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Inspiratie voor iederee n die dromen najaagt

Een wetenschappelijke tour de force én een
gids voor een reis naar grootse prestaties

Het magnum opus
van de schrijver van
Het sl imme onbewuste
en Op naar geluk

A P DIJK STER HUIS

Inspiratie
Hoe we tot grootse prestaties komen
Inspiratie drijft ons voort. Het is het fundament van wetenschap, kunst,
literatuur, muziek en andere grote prestaties. Ap Dijksterhuis legt in
deze lofzang op misschien wel de mooiste verworvenheid van het brein
uit wat inspiratie is, waarom we het hebben, hoe het werkt en hoe we het
krijgen. Met de meest recente ontwikkelingen uit de neurowetenschap
en psychologie beziet hij inspiratie in samenhang met creativiteit, motivatie, nieuwsgierigheid en de functie van onze hersenen in het algemeen.
Mythes worden ontkracht. Inspiratie komt ons niet per ongeluk aanwaaien
om dan ineens weer in de mist te verdwijnen. Inspiratie dwing je af, het is
de beloning voor eerder geleverde arbeid. Ook is het misleidend om het af
te zetten tegen inspanning, zoals Edison beweerde met zijn 1 procent
inspiratie tegenover 99 procent transpiratie. Het zijn danspartners die
elkaar tot grotere hoogte kunnen brengen. Inspiratie is onmisbaar bij het
leveren van topprestaties, of het nu een kunstschilder betreft, een schrijver, een wetenschapper, een componist of een topchef. Ten slotte is inspiratie geen voorrecht van een geniale enkeling. Inspiratie krijgt iedereen
die daarvoor kiest. Ook jij.

zoals Isaac Newton, Martin Luther King, Marie
Curie, Albert Einstein, Steve Jobs, Frida Kahlo,
Wolfgang Amadeus Mozart, John Lennon,
Ilja Leonard Pfeijffer, Lieke Klaver, Marco
Pierre White, George Mallor y en vele anderen.

En ook, hopelijk, met de beste kant van jezelf.
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VAN ZIJN
BOEKEN ZIJN
MEER DAN
200.000 EXX.
VERKOCHT

BOB BRONSHOFF

In dit boek maak je kennis met mensen die de
meest uiteenlopende topprestaties leverden,

Omslag Sander Patelski

AP DIJKSTERHUIS (1968) is hoogleraar psychologie, schrijver en een
van de invloedrijkste psychologen
van Nederland. Eerder schreef hij Het
slimme onbewuste, Op naar geluk,
De merkwaardige psychologie van
een wijndrinker, Wie (niet) reist is gek,
Maakt geld gelukkig?, het kinderboek
Tussen je oren, Wegwee en de novelle
Bart.
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MARJOLEINE BOONSTRA

Verschijnt juni

Over Hamburgers in het paradijs:
‘Haar internationale perspectief is verfrissend,
haar uitleg helder en niet-technisch, en haar
weigering om gemakkelijke antwoorden te
kiezen (...) een welkome afwisseling van de
vaak simplistische ideeën in de media.’

Over De plantenjager uit Leningrad:
‘Dit boek is overduidelijk een hartstochtelijk
pleidooi voor zorgvuldige wetenschap, voor
internationale wetenschap ook, en tegen
het gevaar van politici die zich inlaten met
feitenvrije charlatans.’

THE WALL STREET JOURNAL

CHRISTIAAN WEIJTS, DE GROENE AMSTERDAMMER

‘Fresco pakt gevoelige kwesties één voor één
aan, met respect voor de emoties, maar ook
met nuance.’

‘In de natuurbeschrijvingen waait er een
lyrische of zelfs extatische geest door de
bladzijden, en dwingt ze bewondering af door
haar geestdrift, scherpte en energie.’

TROUW

SJENG SCHEIJEN, DE VOLKSKRANT

‘De ondertitel is Voedsel in tijden van
schaarste en overvloed, en er is niemand
die dit wereldvraagstuk met meer kennis en
elegantie kan verwoorden dan Fresco.’
ELSEVIER

‘Ze weet Vavilovs gedrevenheid,
nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen
uitstekend tot leven te brengen, nauwgezet en
met emotionele diepgang.’
DE STANDAARD *****

Louise Fresco houdt zich al haar hele leven bezig met voedsel, als denker,
wetenschapper en schrijver. Ze heeft onnoemelijk veel gepubliceerd, geeft
wereldwijd lezingen en praat met wetenschappers, bestuurders en beleids
makers, en steevast over de vraag: hoe voeden wij 8 miljard mensen nu, en
10 miljard straks?
In dit boek beschrijft Fresco hoe haar denken over voedsel is veranderd. Ze
gaat in op actuele kwesties die ons allen bezighouden, maar geeft ook vele
kleurrijke herinneringen.
Reizen, gerechten, de nieuwste wetenschappelijke inzichten en kunst die
haar inspireert vormen aanleiding tot associaties en vragen. In Ons voedsel
komt alles aan de orde: schaarste en overvloed, geboden en verboden,
gezondheid en ziekte, en uiteindelijk de verhouding tussen de mens en de
planeet.
Ons voedsel is een optimistisch boek over de verhalen achter iedere maaltijd. Het is een geëngageerde en prachtig geschreven getuigenis van een
leven waar voedsel, datgene wat niemand onverschillig kan laten, als een
rode draad doorheen loopt.
JUNI / 9 / VOEDSEL

LOUISE O. FRESCO (1952) is wetenschapper, columnist voor NRC Handelsblad en de auteur van de veelgeprezen romans De kosmopolieten, De
utopisten (shortlist Libris Literatuur
Prijs), De idealisten en recent De
plantenjager uit Leningrad. Haar boek
Hamburgers in het paradijs geldt als
haar magnum opus over landbouw
en voedsel. In juni 2022 neemt zij
afscheid als bestuursvoorzitter van
Wageningen University & Research.

Oorspronkelijke titel Putin’s People.

C AT H E R I N E B E LT O N

How the KGB Took Back Russia and
Then Took On the West
Omslag DPS Design & Prepress Studio

De mannen van Poetin
Hoe de KGB Rusland heroverde en vervolgens
de strijd aanging met het Westen
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ADAM IHSE/ANP

In De mannen van Poetin onthult onderzoeksjournalist en voormalig correspondent in Moskou Catherine Belton het verhaal over de machtsgreep
van Vladimir Poetin en zijn KGB-trawanten. Mede aan de hand van exclusieve interviews met belangrijke insiders vertelt Belton hoe de mannen
van Poetin een nieuwe club van oligarchen vormden, zich meedogenloos
allerlei bedrijven toe-eigenden, de economie overnamen, miljarden overhevelden, de scheidslijnen tussen de politieke macht en de georganiseerde
misdaad lieten vervagen, tegenstanders uitschakelden en vervolgens hun
rijkdom en macht gebruikten om hun invloed in het Westen uit te breiden.
Beltons verhaal strekt zich uit van Moskou tot Londen en van Zwitserland
tot het Amerika van Donald Trump. De mannen van Poetin is een aangrijpend en vooral angstaanjagend relaas over de teloorgang van de hoop op
een nieuw Rusland, en de ernstige gevolgen daarvan voor zijn inwoners, en
vooral voor de wereld.

Journalist en schrijver CATHERINE
BELTON was jarenlang correspondent
in Moskou voor The Financial Times.
Ze woont in Londen. De mannen van
Poetin werd benoemd tot boek van het
jaar door The Economist, The Financial
Times, The New Statesman en The
Telegraph. Op de publicatie volgden vijf
rechtszaken door Russische oligarchen en Rosneft.
JUNI / 11 / GESCHIEDENIS

‘Het beste en bela ngrijkste boek over
het moderne Rus land’ The Times
‘Een uitstekende ontmaskering van
Poetin en zijn criminele maten. Een
langverwachte must-read.’
THE SUNDAY TIMES

‘In haar schokkende nieuwe boek onthult
Catherine Belton hoe een handvol
KGB’ers sinds eind jaren tachtig door
middel van het witwassen van vele
miljarden het Westen ontwricht en
zichzelf verrijkt.’
MICHEL KRIELAARS, NRC HANDELSBLAD ∙∙∙∙∙

‘Catherine Belton, een getalenteerde
verslaggever en vlotte schrijver, biedt een
gedetailleerd verhaal over de dictatuur van
Poetin en zijn bendeleden. Haar speurwerk
naar Poetins dagen als KGB-agent in OostDuitsland heeft een volmaakt verslag van die
vormende periode opgeleverd. Belton bevolkt
haar boeiende arsenaal van nepbedrijven
en fatale defenestraties met boeiende
karakters.’
TIMES LITERARY SUPPLEMENT

‘Belton legt de textuur van
Poetins regering vast: de
benadering van macht, de
ambitie, het cynisme, de wens
om de nederlagen van 1989
en 1991 ongedaan te maken
en vervolgens KGB-methoden
te vertalen in een nieuw
paradigma voor internationale
zaken.’
THE NEW REPUBLIC

‘De onbevreesde Belton sprak met
figuren met ongelijke belangen,
spoorde documenten op en followed
the money. Het resultaat is een
nauwgezet portret van de kring van
Poetin en van de opkomst van het
“KGB-kapitalisme” – een vorm van
meedogenloze vermogensopbouw
die is ontworpen om de belangen te
dienen van de Russische staat.’

‘Beltons boek is vlot geschreven,
bevat grondig onderzoek en staat
vol met nieuwe – of in ieder geval
niet algemeen bekende – feiten.
Dit is een fantastisch journalistiek
boek, geschreven met oog voor
een goedlopend verhaal en
meeslepende personages.’
THE SPECTATOR

‘Catherine Belton heeft mannen
aan het praten gekregen van
wie je dat niet zou verwachten.
Met veel details ontwikkelt
ze een levendig beeld van
de economische en politieke
omwentelingen die Rusland
de afgelopen dertig jaar heeft
doorgemaakt.’
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

‘Zeker het best gedocumenteerde
boek over deze materie.’
RAYMOND VAN DEN BOOGAARD,
DE GROENE AMSTERDAMMER

‘Meedogenloos en overrompelend.
Dit is het indrukwekkendste relaas
over de opkomst van Poetin tot
nu toe. Belton biedt de meest
gedetailleerde en meeslepende
versie van dit verhaal, gebaseerd
op tientallen interviews met
oligarchen en Kremlin-insiders,
evenals voormalige KGB-agenten
en Zwitserse en Russische bankiers.
Duizelingwekkend... Een prachtig
boek.’
THE GUARDIAN

‘De personages in Catherine Beltons studie
zijn buitengewoon en een Netflix-miniserie
waardig. Dit is het moderne Rusland in zijn volle,
huiveringwekkende glorie. Belton laat geen
middel onbeproefd in haar uiteenzetting over
hoe de Russische president en zijn “mannen” het
grootste land ter wereld domineren, en hoe ze
zover zijn gekomen.’
THE FINANCIAL TIMES

‘Door prikkelende vragen vanuit het heden en
verrassende onderzoeksmethoden slaagt Janina
Ramirez erin de vergeten geschiedenis van vrouwen in
de Middeleeuwen spectaculair gestalte te geven. Dankzij
haar krijgen talrijke vrouwen uit de Middeleeuwen niet
alleen een gezicht, maar ten langen leste ook hun
centrale rol toegemeten.’
HERMAN PLEIJ

Oorspronkelijke titel Femina. A New

JA NINA R A MIREZ

History of the Middle Ages, Through the
Women Written Out of It
Vertaling Mario Molegraaf

Femina

Omslag DPS Design & Prepress Studio
Uitvoering gebonden, geïllustreerd

Een nieuwe geschiedenis van de Middeleeuwen,
door de vrouwen die daaruit zijn geschrapt
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De Middeleeuwen associëren wij veelal met Vikingen, pausen en koningen: een patriarchale en duistere tijd waarin vrouwen werden onderdrukt.
Maar als we een beetje verder kijken en gebruikmaken van onderzoeksmateriaal uit allerlei disciplines, zien we dat ze allesbehalve duister waren.
Cultuurhistorica Janina Ramirez ontdekte vele historische documenten
waarin sprake was van machtige vrouwen, in de marge evenwel voorzien van de aantekening ‘femina’, waarna hun namen in de vergetelheid
raakten. Mannelijke poortwachters uit het verleden verbrandden boeken,
vernietigden kunstwerken en produceerden nieuwe mythen, legenden en
documenten, die onze blik op de geschiedenis hebben vertroebeld.
Ramirez nuanceert die ‘mannelijke’ kijk op de Middeleeuwen en brengt
vele invloedrijke vrouwen voor het voetlicht. Het resultaat is een fascinerende, meeslepende en misschien wel complete geschiedenis van die
duizend jaren, die ons bovendien laat zien dat de Middeleeuwen meer op
onze tijd leken dan we geneigd zijn te denken.

NUR 680
Verschijnt augustus
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• Boekenleggers

JULIANA JOHNSTON

In de Middeleeuwen waren
machtsposities niet alleen
voorbehouden aan mannen.
Maar waarom horen we dan
zo weinig over invloedrijke
middeleeuwse vrouwen?
JANINA RAMIREZ is cultuurhistorica
en auteur van enkele wetenschappelijke boeken. Ze is verbonden aan de
universiteit van Oxford en maakte verschillende programma’s voor de BBC.
AUGUSTUS / 17 / GESCHIEDENIS

Omslag Suzan Beijer

K IM PUT TERS
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Het einde van de bv Nederland
Over de noodzaak van inspiratie voor de toekomst
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Bij zijn afscheid van het SCP
geeft Kim Putters, een van de
invloedrijkste Nederlanders
van de afgelopen jaren,
zijn visie op de stand en de
toekomst van het land

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen rond duurzaamheid en energievoorziening, de aanpak van de woningnood en leef
baarheid, en het tegengaan van polarisatie en kansenongelijkheid. Er is
veel behoefte aan duiding van wat dit vandaag en morgen voor ons betekent
in een steeds meer verdeelde samenleving (en wereld), waarin het vertrouwen in politici en hun handelen daalt. Kim Putters werd in zijn functie als
directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau regelmatig gevraagd om
inspiratie te brengen over al die kwesties. Waarom inspiratie?
Het is duidelijk dat een decennialange focus op het steeds efficiënter
managen van de bv Nederland tot een inspiratieloos tijdperk heeft geleid.
Er is toekomstperspectief nodig dat uitgaat van verbinding tussen mensen, zinvol meedoen in een onzekere tijd en erbij horen in een polariserende samenleving. Inspiratie is eigenlijk al vaak aanwezig als je maar
kijkt en luistert. Het vergt een voortdurende dialoog met een actieve
opstelling van politici, ondernemers, maatschappelijke instellingen en
burgers zelf. En dat zou wel eens de grootste opgave voor een welvarende
toekomst voor Nederland kunnen zijn.
J U N I / 1 9 / M E N S E N M A AT S C H A P P I J

KIM PUTTERS is tot medio 2022
directeur van het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP). Daarnaast heeft hij
in vele gremia zitting, zoals in de SER,
bij het Oranje Fonds en het Nationaal
Comité 4 en 5 mei. Eerder schreef hij
onder meer Veenbrand. Smeulende
kwesties in de welvarende samenleving (2019).

Oorspronkelijke titel Birdgirl
Vertaling Dennis Keesmaat

M YA - R O S E C R A I G

Omslag Studio Monty
Uitvoering paperback, geïllustreerd
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Voor de
liefhebbers van
De H is van havik,
Het zoutpad en
Ik ben een eiland

we, al is het maar voor even, onze ogen opheffen van ons leven naar de hemel.

J U L I / 2 0 / N AT U U R

MYA-ROSE CRAIG (2002) is een
OLIVER EDWARDS PHOTOGRAPHY

Maak kennis met Mya-Rose – beter bekend als het Vogelmeisje –, vogelkijker en activiste. Tot vandaag heeft ze meer dan vijfduizend verschillende
vogelsoorten gezien: de helft van alle soorten wereldwijd.
Elke nieuwe vogel was alsof ze een schat vond, elke waarneming een kleine
stap in de reis met haar familie: een gezamenlijk moment van vreugde en
stilte te midden van de groter wordende geestelijke problemen van haar
moeder. En elke nieuwe vogel hielp haar haar stem te vinden.
Vanaf haar prille jeugd heeft Mya-Rose alle continenten bezocht om haar
passie na te jagen. Intussen zag ze met eigen ogen de ongelijkheid en de
roekeloze vernietiging die we op onze kwetsbare planeet aanrichten. De
eenvoudige, zielsbewuste handeling van het kijken naar vogels heeft haar
steeds vastbeslotener gemaakt om actie te voeren voor onze overleving.
Dit is haar verhaal; een reis die wordt bepaald door Mya-Rose’ liefde voor
deze buitengewone wezens. Want er is iets met vogels wat ervoor zorgt dat

Brits-Bengalese ornitholoog en
milieuactivist. Als jongste Britse ooit
ontving ze een eredoctoraat van de
universiteit van Bristol. Als schrijver
en spreker laat ze haar uitgesproken
stem horen in diversiteits- en klimaatdebatten.

Esther van Fenema houdt ons
een pijnlijk eerlijke spiegel
voor: we staan er moederziel
alleen voor

Omslag Jan van Zomeren

E S T H E R VA N F E N E M A
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Waarom voelen we ons zo leeg?

Prijs ca. € 18,50
ISBN 978 90 446 5159 1
ISBN e-boek 978 90 446 5160 7
NUR 770
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Over Waarom kan ik niet
gewoon gelukkig zijn?:
‘Van Fenema doet verslag van
wat er loos is en geeft ook
eigen twijfels en overwegingen
weer, wat deze verslagen extra
interessant maakt.’
TROUW

‘Interessant en buitengewoon
leerzaam inkijkje in de
spreekkamer van psychiater
Esther van Fenema.’

BOB BRONSHOFF

ZIN

Het individu van nu worstelt met tal van psychische klachten, die veelal
terug te voeren zijn op zingeving en vooral het gebrek eraan: leegte. Dat
nare gevoel proberen we te dempen door excessief te consumeren en te
‘genieten’, waardoor we ons steeds leger gaan voelen en in een negatieve,
vicieuze cirkel terechtkomen.
Toen we ooit de baleinen uit de samenleving trokken en het individu
bevrijdden uit allerlei groepsverbanden hoopten we zelf God te worden.
Als ‘God’ hebben we overal recht op en bepalen we zelf de grenzen. De
paradox is dat we deze verantwoordelijkheid niet goed verdragen en
kwetsbaar zijn geworden. We verwachten de beloning en de verlossing van
buiten, maar God heeft ons verlaten.
In dit boek onderzoekt psychiater Esther van Fenema wat de rol is van de
zeven hoofdzonden in onze tijd. Ze voegt daar een nieuwe hoofdzonde aan
toe die kenmerkend is voor nu: de leegte.

ESTHER VAN FENEMA (1970) werkte
ruim tien jaar als psychiater in het
LUMC. Momenteel heeft ze een vrijgevestigde praktijk voor high performers en werkt ze in de ggz. Ze wordt
regelmatig gevraagd als opiniemaker
in de landelijke media. Daarnaast is ze
als vaste columniste verbonden aan
Medisch Contact en schrijft ze regelmatig voor de Volkskrant en Trouw. In
2018 was ze als psychiater te zien in
BN’ers in Therapie op RTL5. In 2020
verscheen Waarom kan ik niet gewoon
gelukkig zijn?.

SEPTEMBER / 23 / PSYCHOLOGIE

DAVID VAN DAM

Beatrice de Graaf
schrijft het
essay van de
Maand van de
Geschiedenis

Nederlanders redden zich altijd wel uit een crisis. Ze worstelden en
kwamen boven. Ze hielpen elkaar of werden er weer bovenop geholpen
door Vadertje Staat. Maar tegenwoordig lijken er steeds meer burgers
te twijfelen aan die uitgestoken hand. Wil de staat ons wel redden, is
het geen verkapte onderdrukking?
Historisch gezien is dat wantrouwen een nieuwe ontwikkeling.
Eeuwenlang was er helemaal geen overheid en waren we op elkaar
aangewezen. Pas met de komst van het koninkrijk in de negentiende
eeuw en nieuwe wetten rondom volksgezondheid, rampbestrijding en
crisisbeheersing nam de overheid die taken van de burger over. In de
loop van de twintigste eeuw werd de rampbestrijding steeds complexer. Of het nu om treinongelukken ging, terroristische aanslagen,
overstromingen of rampen zoals de Bijlmerramp en MH17, de overheid
probeerde van eerdere crises te leren en nieuwe steeds professioneler
te beheersen. Tegelijkertijd namen de verwachtingen, de kritiek en de
achterdocht van de burgers toe.
Crisis! schetst die historische ontwikkeling en concludeert: is het niet
tijd voor een nieuw besef van crisisbeheersing?

ALLEEN IN
SETS VAN 10 TE
BESTELLEN
BEATRICE DE GRAAF (1976) is historicus en
faculteitshoogleraar Geesteswetenschappen aan
de Universiteit Utrecht. Ze onderzoekt de geschiedenis van terrorisme, oorlog en geweld. Ze treedt

Omslag Tessa van der Waals

regelmatig op als terrorisme-expert en publiceerde
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de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onder-
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GERT OOSTINDIE EN
WO U T E R V E E N E N DA A L
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De zes Caribische eilanden in het Koninkrijk zijn al bijna vier eeuwen
lang verbonden met Nederland. Daar zijn Antillianen zich heel goed van
bewust, maar in Nederland ligt dat anders. Veel kennis over de eilanden
is er niet, en er is ook geen sterk gevoel van saamhorigheid: ze worden
misschien niet gezien als buitenland, maar ook zeker niet als binnenland.
Ondanks de lange gezamenlijke geschiedenis is de gevoelsafstand altijd
groot gebleven.

JEROMEDELINT.COM

In Ongemak beschrijven Gert Oostindie en Wouter Veenendaal verleden,
heden en toekomst van de band tussen Nederland en de eilanden. Deze
band werd eeuwenlang bepaald door kolonialisme en slavernij, een verleden dat diepe sporen achterliet. De ontmanteling van de Nederlandse
Antillen in 2010 werd gezien als een nieuwe start van de koninkrijksrelaties, maar inmiddels leven er over en weer veel teleurstellingen. Op basis
van jarenlang onderzoek laten Oostindie en Veenendaal zien hoe verschillend er aan weerszijden van de oceaan over de koninkrijksrelaties wordt
gedacht, waar de knelpunten in de relatie zitten, en of en hoe het beter zou
kunnen.

WOUTER VEENENDAAL is universitair
hoofddocent bij het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit
Leiden. Zijn onderzoek richt zich op de
relatie tussen bevolkingsgrootte en
democratie, met daarin een bijzondere
focus op kleine eilandstaten.

Een poging om twee
parallelle werelden iets
dichter bij elkaar te brengen

GERT OOSTINDIE is emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale
geschiedenis aan de Universiteit
Leiden. Tot zijn emeritaat eind 2021
was hij directeur van het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW).
SEPTEMBER / 29 / GESCHIEDENIS

Over de man die de we reld in oorlog stortte en
de toekomst van Eur opa op het spel zette

Over Poetin:
‘In een helder historisch overzicht laat Duk
zien dat Poetins buitenlandse politiek een
voortzetting is van die van zijn voorganger.’
NRC HANDELSBLAD

Over De nieuwe tsaar:
‘Behoort tot de beste titels die er over de
Russische president zijn verschenen.’
TROUW

Over We moeten het even over Poetin hebben:
‘Galeotti laat in zijn boek zien waarom de
Russische president Vladimir Poetin zijn macht
nooit zal opgeven en nimmer concessies aan
zijn tegenstanders zal doen.’
NRC HANDELSBLAD

Prijs € 12,50

Prijs € 19,99

Prijs € 12,50

ISBN 978 90 446 5171 3

ISBN 978 90 351 4513 9

ISBN 978 90 446 5163 8

Drie noodzakelijke boek en over de wereld van nu

Over De onvermijdelijkheid van
een nieuwe wereldoorlog:
‘Ingo Piepers werpt een blik op de wereld van
vandaag, en hoe die gegroeid is uit de oorlogen
van vroeger.’
DE MORGEN

Over Een kleine geschiedenis van Rusland:
‘De geschiedenis van zo’n groot land
beschrijven in ruim 200 pagina’s is een kunst.
Galeotti verstaat die kunst.’
REFORMATORISCH DAGBLAD

Over De wraak van Poetin:
‘Zonder dat iets wordt afgedaan aan de
eenheid van het geheel laten de hoofdstukken
uit De wraak van Poetin zich lezen als essays,
waarin Smeets recente ontwikkelingen van
een heldere context voorziet.’
TROUW

Prijs € 22,50

Prijs € 19,99

Prijs € 20,-

ISBN 978 90 446 5176 8

ISBN 978 90 446 4469 2

ISBN 978 90 351 4367 8

TRAINEN VOOR HET LEVEN

K R AC H T I G O U D W O R D E N

Over FIT:
‘FIT geeft een goede basis voor iedereen die
gezonder wil leven maar niet weet waar te
beginnen. (…) Zijn boodschap is interessant,
mede door zijn kwetsbare en herkenbare
voorbeelden uit zijn zoektocht naar een gezond
leven.’
NEDERLANDS DAGBLAD

‘Arie Boomsma heeft een nieuwe missie:
Nederland in beweging krijgen.’
DE VOLKSKRANT

‘Boomsma geeft tips en inzichten die helpen
beter te slapen, gezonder te eten en meer tijd te
vinden voor beweging.’
LIBELLE

Over Volhard:
‘Je iets voornemen lukt nog wel. Volhouden is
altijd een stuk lastiger. Immer superfitte Arie
Boomsma begrijpt dat en geeft in dit boek veel
tips en trucs om uw nieuwe, gezonde leefpatroon
te volharden.’

A R IE BOOMSM A

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 176 blz.

Trainen voor het leven
Krachtig oud worden

Prijs ca. € 17,50
ISBN 978 90 446 4811 9
ISBN e-boek 978 90 446 4812 6
NUR 450
Verschijnt september

Krachttraining verbetert de kwaliteit van leven. Dat is de kern van dit
boek. Wanneer we ouder worden verliezen we spierkracht. Opstaan vanaf
de bank, iets boven ons hoofd wegleggen, veters strikken, evenwicht bewaren, twee zware boodschappentassen dragen of een kleinkind optillen, het
wordt allemaal wat moeilijker wanneer je op leeftijd raakt.
Maar die alledaagse bewegingen zijn te trainen. Je kunt er op elke leeftijd
nog beter in worden.
Arie Boomsma deelt de oefeningen die hij gebruikt als hij zijn vader van
tachtig traint, steeds vanuit een praktische benadering: wat wil je nog
kunnen doen als je ouder wordt, welke bewegingen heb je nodig om goed
te blijven functioneren en hoe kunnen we daarvoor trainen?

NANDA HAGENA ARS

ARIE BOOMSMA

ARIE
BOOMSMA
TRAINEN
VOOR HET
LEVEN

Omslag Jan van Zomeren

ARIE BOOMSMA (Marken, 1974) is
schrijver, tv-programmamaker en
eigenaar van de Vondelgym-sportscholen. Eerder verschenen van hem
verschillende bloemlezingen, een
roman en de enorme bestseller FIT.
In kleine stappen naar een gezonder
leven, waarvan meer dan 70.000
exemplaren werden verkocht, en het
vervolg daarop, Volhard. Geduldig
bouwen aan gezonde doelen.

ZIN
SEPTEMBER / 35 / GEZONDHEID

CHR ISTI A A N V INK ERS

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 304 blz.

In de ban van burn-out
Over de grenzen van stress

Prijs ca. € 23,50
ISBN 978 90 446 5108 9
ISBN e-boek 978 90 446 5109 6
NUR 770
Verschijnt september

Ons dagelijks leven is hectischer dan ooit en iedereen heeft soms last van
te veel stress. Geen wonder dat burn-out zo herkenbaar is: één op de zes
Nederlanders heeft burn-outklachten, er zijn vele duizenden burn-outcoaches en burn-outs zijn regelmatig in het nieuws. Hoewel we dus in de
ban van burn-out lijken, weten we gek genoeg niet echt goed wat het is.
De wetenschappelijke basis ervan is wankel: het is slecht meetbaar, niet
betrouwbaar te diagnosticeren en bovendien zijn er weinig bewezen werkzame behandelingen.
Maar als we zo weinig van burn-out begrijpen, hoe moeten we dan verder?
Als psychiater en stressonderzoeker vindt Christiaan Vinkers dat we een
fundamenteel andere visie nodig hebben. In plaats van praten over burnout als eindstadium moet het gaan over de stressvolle weg ernaartoe: hoe
raakt iemand overbelast, bij wie gebeurt dit en wanneer? Op die manier
kunnen we meer grip krijgen op burn-out: wie krijgt er last van, hoe kunnen we dit voorkomen en wat is eraan te doen?

Over Hoe zit het nu echt met antidepressiva:
‘Mythen en taboes rond antidepressiva ontmaskerd. (...)
Een noodzakelijk betoog.’
DA AN VAN EIJNDHOVEN

Het fenomeen
burn-out nuchter
onder de loep

Omslag Jan van Zomeren

NRC HANDELSBLAD ••••

‘Een nuchtere, helder geschreven analyse van alles wat
met antidepressiva te maken heeft.’
HET PAROOL ****

CHRISTIAAN VINKERS (1980) is
psychiater en hoogleraar Stress
en veerkracht bij het Amsterdam
UMC. Hij is lid van de Raad Medische
Wetenschappen van de KNAW. Eerder
schreef hij samen met Roeland Vis
Hoe zit het nu echt met antidepressiva.
SEPTEMBER / 37 / PSYCHOLOGIE

De beste biografie va n Winston Churchill,
nu als mid price-editie
‘Een geweldig boek, dat
barst van karakter, humor
en noemenswaardige
gebeurtenissen.’

‘Dit is het soort biografie die – dat kun je
voelen – Churchill zelf gewild zou hebben.
Kolossaal, energiek, zeer goed geïnformeerd,
met de nodige kritische kanttekeningen
maar ook sympathiek en, met vlagen,
geweldig grappig.’
THE SUNDAY TELEGRAPH

NRC HANDELSBLAD •••••

THE SUNDAY TIMES

‘Roberts heeft van
Churchill een man van
vlees en bloed gemaakt.
Iemand met heuse
emoties.’

‘Andrew Roberts vertelt Churchills verhaal
met overtuigend veel beheersing en
cachet. Hij schrijft elegant, met af en toe
scherpe opmerkingen, en heeft zowel
zijn bronnen als de enorme historiografie
compleet onder controle. Voor een
boek van ruim duizend pagina’s zijn er
verrassend genoeg geen longueurs. (…) Dit
is absoluut de beste eendelige biografie
van Churchill ooit geschreven.’

DE TELEGRAAF

THE NEW YORK TIMES

‘Briljant, adembenemend en niet weg
te leggen. (…) Roberts’ levensloop
tot nu toe blijkt niets meer dan een
voorbereiding geweest te zijn voor dit
moment en dit project, en dit briljante
boek is een passende kroon op zijn
eigen werk.’

‘Zoals Andrew Roberts ons eraan
herinnert in deze epische biografie:
(…) Churchills carrière bewijst maar
weer dat feiten beslist veel gekker
kunnen zijn dan fictie.’
DAILY MAIL

‘Prachtboek. (…) Roberts laat op
overtuigende wijze zien dat de mensen
die Churchill aanvallen veelal hun
bronnen niet kennen, zonder dat hij
van zijn protagonist een held met
sneeuwwit blazoen maakt.’

EVENING STANDARD
Prijs € 27,50
ISBN 978 90 351 3948 0

MEER DAN
10.000 EXX.
VERKOCHT

‘Hoewel Roberts’ biografie twaalfhonderd
pagina’s telt, is het een weergaloze,
gestroomlijnde vertelling. Hij balanceert
perfect tussen politieke analyse en
karakterschets. Ik las meer Churchillbiografieën dan goed voor me is, en geen
enkele las ik met een groter plezier dan deze
van Andrew Roberts.’
JOOST DE VRIES, DE GROENE AMSTERDAMMER

‘Roberts heeft een completer beeld
neergezet van zijn subject dan enige
eerdere biografie. Zijn biografie
haalt Boris Johnsons schreeuwerige
poging van een paar jaar geleden
volkomen onderuit.’
THE ECONOMIST

Omslag Suzan Beijer

D I R K VA N D E L F T

Uitvoering paperback, geïllustreerd
Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 360 blz.

Onzichtbaar leven
Antoni van Leeuwenhoek en de wondere wereld
van de microbiologie

Prijs ca. € 27,50
ISBN 978 90 446 5126 3
ISBN e-boek 978 90 446 5127 0
NUR 321
Verschijnt juni

Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) zag wat niemand eerder had gezien.
Rode bloedlichaampjes, bacteriën, spermacellen en veel meer. Zijn microscoopjes waren onovertroffen in eenvoud en kracht. Zijn ontdekkingen
verbluften de wetenschap. Als gevierd onderzoeker en fellow van de Royal
Society kreeg hij bezoek van de groten der aarde, onder wie tsaar Peter de
Grote. Onbevooroordeeld dwaalde Antoni rond in de wondere wereld van
de microbiologie. Virologen die COVID-19 onderzoeken staan feitelijk op
zíjn schouders.
Van de honderden microscopen die Van Leeuwenhoek naliet, resteert
nog geen dozijn. Onooglijk om te zien en lastig in gebruik zijn ze massaal
afgedankt. Dankzij de expertise van Rijksmuseum Boerhaave is een recent
opgedoken zilveren ‘Leeuwenhoek’ echt bevonden en een andere als
replica ontmaskerd. In 2021 kwam er ook eindelijk duidelijkheid rond het
geheim dat Antoni in zijn graf meenam: hoe hij zijn beste lensjes maakte.

JEROMEDELINT.COM

Onzichtbaar leven portretteert een nieuwsgierig en gedreven onderzoeker
die zijn eigen weg ging. Die met Delftse marktlui net zo makkelijk omging
als met magistraten. En die als autodidact bewondering oogstte én blootstond aan neerbuigende kritiek.

Over Lorentz:
‘Een deskundige, heldere, rijke en sprankelend
geschreven biografie.’
JURYRAPPORT NEDERLANDSE BIOGRAFIEPRIJS 2021

Over Heike Kamerlingh Onnes:
‘Zijn ambitie om de wetenschapsgeschiedenis vooruit te
helpen en tegelijk een groot publiek aan te spreken, maakt
Van Delft helemaal waar.’

DIRK VAN DELFT is oud-directeur
van Rijksmuseum Boerhaave. Met
zijn biografie over Kamerlingh Onnes
won hij in 2005 de NWO Eurekaprijs
voor wetenschapscommunicatie. Zijn
monumentale biografie over Lorentz
(samen met Frits Berends) is in 2021

NRC HANDELSBLAD

bekroond met de Boerhaave Biografie
Prijs.
JUNI / 40 / BIOGR AFIE

Onzichtbaar leven verschijnt in de opmaat
naar het Antoni van Leeuwenhoek-jaar 2023,
waarin diverse feestelijke activiteiten zullen
plaatsvinden

Omslag Tessa van der Waals

W ILLEM OT TERSPEER

Uitvoering paperback, geïllustreerd
Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 336 blz.

De stad, de dood en de dichters

Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 5107 2
NUR 680

Hoe in Leiden rond 1600 alles
bij elkaar kwam wat de wereld wist

Verschijnt september

IL JA KEIZER

Lageweg, Ouderkerk, Nederland, Europa, de wereld, het heelal. Het is het
sommetje van een kind, het verlangen van een volwassene: het verband
zien tussen klein en groot, ik en alles, voorheen en voortaan.
Dit is het spel dat Otterspeer speelt in zijn nieuwe boek, De stad, de dood
en de dichters. Die stad is Leiden, maar meer dan toeval is dat niet. Het had
elke stad, elk dorp of elke vlek kunnen zijn: de goden maken zelf wel uit
wat van belang is.
Maar het is Leiden en er is een ramp gebeurd. Het land is verwoest, de stad
belegerd, de bevolking gedecimeerd. Na ternauwernood overleefd te hebben, moet er opnieuw begonnen worden. Hoe doe je dat?
Een nieuwe stad, een nieuwe universiteit, vier fonkelnieuwe instellingen:
daar gaat dit boek over, over een betoverende tuin en een huiveringwekkend theater, over een beroemde bibliotheek en een mysterieuze schermschool. Even kwam alles bij elkaar wat de wereld wist.
Die instellingen, en dat is het springende punt, werden bedacht door dichters. De schrijver mengt zich onder hen en legt een puzzel van hun stukjes.

WILLEM OTTERSPEER is emeritus
hoogleraar universiteitsgeschiedenis
te Leiden. Hij schreef biografieën van
Bolland, Huizinga en W.F. Hermans.
Voor zijn werk kreeg hij de Dr. Wijnaendts
Francken-prijs, de Biografieprijs en de
Eurekaprijs.
SEPTEMBER / 42 / GESCHIEDENIS

Omslag Tessa van der Waals

R EIN BERT DE LEEU W

Uitvoering luxe paperback
Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 336 blz.

Piep-kraak!
Klassieke muziek na 1900

Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 5122 5
ISBN e-boek 978 90 446 5123 2
NUR 660
Verschijnt september

Aan het begin van de twintigste eeuw was de vertrouwde muziektaal van
de Romantiek aan het eind van haar mogelijkheden gekomen en moesten componisten op zoek naar alternatieven. Aan de hand van twaalf
bijzondere muziekstukken waarmee hij een speciale band heeft en die hij
veelvuldig heeft uitgevoerd, soms in de aanwezigheid van de componist,
vertelt Reinbert de Leeuw over de complexe, chaotische en vaak wanhopige
zoektocht naar een nieuwe muziektaal. Het boek is vooral bedoeld voor
liefhebbers van klassieke muziek die geen affiniteit hebben met moderne
componisten die, bij oppervlakkige beluistering, ‘piep-kraak!’-muziek
maken.
Dankzij de bevlogen uitleg van een van ’s werelds belangrijkste vertolkers
van moderne klassieke muziek openbaart zich een fascinerende schoonheid die de lezer nieuwsgierig maakt om deze soms moeilijk toegankelijke
composities met andere oren te gaan beluisteren.
Gedurende een periode van vijf jaar sprak Dap Hartmann ruim vijftig uur
met Reinbert de Leeuw. In dit boek waant de lezer zich op de bank in de
huiskamer van Reinbert de Leeuw, die gepassioneerd vertelt over de componisten en de muziek die zijn leven volledig hebben beheerst.

Over Reinbert de Leeuw:
‘Er zijn stukken waaraan ik lang getwijfeld heb, maar dankzij
Reinbert de Leeuw klinken ze nu zoals ik altijd gehoopt had.’
GYÖRGY KURTÁG

Voor iedereen die reeds gefascineerd
is door moderne klassieke muziek,
maar ook voor degenen die zich er
nog voor open moeten stellen

‘Niets geeft me meer vreugde in mijn leven dan Reinbert de
Leeuws uitvoeringen van mijn muziek.’
GALINA USTVOLSKAYA
DAP HARTMANN promoveerde in
de astronomie en is tegenwoordig
universitair hoofddocent innovatie en
ondernemerschap aan de TU Delft.
SEPTEMBER / 45 / MUZIEK

Omslag Jan van Zomeren

M A R T I N VA N G E L D E R E N E N
F R A N K VA N V R E E (R E D.)

‘Een joods kind dat weet
van eeuwen heeft’

Uitvoering paperback, geïllustreerd
Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 320 blz.
Prijs ca. € 23,50
ISBN 978 90 446 5146 1
NUR 680
Verschijnt september

Anne Frank als vluchtelinge, schrijfster en icoon

Elk nieuws rond Anne Frank is per definitie wereldnieuws, of het nu gaat
om een cold case over het verraad of de boom in haar achtertuin. Zij is een
icoon en het Achterhuis een bedevaartplaats.
In deze bundel wordt de wordingsgeschiedenis van Anne Frank als wereldwijd symbool vanuit verschillende invalshoeken onder de loep genomen.
Dat verhaal begint met de omgeving waarin ze opgroeide: de familie uit
Frankfurt en de wereld van Duitse vluchtelingen in Amsterdam, maar ook
het angstige leven in de onderduik. Het boek analyseert de bonte veelheid
van reacties en sentimenten die Anne met haar dagboek in de afgelopen
75 jaar heeft opgeroepen. Van de uiterst positieve maar bescheiden ontvangst van het dagboek in de eerste jaren na de publicatie, tot het uitzinnige succes van de Amerikaanse toneel- en filmbewerking. Vanaf de jaren
vijftig groeide ze uit tot een universeel icoon, niet alleen van de jodenvervolging, maar ook van veerkracht, weerbaarheid en onschuld. Anne is, zo
dichtte Ida Gerhardt, en zo toont de rijke receptie van het dagboek, ‘een
joods kind dat weet van eeuwen heeft’.
Met bijdragen van onder anderen Margot Dijkgraaf, Ann Rigney, Dienke
Hondius, Guus Meershoek, Frank van Vree en Martin van Gelderen.

MARTIN VAN GELDEREN was hoogleraar intellectuele geschiedenis aan de
University of Sussex en het Europees
Universitair Instituut te Florence; hij is
nu directeur van het Moritz-Stern-Institut te Göttingen.
FRANK VAN VREE is historicus. Hij was
onder meer directeur van het NIOD
en hoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam.
S E P T E M B E R / 47 / G E S C H I E D E N I S

R O B VA N D E N B E R G

Uitvoering luxe paperback,
geïllustreerd
Formaat 15 x 23 cm

Een passie voor precisie
Frederik Kaiser (1808-1872),
vader van de Leidse Sterrewacht

Omvang ca. 416 blz.
Prijs ca. € 30,ISBN 978 90 446 5147 8
NUR 321
Verschijnt juni

Frederik Kaiser was Nederlands grootste sterrenkundige van de negentiende eeuw. In de meer dan veertig jaar waarin hij aan de Leidse universiteit verbonden was, schopte hij het van simpel observator tot hoogleraar
en zelfs tot rector magnificus. Hij slaagde erin de plaatselijke sterrenwacht
te veranderen in een observatorium waar uiterst nauwkeurige waarnemingen werden verricht, die binnen- en buitenlandse astronomen met ontzag
vervulden. Met zijn werk legde hij het fundament voor de latere bloei van
de Nederlandse astronomie. Als begenadigd leraar inspireerde hij studenten als Lorentz en Van der Waals, en als bekende Nederlander wist hij
een breed publiek enthousiast te krijgen voor zijn vak. Dat bleek eens te
meer toen landgenoten uit alle windstreken de portemonnee trokken voor
de bouw van een nieuwe Leidse Sterrewacht. Met een ijzeren volharding
zorgde Kaiser er vervolgens voor dat de krakkemikkige behuizing op het
dak van het Academiegebouw in 1861 kon worden verruild voor een gloednieuw gebouw in de Leidse Hortus. Om al die redenen verdienen zijn leven
en werk een veel grotere bekendheid.

Over Een gedreven buitenstaander:
‘Prachtige inkijkjes in de drijfveren van Van ’t Hoff zelf en
ook in die van zijn directe omgeving. (...) Een zeer geslaagde
en rijke biografie.’

BOB BRONSHOFF

‘Op naar de sterren
en daar voorbij!’

Omslag Suzan Beijer

BIOGRAFIEPORTAAL
ROB VAN DEN BERG (1961) is als

wetenschapshistoricus verbonden aan
de Universiteit Leiden, waar hij in 2021
promoveerde op een biografie van de
Nederlandse scheikundige J.H. van ’t
Hoff, Een gedreven buitenstaander.
JUNI / 49 / BIOGR AFIE

Omslag Tessa van der Waals

Een memorabel boek

A LFONS L A MMERS

Uitvoering gebonden
Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 280 blz.

Afslag Oosterbeek

Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 5132 4
ISBN e-boek 978 90 446 5133 1
NUR 320
Verschijnt juni

Over Het ergste moet nog komen:
‘Briljant brievenboek.’
NRC HANDELSBLAD

‘Prachtig geschreven.’
ELSEVIER WEEKBLAD

‘Genadeloze typeringen.’
TROUW

DE VOLKSKRANT

Niets is grappiger dan ongelukkig zijn, is het parool dat emeritus hoogleraar Amerikaanse geschiedenis Alfons Lammers ontleent aan Nobelprijswinnaar Samuel Beckett. Maar hoe grappig is het wanneer je geliefde
wegens dementie op de gesloten afdeling van een verpleeghuis in Oosterbeek wordt opgenomen?
De auteur van het veelgeprezen brievenboek Het ergste moet nog komen
(2021) probeert er op zijn karakteristieke droogkomische toon mee in het
reine te komen. Door dementie raak je niet alleen je zelf kwijt maar ook
elkaar, hoort hij voortdurend beweren. De onzinnigheid van deze suggestie is het thema van Afslag Oosterbeek. Je deelt een lange geschiedenis
met elkaar en zolang de een nog compos genoeg is om zich de historie te
herinneren raak je elkaar niet kwijt.
Tijdens de wandelingen met zijn vrouw in Oosterbeek zijn het schitterende
bomen, kwispelende honden en vrolijke kleuters die hem tot dat inzicht
brengen, en hij voelt iets wat toch lijkt op geluk. Of op berusting.

VINCENT MENT ZEL

‘Bijzonder onderhoudend, (...) troostrijk.’

ALFONS LAMMERS (1940) was van
1986 tot 2003 hoogleraar Amerikaanse geschiedenis aan de Universiteit Leiden als opvolger van Jan Willem
Schulte Nordholt. Een groot aantal
studenten is bij hem afgestudeerd.
Van zijn hand verschenen tal van
boeken en artikelen over de Verenigde
Staten met Franklin D. Roosevelt als
hoofdpersoon. Bovendien was hij
actief als redacteur van het Biografisch Woordenboek van Nederland en
trad hij veelvuldig op in de landelijke
media.

JUNI / 51 / LITER AIRE NON-FICTIE

Hét wandelboek waar
duizenden Nederlanders
hun land mee verkenden
en ontdekten
In een handzame pocketeditie

35.000 EXX.
VERKOCHT

Prijs € 25,ISBN 978 90 446 3797 7

‘Dit werk, zo lijvig dat het in uw bibliotheek
boven de zee van boeken zal uitsteken,
levert een solide basis voor bijvoorbeeld een
Nederlandse themavakantie. Niet meteen
handig om mee te nemen, maar boordevol
informatie en sterke verhalen die een bezoek
zoveel rijker maken.’
JO DE RUYCK, HET NIEUWSBLAD ***

Prijs € 15,ISBN 978 90 446 5003 7

‘Jan Bank en Doeko Bosscher schreven een
onweerstaanbare geschiedenis van de 25
Nederlandse eilanden en hun historisch
verankerde, vitale eilandgevoel. Ze zetten
de grote lijnen overtuigend neer en weten
intrigerend de “kleine” verhalen te vertellen.’
HISTORISCH NIEUWSBLAD

‘De lezer van Omringd door water wordt
omringd door honderden wetenswaardigheden,
die veel herkenning en minstens even veel
verrassing opleveren. Zo’n boek waarvoor je
eens goed wilt gaan zitten, liefst op een eiland,
al dan niet onbewoond.’
MARIO MOLEGRAAF, PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT

‘De dik achthonderd pagina’s van Omringd
door water weten een heleboel lacunes in de
kennis van de lezer te vullen. Het is zo’n boek
dat de kennis over bekende plekken verdiept en
nieuwsgierig maakt naar plaatsen die tot nu toe
nog nooit door hem of haar werden bezocht.’
PAUL VAN DER STEEN, TROUW TIJDGEEST
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