leven in negen composities
• Oxford-hoogleraar Laura Tunbridge is dé Beethoven-expert
• Gebaseerd op nog niet eerder verschenen onderzoek
•	In 2020 wordt er wereldwijd stilgestaan bij de 250e
verjaardag van Beethoven

MARKETING

€ 24,99 | verschijnt september 2020

• Onlinecampagne gericht op klassieke-muziekliefhebbers

Beethoven
Een leven in negen composities
Laura Tunbridge

• Aandacht op NPO Radio 4 en classic.nl (voorheen Classic FM)
• Samenwerking met Het Concertgebouw
oorspronkelijke titel: Beethoven | gebonden in papieren band | 344 blz.
15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37332 1 | nur 681 Historische biografieën
isbn 978 90 00 37333 8 | € 14,99
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AUTEUR
Paul Jankowski is professor Geschiedenis
aan Brandeis University. Hij heeft meerdere boeken geschreven, waaronder
Stavinksy: A Confidence Man in the Republic
of Virtue, Shades of Indignation: Political
Scandals in France, Past and Present, en
meest recent Verdun: The Longest Battle of
the Great War.
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1933: de winter waarin de wereld van
naoorlogs in vooroorlogs veranderde
Dit is een boek dat gaat over de kracht van slechte ideeën. Het gaat
over een specifieke winter, die van 1933, en zoekt een antwoord op
de vraag waarom een heleboel dingen toen zo misgingen.
In die specifieke winter kwam Hitler aan de macht, verliet Japan
de Volkenbond, richtte Mussolini zijn buitenlands beleid op
het Somalisch schiereiland. In die maanden werd Roosevelt
verkozen, veranderde Frankrijk drie keer van regering en raakte
de ooit zo charismatische groep van overwinnaars na 1918
verder van elkaar verwijderd door verschillende opvattingen
over oorlogsschulden, wapens, valuta, invoerrechten én de
omgang met Duitsland. Op het grondgebied van de Oekraïense
Sovjetrepubliek kwamen vanwege een hongersnood bovendien
miljoenen mensen om én was er wereldwijd sprake van
een enorme economische crisis. En in Genève kwam de
wereldontwapeningsconferentie tot stilstand omdat de
deelnemende landen het niet eens konden worden. Die specifieke
winter veranderde de wereld van naoorlogs in vooroorlogs.
In dit boek onderzoekt Paul Jankowski hoe burgers op meerdere
plekken ter wereld samenspanden om hun verscheidene
regeringen richting een oorlog te drijven die maar weinigen
van hen wilden en geen van hen onder controle kon houden.
Jankowski baseert zich hierbij op nooit eerder gepubliceerde
bronnen, zoals de handgeschreven notities van de Franse
ambassadeur na zijn ontmoeting met Hitler, en daarnaast op
memoires, krantenartikelen en radio-uitzendingen, om zo
het proces dat in die winter van 1933 begon voor een breed
lezerspubliek te reconstrueren.
•	Geschreven door een vooraanstaand auteur over het onderwerp
•	Unieke invalshoek: de waarom-vraag bij het ontstaan van de
Tweede Wereldoorlog is regelmatig gesteld, de hoe-vraag
nog niet
• Voor lezers van Ian Kershaw, Anthony Beevor en Wendy Lower

€ 34,99 | verschijnt augustus 2020
MARKETING
• Aandacht in special interest media en de dagbladen

Allen tegen allen
De lange winter van 1933 en het ontstaan van de
Tweede Wereldoorlog
Paul Jankowski

oorspronkelijke titel: All against all | gebonden in papieren band met stofomslag
536 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 34852 7 | nur 686 Moderne geschiedenis
isbn 978 90 00 34853 4 | € 14,99
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AUTEUR
Roy Smits promoveerde als sterrenkundige aan de Radboud
Universiteit en werkte onder andere bij ASTRON, het Nederlands
instituut voor radioastronomie. Hij heeft onder meer grondwerk
verricht voor pulsar-onderzoek met de Square Kilometre Array en is
nauw betrokken geweest bij enkele internationale sterrenkundige
projecten. Telescopen en tijdmachines is zijn eerste boek.
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Een fascinerende tijdreis door
het universum
Al sinds het begin der tijden kijkt de mens vol verwondering
naar de onbereikbare sterrenhemel. Wat speelt zich daar
allemaal af? Met een paar ogen en ons gezond verstand
valt er al veel te ontdekken, maar met de uitvinding van de
telescoop ging er pas echt een wereld voor ons open –
sterker nog: die bracht ons ware tijdmachines!
Telescopen nemen golven en deeltjes waar die vanuit het
universum worden verstuurd. Hoe groter de afstand die deze
golven en deeltjes hebben afgelegd, hoe langer ze onderweg
zijn geweest en dus hoe verder de telescopen terugkijken
in de tijd. In Telescopen en tijdmachines duikt astronoom
Roy Smits dieper in de fascinerende geschiedenis van de
sterrenkunde en de telescoop. Daarmee vertelt hij niet alleen
het verhaal van het huidige universum, maar ook van het
universum van miljoenen jaren geleden!
Tijdreizen was nog nooit zo dichtbij. Aan de hand van de
meest bijzondere verhalen over het universum en telescopen
in Nederland én daarbuiten worden de grootste mysteries
van het heelal ontrafeld.
• Geschreven door een veelbelovend auteur
• Boordevol verhelderende illustraties en kleurrijke plaatjes
•	Een compleet beeld van alle belangrijke sterrenkundige
ontdekkingen en instrumenten
• Voor de lezers van Govert Schilling en Vincent Icke

€ 24,99 | verschijnt augustus 2020
MARKETING
• Aandacht in special interest media
• Auteur is beschikbaar voor lezingen
Paperback | 280 blz. | 14 x 21,5 cm
isbn 978 90 00 36584 5 | nur 917 Sterrenkunde
isbn 978 90 00 36585 2 | € 14,99

Telescopen en tijdmachines
Een tijdreis door het universum van de
sterrenkundigen
Roy Smits
roysmits.nl
telescopen |

@roy_smits
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Over Ontdek je sterke punten 2.0:

‘Het biedt praktische
tips voor langdurige
gedragsveranderingen.’
Publishers Weekly

‘Fortune 500-leiders
beschouwen hem als
een van de grootste
denkers van zijn
generatie.’
Washingtonian magazine

‘Het biedt lezers advies
over hoe zij hun verborgen
sterke punten kunnen
ontdekken [en] hoe ze
die effectief kunnen
gebruiken.’
The Economist

‘Een van de meest
succesvolle nonfictieauteurs van zijn
generatie.’
Daniel H. Pink, auteur
van de bestseller Drive

Tom Rath is onderzoeker, spreker en bestsellerauteur. Hij is werkzaam als
Gallup senior scientist, waar hij eerder dertien jaar lang leiding gaf aan het werk
van de organisatie op het gebied van medewerkersbetrokkenheid, sterke punten,
leiderschap en welzijn. Hij is ook wetenschappelijk adviseur van Welbe, een
startup gericht op draagbare technologie. Tom studeerde aan de University of
Michigan en de University of Pennsylvania, waar hij nu regelmatig docent is.

© Charles King Photography

AUTEUR
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Ontdek wat jij kunt betekenen
voor de wereld
VAN ONTDEK JE STERKE
PUNTEN 2.0 ZIJN AL MEER
DAN 100.000 EX. VERKOCHT
Je talenten kunnen je ontzettend ver brengen, maar ze
werken nóg beter als je ze inzet voor je omgeving,
de mensen om je heen en de wereld. Je groeit daardoor en
kunt het beste uit jezelf halen.
Weten wie je bent – en wie je niet bent – is essentieel.
Maar het is slechts een startpunt. Wetenschappelijk
onderzoek wijst uit dat de enige grote drijfveer van prestatie
en welzijn is begrijpen hoe iemands dagelijkse inspanningen
het leven van anderen kunnen verbeteren.
Het besef dat we een zinvolle bijdrage leveren aan het
leven van anderen leidt niet alleen tot betere resultaten op
het gebied van werk, maar ook tot een betere gezondheid
en welzijn. Zelfs kleine vormen van gulheid leiden tot

MET ONLINE
TEST IN HET
NEDERLANDS

veranderingen in onze hersenen die ons gelukkiger maken.
Tom Rath is bestsellerauteur en onderzoeker op het gebied
van de rol van menselijk gedrag met betrekking tot werk,
gezondheid en welzijn. In totaal zijn er van zijn boeken meer
dan 6 miljoen exemplaren verkocht.
•	Het boek is inclusief online tool waarmee je in 20 minuten
antwoord krijgt op de vraag wat jij kan betekenen voor de
wereld
• Toegankelijk geschreven en meteen toepasbaar

€ 20,99 | verschijnt augustus 2020
MARKETING
• Online campagne met verwijzing naar de boekhandel

Grootste levensvraag
Ontdek hoe jij het beste kunt bijdragen
aan de wereld
Tom Rath

oorspronkelijke titel: Life’s Great Question | vertaling: Jan Sietsma
gebonden in papieren band | 224 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37152 5
nur 770 Psychologie algemeen
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© Anne van Gelder

Terug in die luie leunstoel
die benen: het is tijd
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en omhoog met
voor verandering!
Het geheim achter deze pagina*

* Jouw onbewuste is al bij het zien van deze pagina beïnvloed. Jouw brein maakt van alles wat je ziet één beleving. Op de
foto hebben we zakelijke kleding aan en staan we rechtop. Je ziet de skyline op de achtergrond en onze gezichten zijn
bewerkt. Op deze manier primen wij onszelf. Uw brein denkt dan: Nou, deze mensen zijn vast succesvol en zullen er wel
verstand van hebben. Mocht u ons ooit in het echt tegenkomen, dan herziet uw brein deze mening vanzelf :).
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Reacties op de seminars:
‘Paul en Ayca zijn krachtig in
eenvoud. Een inspirerende
interactie tussen een filosoof en
een neurowetenschapper.’
‘Heldere uitleg en
tevens toepasbaar.
Ik heb veel gelachen!’
‘Erg inspirerend!
Echte eye-openers.’
‘

Heel bruikbaar en leuk!
Praktische toepasbare
tips én veel humor.’
‘Pauls combinatie van humor
en nondualiteit is uniek en
bijzonder effectief. Eerst opent
hij je hart door je te laten
schateren. Daarna opent hij
je ogen voor inzichten die
voor je denkvermogen
onbereikbaar waren.’
‘Ayca is een gedreven
psycholoog met oog voor het
verband tussen experimenteel
werk en praktische toepassing.’

AUTEURS
Paul Smit (1976) studeerde af op de evolutie van het menselijk
bewustzijn en schreef elf boeken over filosofie, psychologie en
neurowetenschap. Paul is een van de meeste gevraagde sprekers
van Nederland en heeft een consultancybedrijf in de VS.
Ayca Szapora (1974) is neurowetenschapper, cognitief psycholoog,
zelfrealisatiecoach en bedrijfskundige met een Black Belt in Lean &
Six Sigma. Haar hersenonderzoek resulteerde in meerdere
wetenschappelijke publicaties over creativiteit, onbewuste
cognitieve strategieën en hoe je de manier kunt veranderen
waarop je brein problemen oplost en nieuwe ideeën vormt.

© Anne van Gelder
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Zelfs lui zijn is geen excuus
meer voor verandering
Ja ja, dit jaar ga je meer sporten. Dit keer duurt je
dieet écht langer dan een maand. Bij de nieuwe
reorganisatie gaat het opeens wel lukken.
Bijna iedereen wil wel iets veranderen in het leven,
maar er is één klein probleempje: stiekem zijn we
allemaal lui. En daar kunnen we niets aan doen!
Ons brein is er namelijk op gericht om zoveel
mogelijk energie te besparen.

Gelukkig kunnen wij ons brein ook vóór
ons laten werken in plaats van tegen ons!
Dat leggen neurowetenschapper Ayca Szapora
en filosoof Paul Smit op heldere en humoristische
wijze uit in dit boekje. Of het nu gaat om persoonlijke
verandering of om verandermanagement, straks
weet je precies waarom het jou tot nu niet helemaal
is gelukt, en hoe je dat met één inzicht voorgoed om
kunt draaien.
• Boordevol hilarische illustraties

MARKETING
• Boekhandelsmeeting
•	Filmpjes met spraakmakende voorbeelden

€ 21,99 | verschijnt augustus 2020

•	Auteurs zijn beschikbaar voor lezingen

Veranderen voor luie mensen
Paul Smit en Ayca Szapora

• Online campagne
paperback | 200 blz. | 12,5 x 20 cm
isbn 978 90 00 37239 3 | nur 770 Psychologie algemeen
isbn 978 90 00 37240 9 | € 12,99

www.paul-smit.nl
www.aycaszapora.nl
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Over 2010 – Zo werden wij wereldkampioen:
‘Zijn reconstructie bevat smakelijke details
en onverwachte onthullingen.’
de Volkskrant ★★★★

Patrick Bernhart schreef eerder de bestsellers
Tom Dumoulin: Wielerlegende in wording en 2010
– Zo werden wij wereldkampioen, die door NRC
Handelsblad in de lijst van beste boeken werd
opgenomen. Met Jan Maarten Slagter schreef hij
De koude kermis van KPN.

isbn 978 90 00 37263 8

€ 19,99

© Geert Snoeijer

OOK LEVERBAAR

AUTEUR

31

MEMOIRES & BIOGRAFIEËN

Hoe Ronald Koeman het nieuwe Oranje
klaarstoomt voor de titel
We zijn er weer bij! Na twee gemiste eindtoernooien slaagde
bondscoach Ronald Koeman erin het schijnbaar onmogelijke
te presteren: het bereiken van de finale van de Nations
League en kwalificatie voor het EK in 2020. In slechts
anderhalf jaar tijd trok de nuchtere Koeman onze jongens uit
het slop en wakkerde hij de Oranjegekte weer aan. Maar waar
ligt zijn kracht?
In aanloop naar het EK gaat Patrick Bernhart op zoek naar
de succesformule van onze bondscoach: wat is toch die
allesbepalende Koeman-factor? Waardoor lukte het Koeman
het Nederlands elftal weer op de kaart te zetten waar zijn
voorgangers Guus Hiddink, Danny Blind en Dick Advocaat
faalden? Bernhart duikt terug in de tijd en verweeft Koemans
loopbaan als speler en clubtrainer met zijn succesvolle
periode als bondscoach. Wie waren zijn belangrijkste
leermeesters? Welke lessen heeft hij getrokken uit zijn
periodes in Portugal, Spanje en Engeland? En bovenal:
kan hij het succes van 1988 herhalen?
Het eindresultaat is een fantastische analyse van de keuzes
van Koeman, zowel binnen als buiten de lijnen. De ideale
voorbeschouwing op de Oranjezomer van 2020.
•	Ronald Koeman is een van de
succesvolste voetballers
en trainers van ons land
•	Verschijnt op tijd voor
Vaderdag en het EK
•	Geschreven door
gerenommeerd auteur

TITELS:
• AD
• Regionale kranten (7)
• de Volkskrant
• Parool
• Trouw
• Huis-aan-huis
• Online
• Social media

•
•
•
•
•
•

Teasercampagne
Start campagne
Zwaartepunt campagne
Campagne
Vaderdagcampagne
Zomercampagne

€ 19,99 | verschijnt mei 2020
MARKETING
• Onlinecampagne met verwijzing naar de boekhandel
paperback | 256 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37203 4
isbn 978 90 00 37204 1 | € 12,99
nur 491 Sportbiografieën |

De Koeman factor
De succesformule van een toptrainer
Patrick Bernhart
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AUTEUR
René de Kam studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.
Vanaf 2001 was hij werkzaam als coördinator publieksbereik bij de
afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht. Als auteur en redacteur
was hij in de afgelopen jaren betrokken bij veel publicaties over
Utrecht, waaronder De Utrechtse Domtoren. Trots van de stad uit 2014,
De kleine geschiedenis van Utrecht voor Dummies uit 2017 en Utrechts
verleden in vogelvlucht uit 2017. Ook heeft hij meegewerkt aan verschillende tentoonstellingen over de Utrechtse geschiedenis. Sinds februari
2018 is hij als conservator Stadsgeschiedenis werkzaam bij het
Centraal Museum Utrecht.

© Anne van Gelder
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Intrigerende verhalen over de oudste
stadsverdediging van Nederland
TENTOONSTELLING
CENTRAAL MUSEUM
ZOMER 2020

Eeuwenlang lagen veel Nederlandse steden verscholen achter
muren, torens en poorten. Als ’s avonds de klok klonk omdat de
stadspoorten gingen sluiten, moesten de stedelingen zich haasten
om op tijd binnen te zijn. De bouw van een stadsverdediging
was een groot en duur karwei. Maar wie niet investeerde, was
kwetsbaar en soms zelfs reddeloos verloren.
Als eerste Nederlandse stad startte Utrecht in 1122 met de bouw
van haar verdediging. Wat begon als een gracht, vier poorten en
enkele natuurstenen torens, veranderde na de uitvinding van
de baksteen in hoge stenen muren met ruim vijftig torens. Dat
was nodig ook, want de belegeringstechnieken werden steeds
geavanceerder. Toen in 1345 de graaf van Holland met een
leger van 30.000 man en grote werptoestellen (blijden) voor de
muren van de stad verscheen, gaven de Utrechters echter geen
krimp. Beschermd door hun stadsmuren en torens bouwden ze
hun eigen blijden en trakteerden de belegeraars die te dichtbij
kwamen op een pijlenregen.
In De ommuurde stad vertelt René de Kam de meeslepende
geschiedenis van de Utrechtse stadsverdediging als voorbeeld
van veel andere steden. Hij laat de betekenis van de ommuring
zien in al haar facetten: de bouw, bezetting, belegeringen,
aanpassingen, het verval en ten slotte de sloop in de negentiende

DE OMMUURDE
STAD

eeuw. Ook gaat hij in op de rol die de middeleeuwse burgers

GESCHIEDENIS
VAN EEN
STADSVERDEDIGING

speelden in het eigen stadsleger, dat er met zijn vele kleurrijke
banieren veelvuldig op uit trok. En het was elke keer maar

20 JUNI T/M
20 SEPTEMBER
2020

weer de vraag wie er na de strijd levend naar de stadspoorten
terugkeerde…

poster beschikbaar

•	Het officiële boek bij de grote tentoonstelling De ommuurde
stad van het Centraal Museum Utrecht, zomer 2020

CENTRAAL
MUSEUM

• Voor lezers van De Bourgondiërs en Nobel streven

UTRECHT
WWW.CENTRAALMUSEUM.NL

MARKETING
• Auteur beschikbaar voor interviews en lezingen
•	Veel media-aandacht voor de tentoonstelling en het
boek verwacht
paperback met flappen | 336 blz. | 15 x 23 cm
isbn 978 90 36114 4 | nur 688 Vaderlandse geschiedenis
isbn 978 90 00 36115 1 | € 14,99

€ 24,99 | verschijnt juni 2020
De ommuurde stad
Geschiedenis van een stadsverdediging
René de Kam
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Constantijn Huygens en Suzanna van Baerle

Luud en Afrain Schimmelpennink

Helene Faasen en Anne Marie Thus

© Anne van Gelder

AUTEUR

Mirjam Janssen (1963)
studeerde geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Daarna werkte
ze als verslaggever voor
onder meer het ANP en
Trouw. Tegenwoordig is
ze medewerker van
Historisch Nieuwsblad en
Maarten! en geeft ze
schrijfcursussen, onder
meer aan de Hogeschool
Utrecht. Ze is bijna 25 jaar
getrouwd.

Marten Soolmans en Oopjen Coppit
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Een portret van Nederland
in 15 huwelijken
De geschiedenis van een land is te beschrijven als een
opeenvolging van politieke gebeurtenissen, als een reeks
economische successen, als het ontstaan van een natie.
Maar ook als een serie huwelijken, want die vormen een
graadmeter voor veel maatschappelijke veranderingen.
In Liefde in de Lage Landen trekken verspreid over zes eeuwen
vijftien verbintenissen voorbij die kenmerkend zijn voor een
tijd en klasse, en voor Nederland in een bepaalde periode.
Hoe kwamen die huwelijken tot stand? Konden de echtelieden
in vrijheid voor elkaar kiezen? Onder welke voorwaarden
mochten ze scheiden? Wat gebeurde er als ze verliefd werden
op iemand van hetzelfde geslacht? Welke regels stelden de
overheid en de kerk? En waardoor verloor het huwelijk zijn
status als heilig instituut?
Terwijl het land om hen heen verandert, maken onder meer
Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon het begin van de
Opstand mee, delven Wilhelmina van Pruisen en Willem V
het onderspit tegen de Fransen, ondersteunt Adelheid Solger
haar man Johan Rudolph Thorbecke bij zijn hervormingen,
verzetten Heleen Rietberg en Piet Kuipers zich tegen de
Duitse bezetters, dagen de provo’s Luud Schimmelpennink en
Afrain Groot de naoorlogse regenten uit en sluiten Anne Marie
Thus en Helene Faasen het eerste homohuwelijk. Iedere
liefde heeft een ander decor. En alle momentopnamen samen
vormen een portret van Nederland.
•	Vaderlandse geschiedenis beschreven vanuit een
bijzonder perspectief
• Voor lezers van Geert Mak en Simon Schama
•	Sluit aan bij actuele discussies over echtscheiding,
de positie van vrouwen, homoseksuelen en
meeroudergezinnen

€ 24,99 | verschijnt juni 2020
MARKETING
• Auteur beschikbaar voor interviews
• Auteur beschikbaar voor lezingen
paperback met flappen | 288 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 36285 1
isbn 978 90 00 36475 6 | € 14,99
nur 688 Vaderlandse geschiedenis |

Liefde in de Lage Landen
Een portret van Nederland in vijftien huwelijken
Mirjam Janssen
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AUTEURS
Pepijn Brandon en Matthias van Rossum zijn senior onderzoekers bij het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis. In deze studie bundelen
zij hun expertise om tot een nieuw standaardverhaal voor het Nederlandse wereldwijde
slavernijverleden te komen.
Pepijn Brandon is specialist in de geschiedenis van kapitalisme, oorlogsvoering en
Atlantische slavernij. Hij is Universitair Docent aan de Vrije Universiteit en doceerde
daarnaast onder andere aan de University of Pittsburgh en Harvard.
Matthias van Rossum is specialist in de geschiedenis van gedwongen
arbeid, interculturele verhoudingen en de VOC. Hij publiceerde onder meer Kleurrijke
Tragiek (2015), over de geschiedenis van slavernij onder de VOC.

© Anne van Gelder
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De eerste wereldgeschiedenis van
de Nederlandse rol in de slavernij
SLAVERNIJTENTOONSTELLING
RIJKSMUSEUM NAJAAR 2020
Dit boek biedt een belangrijke en wezenlijk andere kijk
op onze koloniale geschiedenis. Het is namelijk de eerste
wereldgeschiedenis van de Nederlandse rol in slavenhandel
en slavernij, in het Atlantisch gebied én in de Indische
Oceaan. Het voert de lezer naar Suriname, Brazilië, Ghana,
Java en de Molukken en ook naar de minder bekende
slavenhandel in Taiwan, India, Sri Lanka, Mozambique,
Sao Tomé, Berbice en Virginia.
Het laat bovendien zien hoe slavernij geen marginaal aspect
van de Nederlandse geschiedenis was, maar een vormende
rol speelde voor de Nederlandse economie, samenleving
en denkwereld. En tot slot leert het ons dat de Nederlandse
rol in de slavernij altijd omstreden is geweest, en dat
individueel en collectief verzet van de tot slaaf gemaakten
altijd aanwezig waren.
Nederland en de slavernij is geschreven door twee historici
die dankzij hun baanbrekende onderzoeksresultaten,
verrassende voorbeelden en wereldwijde benadering de
bestaande kijk op het Nederlandse slavernijverleden voor
altijd zullen veranderen.
• Erg toegankelijk geschreven
• Een thema dat breed wordt bediscussieerd
•	Sluit aan bij de Slavernijtentoonstelling in het
Rijksmuseum september 2020 t/m januari 2021

€ 22,50 | verschijnt augustus 2020
MARKETING
• Veel media-aandacht verwacht
• Auteurs beschikbaar voor interviews
paperback met flappen | 336 blz. | 14 x 21,5 cm
isbn 978 90 00 36927 0 | nur 688 Vaderlandse geschiedenis
isbn 978 90 00 36928 7 | € 12,99

Nederland en de slavernij
Een wereldgeschiedenis
Pepijn Brandon & Matthias van Rossum
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Adolf Hitler bezoekt Stuttgart, 1 April 1938
Griesinger in Wehrmacht-uniform, ca. 1939

Joachim, Jutta, Gisela, Robert en
Barbara met hun hond in Praag, 1943
Een foto van de leunstoel

Daniel Lee is een Engelse historicus en hoogleraar
Geschiedenis aan de University of Sheffield. Hij is
gespecialiseerd in de Tweede Wereldoorlog en
moderne Franse en Joodse geschiedenis. Hij heeft
verschillende wetenschappelijke publicaties op
zijn naam staan, waaronder het boek Pétain’s
Jewish Children.

© Jules Annan
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Wat als een historische ontdekking
plotsklaps samenvalt met je eigen
tragische familiegeschiedenis?
Zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog
duiken plotseling oorlogsdocumenten van een onbekende
SS-officier op. Vindplaats: de binnenkant van een willekeurige
leunstoel in Amsterdam. Het is voor historicus Daniel Lee het
begin van een enerverende zoektocht naar de oorsprong van
deze verborgen papieren.
Zijn zoektocht brengt hem op het spoor van dr. Robert
Griesinger, een advocaat en rijksambtenaar uit Stuttgart die
aan het einde van de oorlog in Praag is vermoord. Vervolgens
doet de auteur een schokkende ontdekking: Griesinger blijkt
in verband te staan met de moord op zijn eigen voorouders
tijdens de Holocaust. De twee verhaallijnen komen op bizarre
en confronterende wijze met elkaar in aanraking en het
resultaat is een fascinerend staaltje geschiedschrijving.
Het roept vragen op over individuele verantwoordelijkheid,
herinneringen en identiteit, maar ook over de kern
van historisch onderzoek. Een uniek en persoonlijk
geschiedenisverhaal dat leest als een ware detective.
• Het verhaal heeft een bijzonder Nederlands tintje
•	Een indrukwekkende familiegeschiedenis, waarin de
fascinatie voor afkomst en de schuldvraag van de
Tweede Wereldoorlog samenkomen
•	Een historische zoektocht die begint met een leunstoel
en met onverwachte wendingen uitgroeit tot een
meeslepend oorlogsverhaal
•	Voor de lezers van Jan Brokken, Ileen Montijn en
Alexander Münninghof

€ 24,99 | verschijnt september 2020
MARKETING
• Aandacht in special interest media en de dagbladen

De leunstoel van de SS-officier
Het geheime leven van een nazi onthuld
Daniel Lee

oorspronkelijke titel: The SS Officer’s Armchair | vertaling: Margreet de Boer
gebonden in papieren band | 360 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 35555 6
isbn 978 90 00 35556 3 | € 14,99
nur 320 Literaire non-fictie algemeen |
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‘Dit is de eerste complete geschiedenis van de bekendste en langst regerende dynastie van Europa, waarin
alle wapenfeiten van een bijna duizend jaar durende heerschappij over en voorbij het continent vol verve
te boek worden gesteld. Op basis van recent internationaal onderzoek schetst Martyn Rady een indringend
en vakkundig portret en illustreert hij alle facetten van het Habsburgse bestuur, zowel in theorie als in
de praktijk. Tegelijkertijd is dit een toegankelijk en vermakelijk boek, waarbij Rady’s humor heerlijk in
contrast staat met de beruchte humorloosheid van de vele heersers die hij analyseert.’
Robert Evans, emeritus hoogleraar Geschiedenis, Oxford University

AUTEUR

© Jules Annan

Martyn Rady is historicus en hoogleraar
Centraal-Europese geschiedenis van het
University College London. Eerder
schreef hij onder andere The Habsburg
Empire in de Oxford University-reeks Very
Short Introductions, een boek over keizer
Karel V, en verscheidene boeken over de
Hongaarse en Roemeense geschiedenis.
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De complete geschiedenis van een van
de machtigste dynastieën aller tijden
De geschiedenis van Europa is voor een groot deel bepaald door
de leden van één eeuwenoud geslacht: het huis Habsburg. In De
Habsburgers vertelt historicus Martyn Rady het epische verhaal
van een bijna duizend jaar durende dynastie en de schepping – en
ineenstorting – van een oppermachtig rijk.
Van een zeer bescheiden hertogdom groeide het huis Habsburg
uit tot de belangrijkste heersende macht van Europa nadat in de
vijftiende eeuw de heerschappij over het Heilige Roomse Rijk was
verworven. Slechts enkele eeuwen later strekte het Habsburgse
Rijk zich uit over een groot deel van Europa, van Hongarije tot
Spanje, en delen van de Nieuwe Wereld en het Verre Oosten.
De Habsburgers domineerden Centraal-Europa zelfs tot aan het
begin van de twintigste eeuw.
Desondanks omschrijven historici de Habsburgers vaak als de
heersers van een wankel en onsamenhangend keizerrijk. Rady
bewijst het tegendeel en toont ons hoe de Habsburgers zichzelf
beschouwden als beschermers van de Rooms-Katholieke Kerk,
beschermheiligen van de wetenschap en bewakers van de vrede.
Het resulteert in een complete geschiedenis van een bijzondere
dynastie die Europa én de wereld voor altijd veranderde.
•	De eerste volledige geschiedenis over het huis Habsburg in het
Nederlands
•	De Habsburgers speelden een rol in vrijwel alle grote
gebeurtenissen in Europa in de laatste 700 jaar, inclusief de
Nederlandse Opstand
•	Meeslepende geschiedenis boordevol oorlog, intrige, drama en
geweld

€ 39,99 | verschijnt juli 2020
MARKETING
• Aandacht in special interest media
oorspronkelijke titel: The Habsburgs | vertaling: Rob de Ridder
gebonden met stofomslag | 480 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 35989 9
isbn 978 90 00 35990 5 | € 19,99
nur 680 Geschiedenis algemeen |

De Habsburgers
De opkomst en ondergang van een wereldmacht
Martyn Rady
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REDACTIE

Pepijn Brandon is Universitair
Docent aan de Vrije Universiteit en
Senior Onderzoeker aan het
Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis. Hij deed onderzoek
naar de invloed van slavernij op de
Nederlandse economie.

Nancy Jouwe is freelance onderzoeker en specialist op het gebied
van de koloniale geschiedenis. Ze is
co-auteur van drie veelgebruikte
gidsen over het Nederlandse
slavernijverleden, waaronder de
Gids Slavernijverleden Amsterdam. 

Guno Jones is als interdisciplinair
onderzoeker verbonden aan de
Vrije Universiteit. Hij doet onderzoek naar migratie, burgerschap
en intimiteit en naar de hedendaagse omgang met het slavernijverleden.

Matthias van Rossum is Senior
Onderzoeker aan het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis.
Hij is specialist op het gebied van
de Nederlandse slavernijgeschiedenis in Azië onder de VOC.

© Anne van Gelder
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Amsterdam en de slavernij in Oost
en West
Ruim driehonderd jaar lang was de stad Amsterdam een

FULL
COLOUR
BINNENWERK

speler in de slavenhandel en slavernij in Oost en West.
Maar welke politieke en persoonlijke rol hadden de
bestuurders van de stad daar eigenlijk bij? In hoeverre
beïnvloedde de slavernij de ontwikkeling van Amsterdam
en zijn inwoners? En wat voor invloed hadden de keuzes
van Amsterdamse bestuurders op de levens van de
honderdduizenden tot slaaf gemaakte mensen in Amerika,
Afrika en Azië? En tot slot: werkt dit verleden vandaag de
dag nog door in de stad?
In Amsterdam en de slavernij in Oost en West probeert een
veertigtal experts antwoorden te vinden op dit soort vragen.
Aan de hand van toegankelijk geschreven essays laten zij
hun licht schijnen over het wereldwijde slavernijverleden
van Amsterdam, en de betekenis daarvan vandaag de dag.
•	Vergelijkbare aanpak als Wereldgeschiedenis van
Nederland: een grote groep onderzoekers belicht de
rol van Amsterdam in het slavernijverleden vanuit
verschillende perspectieven
•	Samenwerking tussen Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis en de gemeente Amsterdam

€ 19,99 | verschijnt juni 2020
MARKETING
• Veel media-aandacht verwacht
• Auteurs en samenstellers beschikbaar voor interviews
gebonden in papieren band | 256 blz. | 15 x 23 cm
isbn 978 90 00 37286 7 | nur 680 Geschiedenis algemeen
isbn 978 90 00 37287 4 | € 9,99

Amsterdam en de slavernij in Oost en West
Pepijn Brandon, Guno Jones, Nancy Jouwe &
Matthias van Rossum
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‘Montefiore heeft een
fraai portret geschilderd
van een even mooie als
explosieve stad.’
★★★★★
de Volkskrant
´Overdonderende
geschiedenis van
de belangrijkste
stad op aarde.´
NRC Handelsblad
´Magistrale biografie.’
Trouw
‘Onmogelijk om weg
te leggen… Enorm
vermakelijk.'
New York Times
Book Review
‘Een klassieker.
Jeruzalem is een
buitengewone prestatie,
geschreven vol
verbeelding en energie.’
Financial Times

AUTEUR

OOK LEVERBAAR

Simon Sebag Montefiore is historicus,
journalist en gevierd auteur van onder
andere Stalin, waarvoor hij de History
Book of the Year won. Jeruzalem was een
wereldwijde bestseller en werd door
Jewish Book Council uitgeroepen tot boek
van het jaar. Zijn boeken worden in maar
liefst 48 landen vertaald.

isbn 978 90 00 36860 0

€ 22,99
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Herziene editie van hét standaardwerk
over Jeruzalem
MEER DAN 10.000
EXEMPLAREN
VERKOCHT
Jeruzalem vertelt de turbulente geschiedenis van drieduizend
jaar geloof, fanatisme en bloedvergieten in het middelpunt
van de wereld. Van koning David tot de eenentwintigste eeuw
en van de geboorte van het jodendom, het christendom en de
islam tot het Israëlisch-Palestijns conflict: de geschiedenis
van de Heilige Stad is de geschiedenis van de wereld.
In deze complete en grootse biografie komt de stad
Jeruzalem opnieuw tot leven. Aan de hand van de vele
kleurrijke historische figuren die de Eeuwige Stad rijk is
onthult historicus Simon Sebag Montefiore hoe Jeruzalem
is uitgegroeid tot de belangrijkste stad in de geschiedenis
van niet alleen het Midden-Oosten, maar van de hele wereld.
En hoe de stad ook in de moderne geschiedenis nog altijd
een sleutelrol speelt.
Montefiores levenslange fascinatie en de meest recente
studies komen op briljante wijze samen in deze fenomenale
geschiedenis. Jeruzalem is een waar meesterwerk dat
intrigeert van begin tot eind.
• Herziene editie van een wereldwijde bestseller
• Completer dan ooit, inclusief nieuw materiaal
• Wereldwijd meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht

€ 29,99 | verschijnt juli 2020
MARKETING
• Aandacht in special interest media en de dagbladen
oorspronkelijke titel: Jerusalem | vertaling: Henk Moerdijk | gebonden met
stofomslag | 784 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37329 1 | nur 680
isbn 978 90 00 37330 7 | € 14,99
Geschiedenis algemeen |

Jeruzalem
De biografie
Simon Sebag Montefiore
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‘Fascinerend boek.’
Robbert Dijkgraaf
‘Een van de grootste
puzzels van organisch
leven is hoe en waarom
bepaalde diersoorten
zelfbewust worden. Peter
Godfrey-Smith gebruikt de
octopus als portaal naar
niet-menselijk bewustzijn,
en dat doet hij vol gevoel
en kennis uit eerste hand.’
Frans de Waal
‘Briljant … De schoonheid
van Godfrey-Smiths
boek zit in zijn heldere
schrijfstijl. Hij bewijst dat
deze vreemde, beeld
schone wezens meer op
ons lijken dan we bereid
zijn toe te geven.’
The Guardian

Peter Godfrey-Smith is een gerenommeerd hoogleraar
filosofie aan de City University in New York, en hoogleraar
wetenschapsgeschiedenis en -filosofie aan de Universiteit
van Sydney. Van zijn hand zijn vier boeken verschenen,
Darwinian Populations and Natural Selection, dat in 2010 werd
bekroond met de Lakatos Award voor uitmuntende bijdragen aan de wetenschapsfilosofie. Other Minds werd door NRC
genoemd als een van de beste boeken van het jaar en was
een New York Times Book Review Editors’ Choice.

© Stephanie Mitchell
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Een duik in de fascinerende
belevingswereld van de octopus en
het ontstaan van het bewustzijn
Octopussen zijn bijzondere dieren. Niet alleen vanwege
hun camouflage en tentakels, maar vooral ook vanwege
hun intelligentie. Anders dan andere weekdieren tonen ze
interesse in hun omgeving en zelfs in de mens. Maar hoe kan
het dat de octopus, een dier met weinig sociale interactie, zo
slim is?
In Buitengewoon bewustzijn gaat wetenschapsfilosoof en
diepzeeduiker Peter Godfrey-Smith in op de vraag hoe de
natuur zich bewust is geworden van zichzelf. Zijn zoektocht
naar het prille begin van het bewustzijn leidde hem naar
de cephalopoden. Terwijl gewervelden hun eigen evolutie
doormaakten, ontwikkelden de voorouders van de octopus
een eigen intelligentie en zelfs een eigen bewustzijn. In plaats
van in een centraal octopusbrein zijn de neuronen verspreid
over hun hele lichaam. Sterker nog, de acht tentakels van een
octopus leiden een volkomen eigen leven: ze proeven, voelen
en bewegen uit zichzelf.
Godfrey-Smith brengt het buitengewone bewustzijn van deze
opmerkelijke naaste verwanten in kaart en geeft daarmee
een indringende nieuwe kijk op de intelligentie van de octopus
– en die van onszelf.
•	Een fascinerende kijk op ons eigen bewustzijn en dat van
onze verrassende verwanten: de octopus
•	Geschreven door een expert in de filosofie van biologie en
het bewustzijn
•	Door NRC omschreven als een van de beste boeken van het
jaar

€ 22,50 | verschijnt juli 2020
Buitengewoon bewustzijn
De octopus en de evolutie van de intelligentie
Peter Godfrey-Smith
oorspronkelijke titel: Other Minds | vertaling: Vera Sykora | Paperback met flappen
336 blz. | 14 x 21,5 cm | € 22,50 | isbn 978 90 00 36988 1 | nur 922 Biologie algemeen
isbn 978 90 00 36989 8 | € 12,99
verschijnt juli 2020 |
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Netflix in cijfers:
• 167 miljoen abonnees in 190 landen
•	produceert meer films dan de 6 grootste
filmproducenten bij elkaar
•	winnaar van 93 Emmy's, 7 BAFTA awards
en 8 Oscars
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Fragment uit No rules rules:
‘Vaak krijg ik de vraag: “Hoe is dit gegaan? Waarom wist Netflix
zich diverse malen aan te passen, en Blockbuster niet?”
Toen we die dag naar Dallas gingen voor onze pitch, hield
Blockbuster alle troeven in handen. Zij had het merk,
de macht, de middelen en de visie. Blockbuster stond er in
alle opzichten beter voor.
Maar het was in die tijd niet duidelijk, zelfs niet voor mij, dat
wij één ding hadden dat Blockbuster niet had: een cultuur die
mensen boven procedures stelde, die meer nadruk legde op
innovatie dan op efficiëntie, en waarin heel weinig controle
was. Onze cultuur, die gericht was op het bereiken van
topprestaties door een grote concentratie aan talent, en op
leidinggeven door context in plaats van controle, heeft ons in
staat gesteld om voortdurend te groeien en mee te veranderen
met de wereld en onze abonnees. Netflix is anders. In onze
cultuur is regelloosheid de norm.
No Rules Rules.’
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© Kim Durdant-Hollamby
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Reed Hastings is medeoprichter en tevens CEO van Netflix. Daarnaast
heeft hij verschillende bestuursfuncties bekleed bij onder andere
Facebook en Microsoft. Naast zijn zakelijke werkzaamheden zet hij zich
actief in voor hervormingen binnen het onderwijs.
Erin Meyer is auteur en docent bij INSEAD, een gedistingeerde inter
nationale businessschool. Ze schrijft regelmatig voor de Harvard
Business Review, en van haar hand verscheen eerder het boek The
Culture Map. Ze werd door Thinkers50 uitgeroepen tot een van de
invloedrijkste managementdenkers van 2017.

isbn 978 90 00 35759 8

€ 10,00
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Netflix-CEO Reed Hastings over de
Netflixcultuur en zijn sleutel tot succes
Met meer dan 167 miljoen geabonneerden in 190 landen
heeft Netflix de manier waarop wij toegang hebben tot
films en series voor altijd veranderd. Van een dvd-service
transformeerde het bedrijf naar een online streamingsdienst
en een van de meest onorthodoxe, creatieve en succesvolle
techbedrijven in Silicon Valley. Maar hoe is Netflix in staat
constant te blijven innoveren en groeien?
Het begint allemaal met één man: Reed Hastings. Van meet
af aan zette hij zich in voor innovatie en ontwikkelde hij een
revolutionaire bedrijfscultuur waarmee Netflix uitgroeide
tot een ware mediagigant. Dit betekende dat er gebroken
moest worden met gangbare geschreven én ongeschreven
managementregels. Zo is hard werken bij Netflix niet het
belangrijkste en gaat het niet om het tevreden houden van
je baas, maar staat radicale openheid juist centraal. Toen
Hastings zijn plan opstelde waren de gevolgen van zijn
ideeën niet te voorspellen, maar het bleek een ongekende
succesformule: flexibiliteit, snelheid en durf zijn de kern
waarden waarmee deze nieuwe techreus de wereld verovert.
In No rules rules duiken Hastings en coauteur Erin Meyer
dieper in de psychologische motieven en effecten van de
Netflix-methode. Aan de hand van honderden interviews met
medewerkers en nooit eerder vertelde verhalen uit Hastings’
carrière tonen ze zowel de positieve als de negatieve kanten
ervan. Het levert inspirerende lessen op die voor elke
onderneming van enorme waarde kunnen zijn.

MARKETING
•	Geschreven door de medeoprichter en tevens huidige
CEO van Netflix

•	Reed Hastings komt naar Nederland voor de
internationale promotie van zijn boek

• Reed Hastings is hét gezicht van Netflix

• Grote online campagne

•	Het boek bouwt voort op de Netflix Culture Deck,

• Ondersteund door Netflix

wereldwijd geprezen als een van de meest effectieve

• POS-materiaal op aanvraag

bedrijfsculturen
•	Het succes van Netflix is onbetwistbaar, ook binnen het
Nederlandse taalgebied
• Geschreven met medewerking van Netflix

€ 21,99 | verschijnt mei 2020
No rules rules
Waarom Netflix zo succesvol is
Reed Hastings en Erin Meyer

oorspronkelijke titel: No Rules Rules | vertaling: Paul Janse | paperback met flappen
320 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 36568 5 | nur 801 management algemeen
isbn 978 90 00 36569 2 | € 12,99

