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Beste boekenklant, 

Dit voorjaar brengen wij alleen een digitale catalogus uit waarin weer vele mooie 
titels zijn opgenomen. Digitaal, om bomen en kosten te besparen. Het team heeft 
een mooie selectie voor u samengesteld. Hoe vreugdevol is het dat er weer zo veel 
boeken zijn verschenen, die alle op hun eigen unieke manier iets van de essentie 
weten te raken.  

Zo zijn er boeken opgenomen over Leonardo, die ons leert altijd open en onderzoe-
kend te blijven. Alle kennis komt voort uit waarneming is een van zijn uitspraken. 
Waarneming is sterk afhankelijk van bewustzijn. Allen kijken wij door onze eigen 
gekleurde bril naar de wereld. Maar wanneer wij de moed hebben deze bril van tijd 
tot tijd af te zetten, onze blik durven verruimen, de gebaande paden durven verlaten, 
onze vooroordelen durven los te laten, dan zullen wij het wonder dat het leven is 
waarlijk aanschouwen. En het kan niet anders dat hieruit voort komt een diep respect 
voor al het leven. Zoals Leonardo zegt: Hoe meer men weet, hoe meer men liefheeft.

Maar ook boeken als Zeg me, wie ben je… 10 bijbelse vrouwen en kabbala spelen 
vrouwen de hoofdrol. Niet om de rol van mannen naar de achtergrond te duwen, 
maar om de vrouwen in beeld te brengen. De levensboom van de kabbala kent tien 
sferen of sefirot. De verhalen over de tien vrouwen worden in het licht van een van 
de sferen beschreven.

Verhalen blijven alleen dan levend als ze steeds opnieuw verteld worden, aange-
past aan de taal van de tijd. Daarom ook komt Rozekruis Pers met de nieuwe uitga-
ve Paradijsvogels en andere mythische dieren van Ankie Hettema-Pieterse. In haar 
boek weet zij deze aloude mythische verhalen opnieuw tot leven te brengen in ons 
zelf. Want dragen zij niet alleen een kracht in zich tot een hoger leven?

Voorin de catalogus vindt u tien actieboeken die scherp zijn afgeprijsd van 1 april 
tot 1 juli 2019. 

Voor bestellingen of meer informatie, dubbelklik op de links. 

Warme groet, 

Rozekruis Pers team,  
Maartje Letema 

welkomstwoord
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Mysteriedieren
Diverse auteurs | softback | 77 blz | van € 7,50  
voor € 3,00 | bestelnr. 1109 | 9789067321143
Om de mens op toegankelijke wijze bewust te maken van 
de innerlijke processen die zich voordoen op de spirituele 
ontwikkelingsweg, maakten wijsheidsscholen en spirituele 
leraren veelvuldig gebruik van beeldtaal – o.a. van mythische, 
sprookjesachtige figuren zoals mysteriedieren. Mysteriedieren 
zoals de sfinx, de eenhoorn en de griffioen staan in dit boekje 
centraal. Zij symboliseren de tweevoudigheid van de mens: 
het aardse en het hemelse in één, het dier-menselijke en het 
god-menselijke nog ongescheiden samengebonden. Door vele 
eeuwen heen hielpen verhalen over mysteriedieren de mens 
de eigen tweevoudigheid te onderkennen...

Het Christelijke inwijdingsmysterie –  
Dei Gloria Intacta
J. van Rijckenborgh | hardback | 206 blz | van € 24,50 
voor € 12,50| bestelnr. 1026 | 9789067323178
Dit boek biedt een esoterische ontsluiting van de zeven 
brieven uit het Openbaringenboek. De zeven ‘gemeenten’ 
tot wie Johannes zich richt, maken deel uit van Ashia: het 
deel van de mensheid dat rijp is voor vernieuwing. Beschre-
ven wordt een door de Christuskracht geleide inwijdings-
weg van kosmische dimensie. In drie fasen, gekoppeld aan 
de zeven planeetsferen, voltrekt zich een proces van weder-
geboorte van lichaam, ziel en geest. Naarmate het bewust-
zijn van de lezer zich uitbreidt, zal het boek een steeds 
grootser perspectief voor het innerlijk oog ontvouwen...

actieboeken van 01-04-19 tot 01-07 -19inhoud
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Reveil!
J. van Rijckenborgh & C. de Petri | softback | 74 blz  
van € 8,50 voor € 3,95 | bestelnr. 1036 | 9789070053390
Een opwekking tot fundamentele levensvernieuwing als uit-
komst in een uitzichtloze tijd, gericht tot alle jonge mensen 
en tot hen die zich jong voelen. Een bewogen appèl aan allen 
die de ene Waarheid hebben herkend om mee de handen aan 
de ploeg te slaan, in dienst van wereld en mensheid. De basis 
van dit boekje vormen toespraken tijdens een bijeenkomst van 
het Lectorium Rosicrucianum, speciaal gehouden voor jonge 
mensen...

54

actieboeken van 01-04-19 tot 01-07-19

Schaap zonder herder –  
voorbij kerk en Bhagwan
Meer, O. van der | softback | 194 blz | van € 19,50  
voor € 9,95 | bestelnr. 1231 | 9789077944103
Om eens mee te maken hoe religieus leven eruit kan zien door 
de bril van onschuld, neemt de schrijver je in zijn verhalen mee 
op een ongekend avontuur. Langs bekende en fictieve gebie-
den, dwars door alle tijden heen. Via het Oude en Nieuwe Tes-
tament en een levende meester komt de schrijver tot zijn eigen 
verwondering aan in een totaal nieuwe wereld, waarin religie 
én vrijheid van nature aanwezig zijn. Het is er voor de nieuwe 
mens goed toeven. Als je er maar (niet) in gelooft!...
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Er is geen ledige ruimte
J. van Rijckenborgh | softback | 72 blz | van € 7,00  
voor € 2,95 | bestelnr. 1056 | 9789070053628
De macrokosmische ruimte is geheel gevuld met magnetische 
krachten van allerlei aard. Krachtconcentraties vanuit die ruim-
te houden ons in het oog. Zij dreigen niet alleen met correctie, 
zij bieden ook de mogelijkheid tot bevrijding, mits de mens het 
Licht der Waarheid aanvaardt. De auteur komt in dit boek tot 
de conclusie dat de enorme macrokosmische ruimte niet ‘leeg’ 
is, zoals vaak gedacht maar is doortrokken met magnetische 
krachten. In deze ruimte verblijven menselijke levensgolven 
op verschillende planeten en op verschillende niveaus van 
ontwikkeling...

De Golem
Meyrink, G. | hardback | 274 blz | van € 23,00 
voor € 10,00 | bestelnr. 1117 | 9789067321822
De Golem is de eerste roman van Gustav Meyrink uit 1915. 
Het is een esoterische roman, maar tegelijk ook een psycholo-
gische roman en een misdaadverhaal. De golem is een myste-
rieuze figuur die elke drieëndertig jaar in het getto van Praag 
verschijnt om de joden daar te genezen van de kwalen van hun 
ziel. Langzaam versmelt het leven van de hoofdpersoon van 
dit verhaal met dat van anderen in het getto en ontstaat een 
droombeeld waarin de golem een belangrijke rol speelt...
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Een hart voor de koning
Diverse auteurs | softback | 151 blz. | van € 7,00  
voor € 2,95 | bestelnr. 1113
Twee spannende verhalen voor kinderen tot twaalf jaar. Ri-
chard, de zoon van een glasblazer, wil maar één ding: een rid-
der van de koning worden. Wat is hij blij als hij een uitnodiging 
ontvangt! Als eerste opdracht moet hij een geschenk voor de 
koning maken, dat een ridder waardig is. Hij wil een kristallen 
hart blazen, maar dan wordt er dringend op de deur geklopt. 
De koning is ontvoerd en gevangen genomen! Ze hebben nú 
zijn hulp nodig. Wat moet hij doen?...

De Reis naar het Altijd-stralende Eiland
Diverse auteurs | softback | 58 blz. | van € 8,00 
voor € 3,50 | bestelnr. 1120
Voor Chang en Lya is het rozenboompje, dat ze eens op hun 
verjaardag hebben gekregen en in hun tuin met grote aandacht 
en liefde verzorgen, het allerbelangrijkste. Op een dag verschij-
nen er prachtige luchtballonnen die hen uitnodigen om mee 
te gaan om hun stralende rozen aan de koning te geven. Maar 
dan stranden ze halverwege op een eiland vol vrolijke muziek 
en de heerlijkste vruchten. Zouden ze de koning vergeten?…

Johan Laatstgeboren
Diverse auteurs | softback | 57 blz. | van € 6,00  
voor € 2,50 | bestelnr. 1097
Johan Laatstgeboren is de geschiedenis van een jongen, die 
een landgoed erft. Een landgoed met een bijzondere opdracht, 
welke luidt: Verander het huis naar het oorspronkelijke plan 
vernieuw de ruimte één voor één. Op het eerste gezicht een 
heel eenvoudige taak, maar als Johan vol enthousiasme de 
handen uit de mouwen steekt, overziet hij nog niet welke vér-
strekkende gevolgen dit heeft. Johan Laatstgeboren is een sym-
bolisch verhaal. Het kan de geschiedenis worden van eenieder 
die bereid is zijn leven tot op de fundamenten te herzien, en te 
baseren op de krachtlijnen en structuren van het Ene Licht... 

Kleurenland e.a. verhalen
Diverse auteurs | softback | 115 blz. | van € 8,50 
voor € 3,95 | bestelnr. 1106
Verhalenbundel afgewisseld met korte stukjes en overdenkin-
gen, geschikt om voor te lezen, om zelf te lezen, én om zelf 
te illustreren. Bijgevoegd zijn losse plaatjes die erbij horen en 
ingeplakt kunnen worden. De illustraties zijn geschilderd door 
de kinderen van de Jan van Rijckenborghschool in Hilversum. 
Alle verhalen zijn op Noverosa, het conferentiecentrum voor 
de jeugd, ontstaan. Kleurenland en andere verhalen is voor 
elke leeftijd en voor iedereen die iets van de vreugde van het 
jeugdwerk op Noverosa wil ervaren... 
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Leonardo da Vinci, een verbazingwek-
kende uomo universale, had nooit enige 
opleiding genoten, maar onderzocht en 
ontdekte alles zelf. Zijn genialiteit blijkt 
uit ongekende hoeveelheid ervaringen 
en experimenten die hij uitvoerde, en ie-
der kunstwerk is een uitdrukking van een 
lange reeks onderzoekingen. Geen kunst-
werk is eigenlijk af, maar een etappe naar 
een volgend inzicht. Want hij twijfelde, 
was nieuwsgierig, durfde waar te nemen, 
gebruikte zijn voorstellingsvermogen en 
kwam tot verbluffende resultaten.
In deze bundel een verslag van de drie 
voordrachten van het gelijknamig sym-
posion: een plaatsbepaling van Leonardo 
in zijn tijd, de achtergrond van een volle-
dig nieuwe muzikale compositie over de 
Da Vinci Principes, en een innerlijke reis, 
aan de hand van Leonardo’s oeuvre.

Met voordrachten van: 

Dick van Niekerk 

Ad de Jong

Ankie Hettema-Pieterse

Rozekruis Pers | Haarlem

l e o n a r d o
g e n i a l e a l l e s k u n n e r

har tstochtelijk op zoek naar de lente van de geest
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‘Wij zijn allen ballingen, levend binnen de 

lijsten van een vreemd schilderij. Wie dit 

weet, leeft groot. De overigen zijn insecten.’

‘Hij die op weg is naar een ster, keert niet om.’

   Leonardo

l e o n a r d o
    geniale al leskunner  
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Rozekruis Pers | Haarlem

De paradijsvogel  
en andere mythische dieren
Oerbeelden van zieleleven
Hettema-Pieterse, Ankie | hardcover | 150 blz  
€ 24,50 | bestelnr 1254 | ISBN 9789067324700   
verschijnt 15-5-2019
Prachtig geïllustreerd hardcover-boek. Elk mysteriedier 
is voorzien van een abstracte aquarel en kleine pente-
kening. 22 mysteriedieren zijn op een poëtische manier 
beschreven. Onderverdeeld in 2 keer 3 thema’s: woord, 
verbinding, licht / bewustzijn, leven, eeuwigheid. Het is 
aan ons om de rijkdom en diepzinnigheid van het verle-
den aan veelzeggende beelden levend te houden voor 
het heden. De mythische dieren zoals hier beschreven 
ontsluiten de bijzondere beelden van de waarheid die...

Leonardo – geniale alleskunner
Hartstochtelijk op zoek naar de lente van de geest
diverse | paperback met flappen | 96 blz | € 12,50  
bestelnr 1257 | ISBN 9789067324748 
Sluit aan bij het 500ste sterfte jaar van Leonardo Een plaats-
bepaling van Leonardo in zijn tijd  De achtergrond van een 
volledig nieuwe muzikale compositie over de 7 Da Vinci Princi-
pes  en een innerlijke reis, aan de hand van Leonardo’s oeuvre.  
Rijkelijk opgemaakt met afbeeldingen van verschillende wer-
ken van Leonardo  Leonardo da Vinci, een verbazingwekkende 
uomo universale, had nooit enige opleiding genoten, maar 
onderzocht en ontdekte alles zelf. Zijn genialiteit blijkt uit onge-
kende hoeveelheid ervaringen en experimenten die hij uitvoer-
de, en ieder kunstwerk is een uitdrukking van een lange reeks 
onderzoek en studie. Geen kunstwerk is eigenlijk af, maar... 

Leer Jacob Böhme kennen 
het boek met alle geheimen is de mens
diverse | paperback met flappen | 100 blz | € 12,50  
bestelnr 1258 | ISBN 9789067324793
bevat voordrachten van onder andere Luc Panhuysen, Peter 
Huijs, Govert Bonnie Snoek, Ben Huisman, Peter Teunis, Hannie 
te Grotenhuis Plaats en tijd waarin Böhme leefde de structuur 
en opbouw van zijn grote boek Aurora of Morgenrood in Op-
gang beschrijving van de zeven brongeesten van Böhme Onze 
ogen weerspiegelen wat zij waarnemen naar binnen, en daar 
vormt zich ons bewustzijn. Daar rijzen de beelden in ons op en 
bouwen een werkelijkheid, een wereld, waarbinnen wij ons 
bewegen waarbinnen wij denken. Het is het waarnemen door 
beredeneerd begrip. Een diepere vorm van zien zijn die flitsen 
van plotseling inzicht. Een vluchtige blik in de diepte der... 

nieuwe boeken 
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christendom

Een jaar met de Woestijnvaders
Beproefde wijsheid
Grün, Anselm | hardcover | 416 blz | € 24,90  
ISBN 9789089723277 | verschijnt 12-04-2019
Abbas Mozes vraagt aan Abbas Silvanos: ‘Kan een mens elke 
dag opnieuw beginnen?’ Silvanos antwoordt daarop: ‘Als hij 
een werker is, dan kan hij zelfs elk uur opnieuw beginnen.’ Een 
jaar onderweg met de Woestijnvaders. In de woorden van de 
eerste monniken, de Woestijnvaders, vindt men een schat aan 
levenservaring over de wijze waarop ze omgingen met emoties 
als angst, woede, afgunst en lusteloosheid. Anselm Grün laat in 
dit boek zien dat ook de huidige mens van deze ervaringen en 
wijsheden kan leren, want juist nu worstelen veel mensen met 
mensen met hun emoties. Hij doet dat door 365 Woestijnva-
der-wijsheden, voor elke dag van het jaar één, te voorzien..

De Bijbel in 100 getallen
83 plantensoorten, 700 vrouwen van koning Salomo  
en 98 andere fascinerende feiten uit het bestverkochte  
boek ter wereld
Barnes, Trevor| hardcover | 176 blz | € 17,99 
ISBN 9789043529761
In De Bijbel in 100 getallen belicht Trevor Barnes de belangrijk-
ste cijfers uit en over de Bijbel. De Bijbel staat vol met getallen: 
zowel met een letterlijke als een symbolische betekenis. Van de 
10 geboden en de 153 gevangen vissen tot de 12 discipelen en 
de leeftijd van de oudste man in de Bijbel (969 jaar). Ook zijn 
er veel cijfers over de Bijbel als boek, bijvoorbeeld de 531 talen 
waarin de Bijbel vertaald is en de 72 uur die het duurt om het 
helemaal te lezen. De Bijbel in 100 getallen geeft inzicht in de 
belangrijkste gebeurtenissen van de Bijbel. Een verrassend ...

Het mooie westen
Mythen en Symbolen in Egypte 
Zuiderduin, Corina | hardcover | 336 blz | € 29,95  
ISBN 9789082968804
Het Mooie Westen, mythen en symbolen in Egypte 
gaat over de verborgen wijsheid achter Egyptische 
beelden. Het Mooie Westen is het stralende land 
achter de horizon. Mythen vertellen over de overwel-
digende schoonheid van dit gebied. Het is het land van 
de goden. Ook mensen konden tijdens hun leven in 
deze mooie hemelgebieden verblijven. Wat was hun 
geheim? Egyptische beelden zijn niet alleen vaak mooi 

om naar te kijken, er schuilt een wereld aan denkbeelden ach-
ter. Egyptische beelden bestaan vaak uit wonderlijke wezens, 
half mens en half dier. Wat betekenen deze goden? Waren ze...

Ik blijf aan je zijde 
Stervenden begeleiden, intenser leven
Grün, Anselm | paperback | 160 blz | € 17,50  
ISBN  9789089723383 | verschijnt 15-5-2019
Bij het stervensproces van een vertrouwde en geliefde mede-
mens ervaren we vaak een gevoel van hulpeloosheid. Afscheid 
nemen is voor mensen een beproeving, zowel voor de per-
soon die moet gaan als voor hen die achterblijven. Stervende 
mensen vragen om begeleiding. Voor hun naasten is dit een 
zware opgave. Pater Anselm Grün wil stervenden en hun 
naasten behoedzaam voorbereiden en staat hen bemoedigend 
en troostend terzijde. In dit boek schenkt hij mensen kracht 
om stervenden niet alleen te laten en hen op hun laatste weg 
te begeleiden. Hij toont aan hoe wij onszelf en de stervende 
medemens op de dood kunnen voorbereiden. De begeleiding...

christendom / oude culturen – egypte
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oosterse wijsheid

Metafysica
Inayat Khan, Hazrat | hardcover | 78 blz | € 12,50  
ISBN 9789076771090
Dit boekje geeft een buitengewoon diepgaand en toch helder 
beeld van het wezen van de menselijke ziel. De goddelijke 
natuur van onze ziel is een essentieel aspect van het soefisme 
en van mystiek in het algemeen. De wederzijdse beinvloeding 
van ziel, psyche en lichaam wordt in dit boek op bijzonder 
inspirerende manier beschreven. Hierbij speelt het begrip 
‘element’ een belangrijke rol. Het is een mystiek begrip voor 
een allesdoordringende energie die zich van subtiel naar grof 
ontwikkeld...

Boeddhisme in het dagelijks leven 
Losal, Lama Yeshe | hardcover | 160 blz | € 19,95 
 ISBN 9789492920683 | verschijnt 1-4-2019
Hoe kun je de boeddhistische levenswijze praktisch toepassen 
in het dagelijks leven? In zijn directe, nuchtere ‘down-to-earth’-
stijl slaagt Lama Yeshe erin om deze diepzinnige lessen te 
ontdoen van hun mystiek en ze toe te lichten op een zodanige 
manier dat ook de meeste verstokte geest deze gemakkelijk 
kan begrijpen en toegang verkrijgt tot de lessen.  
Met zijn inzicht, zijn humor en zijn kennis van een breed 
spectrum van mensen zowel uit het Oosten als uit het Westen 
onderricht Lama Yeshe vanuit het boeddhistisch perspectief 
op het leven en geeft hij praktische raad – op een eenvoudige 
doch inspirerende manier – met gedetailleerde instructies... 

De Beker van Saki
Een meditatiethema voor elke dag van het jaar uit het werk 
van de soefi mysticus Hazrat Inayat Khan
Inayat Khan, Hazrat | paperback | 128 blz | € 19,00  
ISBN 9789076681405 | verschijnt 2-4-2019 
Hazrat Inayat Khan is de grondlegger van het Universeel Soefis-
me, een mystieke stroming die de goddelijke waarheid in en 
eenheid van alle religies erkent.  
Inayat Khan was een Indiase soefi meester, musicus en mysti-
cus die in het begin van de 20e eeuw naar het Westen reisde 
en daar zijn tijdloze gedachtengoed van ‘Liefde, Harmonie en 
Schoonheid’ uitdroeg. Dat gedachtengoed gaat uit van geeste-
lijke vrijheid: ‘het hart dat open staat voor het Goddelijke licht 
is vrij’. De Beker van Saki bevat 366 aforismen, meditatiethe-
ma’s, van een grote rijkdom aan spirituele wijsheid... 

Het boek van wijsheid 
Gandhi, Arun | paperback | 256 blz | € 12,50  
ISBN 9789402729702
Arun Gandhi groeide op in de beroemde ashram van Mahat-
ma Gandhi. De grondlegger van het moderne India, geliefde 
filosoof en invloedrijke mensenrechtenactivist was voor Arun 
gewoon zijn opa. Een meester die zijn leerlingen handvaten gaf 
om een rijk en betekenisvol leven te leiden. Mahatma’s advie-
zen zijn krachtig, tijdloos en praktisch en Arun weet ze naad-
loos aan te laten sluiten bij de moderne tijd. Sterker nog: in het 
huidige politieke en maatschappelijke klimaat zijn deze lessen 
waardevoller dan ooit. Daarnaast is Het boek van wijsheid een 
portret van Mahatma Gandhi als man, leider en opa. Kleinzoon 
en grootvader delen persoonlijke verhalen, die tegelijkertijd 
universeel zijn: over jezelf ontdekken, vriendschap en familie...
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wetenschap

De antwoorden op de grote vragen
Hawking, Stephen | hardcover | 264 blz | € 19,99  
ISBN 9789000365043
Het laatste boek van professor Stephen Hawking.  
‘Een prachtig eerbetoon aan een fantastische wetenschapper en 
een laatste kijk in zijn unieke geest.’ New Scientist. 
‘Een uitzonderlijk genie.’ The Guardian. 
Hoe is alles begonnen? Is er intelligent leven elders in het heelal?-
Kunnen we de toekomst voorspellen? Bestaat er een God? Wat zit 
er in een zwart gat? Zijn tijdreizen mogelijk? Zullen we overleven 
op aarde? Moeten we de ruimte koloniseren? Zal kunstmatige 
intelligentie slimmer worden dan wij? Hoe geven wij de toekomst 
vorm? De wereldberoemde wetenschapper en bestsellerauteur 
Stephen Hawking laat ons zijn laatste ideeën over...

Het isgelijkteken
Dijkgraaf, Robbert | paperback | 304 blz | € 19,99  
ISBN  9789044640922
Het favoriete wiskundige symbool van Robbert Dijkgraaf is het 
isgelijkteken. Dit bescheiden teken bezit een enorme kracht 
omdat het in één formule twee verschillende werelden weet 
te verbinden. Zo kunnen ideeën vrij van de ene kant naar de 
andere kant stromen. Op dezelfde wijze brengen deze essays 
de meest verrassende onderwerpen bij elkaar: de paus en de 
oerknal, de octopus en de robot, Einstein en een rekenfout, 
Google en de PTT, kunst en wetenschap. Dijkgraaf laat zien hoe 
de nieuwste inzichten van de wetenschap relevant zijn voor de 
alledaagse werkelijkheid van ons allemaal. Als onderzoek door 
iets wordt gedreven dan is het verbeelding en...

Soefisme
Een kennismaking
Chittick, William C. | paperback | 288 blz | € 24,95  
ISBN  9789062711550 | verschijnt 15-5-2019
Wie wil weten uit welke bron Elif Shafak putte bij het schrijven 
van Liefde kent veertig regels komt bij Chittick terecht! Velen 
zijn inmiddels bekend met de namen Roemi of Shams, maar 
over de wijsheid van het soefisme heerst nog steeds verwar-
ring en onwetendheid. William Chittick leidt zijn lezers binnen 
in de wereld van het soefisme door terug te keren naar de 
bronnen van de traditie. De auteur laat bekende en minder 
bekende auteurs aan het woord, zoals Jami en Baha Wahad. 
Hun getuigenissen verwoorden de essentie van de islamitische 
levensbeschouwing. Deze kennismaking met het soefisme...

Veeg je zorgen weg
Adviezen van een boeddhistische monnik voor een rustig en 
gelukkig leven
Matsumoto, Shoukei | paperback | 160 blz | € 10,00  
ISBN 9789400511057 
In Japan staat reinheid direct naast verlichting. De zenboed-
dhistische monnik Shoukei Matsumoto laat je aan de hand van 
oude tradities zien hoe met een paar eenvoudige veranderin-
gen in je dagelijkse gewoonten – van je ochtendroutine tot het 
bereiden van voedsel, en van het respecteren van de dingen 
om je heen tot samenwerken als team – niet alleen je huis 
rustiger en schoner zal worden, maar je zelf ook energieker, 
gelukkiger en tevredener zult zijn...

oosterse wijsheid

...dubbelklik voor meer

...dubbelklik voor meer

...dubbelklik voor meer

...dubbelklik voor meer

https://www.rozekruispers.com/nl/product/9789400511057/veeg-je-zorgen-weg.html
https://www.rozekruispers.com/nl/product/9789062711550/soefisme.html
https://www.rozekruispers.com/nl/product/9789044640922/het-isgelijkteken.html
https://www.rozekruispers.com/nl/product/9789000365043/de-antwoorden-op-de-grote-vragen.html


1716

...dubbelklik voor meer

...dubbelklik voor meer

Technologie de baas
Vooruitzichten en gevaren van de nieuwe industriële  
revolutie
Hazenberg, Joop | paperback | 256 blz | € 22,50   
ISBN  9789000363537 | verschijnt 4-4-2019
De nieuwe manier van leven en werken door extreme tech-
nolisering. Voor velen een nachtmerrie, voor sommigen een 
prachtige droom: een extreme technologisering van onze eco-
nomie en samenleving staat voor de deur. De komst van het 
internet en de stormachtige vlucht van de smartphone zijn pas 
het begin van een bijzonder tijdperk dat nog lang niet voorbij 
is: de langdurige periode van de vierde Industriële Revolutie. 
De komende jaren is geen enkele baan heilig en gaan onze 
zekerheden stuk voor stuk het raam uit. Als we dat zelf willen, 
tenminste. In Technologie de baas legt Joop Hazenberg...

De energietransitie
Naar een fossielvrije toekomst, maar hoe?
Visscher, Marco | paperback | 144 blz | € 16,99  
ISBN 9789046824733
We staan voor een ongekende maatschappelijke verandering. 
Om de mondiale opwarming te stoppen, moet de uitstoot van 
CO2 drastisch omlaag. Daarom sluiten we kolencentrales en 
draaien we zelfs de gaskraan dicht. Maar hoe komen we dan 
aan voldoende, duurzame energie? Kan het wel met wind-
molens, zonnepanelen en warmtepompen? Blijven we toch 
gewoon gas gebruiken? Of biedt kernenergie een onverwachte 
uitkomst? Hoe haalbaar en betaalbaar is een fossielvrije toe-
komst? Marco Visscher beschrijft wat de transitie inhoudt...

Simpelweg Einstein
Geniale gedachten eenvoudig te begrijpen
Vaas, Rüdiger | paperback | 128 blz | € 12,50  
ISBN 9789021570976
Rüdiger Vaas legt in Simpelweg Einstein de geniale gedachten 
van deze grote denker zo beknopt mogelijk uit. Albert Einstein, 
het wondertalent van de twintigste eeuw, heeft honderd jaar 
geleden de wereld opnieuw uitgevonden. Zijn relativiteitsthe-
orie is onverminderd actueel: geen navigatiesysteem werkt 
zonder zijn bevindingen en bijna iedereen kent de formule E = 
mc². Maar wat heeft Einstein nu precies ontdekt? Wat houden 
zijn theorieën in en hoe verklaren zij het universum? Met ko-
mische illustraties en Einsteinquiz! Rüdiger Vaas is een Duitse 
filosoof, gespecialiseerd in natuur- en sterrenkunde. Sinds 2000 
is hij hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift...

Simpelweg Hawking
Geniale gedachten eenvoudig te begrijpen
Vaas, Rüdiger | paperback | 128 blz | € 12,50  
ISBN 9789021570990
In Simpelweg Hawking legt Rüdiger Vaas Stephen Hawkings 
fascinerende ideeën met veel humor en op toegankelijke wijze 
uit. Was er ooit een begin of is het heelal er altijd geweest? 
Kunnen we terugreizen in de tijd? Is er buitenaards leven? Ha-
wking, Brits natuur- en wiskundige, werkte theorieën uit over 
zwarte gaten en het raadsel van de oerknal. Komische illustra-
ties helpen om de geniale gedachten van de onderzoeker te 
presenteren en maken dit boek tot een opwindende reis door 
Hawkings universum! Rüdiger Vaas is een Duitse filosoof...
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Leonardo da Vinci
Het complete geschilderde werk
Guasti, Allessandro | paperback | 192 blz  
€ 9,99 | ISBN 9789036636865
Leonardo Da Vinci (1452-1519) is het toonbeeld 
van de Italiaanse Renaissance. Hij was onder meer 
een uitvinder, wetenschapper en componist. Daar-
naast was hij kunstenaar; een van de bekendste 
schilderijen van de wereld, de Mona Lisa, is van 
zijn hand. Ook schilderde hij het fresco van het 
Laatste Avondmaal en het schilderij Maagd op de 
rotsen...

Leonardo da Vinci
De biografie
Isaacson, Walter | paperback | 624 blz | € 19,99  
ISBN 9789000364237
Leonardo da Vinci wordt gezien als het meest creatieve genie 
ooit. Naast zijn wereldberoemde werk als schilder was hij ook 
uitvinder, schrijver, architect, beeldhouwer, componist, ana-
tomist, filosoof, natuurkundige, scheikundige en ingenieur. Op 
basis van duizenden pagina’s van Da Vinci’s aantekenboeken en 
nieuwe ontdekkingen over zijn leven en werk vertelt Isaacson 
een prachtig verhaal over hoe Da Vinci’s kunst verweven is met 
de wetenschap. Hij laat zien hoe Da Vinci’s genialiteit geba-
seerd was op vaardigheden die we in de hand hebben, zoals 
zijn onstilbare nieuwsgierigheid, zorgvuldige observatie en 
verbeeldingskracht die grenst aan fantasie. Walter Isaacson... 

Leonardo da Vinci
Alle schilderijen en tekeningen
Nathan, Johannes | hardcover | 708 blz | € 49,99  
ISBN 9783836559027
Leonardo da Vinci, 1452-1519 : alle schilderijen en 
tekeningen is een monumentaal werk. Het boek heeft 
een afmeting van 39 bij 26 cm en bevat alle tekenin-
gen en schilderijen die ooit door Leonardo da Vinci zijn 
gemaakt. De afbeeldingen in het boek zijn van grote 
kwaliteit en door de afmeting van het boek zeer indruk-
wekkend. Het doet eer aan het werk van Leonardo. Het 
boek wordt geleverd met originele cassette die gebruikt 
kan worden als boekenstandaard. Voor geïnteresseer-
den die meer te weten willen komen over het werk van 
Leonardo da Vinci is dit het ideale boek...

Rembrandts social network
Familie, vrienden en relaties
Runia, Epco | paperback | 144 blz | € 24,95  
ISBN 9789462583146
Voor Rembrandt kwam kunst altijd op de eerste plaats. 
Toch was hij beslist geen eenzaam zwoegend genie. Hij 
had familie, vrienden en relaties die hem hielpen, die 
zijn kunstwerken kochten, die hem geld leenden, die 
hem artistiek uitdaagden en inspireerden. Zonder hen 
was Rembrandt nooit zo’n groot kunstenaar geworden. 
In de zeventiende eeuw was je sociale netwerk van 
levensbelang. Voor het lenen van geld, het opzetten van 
je bedrijf en het vinden van klanten was je aangewezen 
op je vrienden en vooral je familie (‘bloedvrienden’). 
Dat gold ook voor Rembrandt. Wie waren zijn...
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1001 vrouwen in de 20ste eeuw
Kloek, Els | hardcover | 1611 blz | € 39,50  
ISBN 9789460043864
De 20ste eeuw was een tijd vol doorbraken voor en door vrou-
wen. 1001 vrouwen in de 20ste eeuw is een goudmijn van ver-
halen over opmerkelijke, krachtige en inspirerende vrouwen. 
De verzameling van 1001 vrouwenlevens zet de 20ste eeuw in 
een ander, completer licht en biedt een fascinerend beeld van 
de lange weg van emancipatie en roldoorbreking die vrouwen 
hebben afgelegd. Hun levensverhalen en prestaties maken de 
diversiteit en de kracht van al deze vrouwen zichtbaar. 1001 
vrouwen in de 20ste eeuw is samengesteld door historica Els 
Kloek, die ook gastconservator is van de tentoonstelling. In mei 
van dit jaar werd zij benoemd tot erelid van de Maatschappij 
der Nederlandse Letterkunde vanwege haar ‘aandacht voor...

Religieuze kunst en cultuur in 100 beel-
den
Thornton McRae, Heather | paperback | 224 blz  
€ 16,99 ISBN 9789043531429
Religieuze kunst en cultuur in 100 beelden van Thorn-
ton McRae legt religieuze kunst uit in woord en beeld. 
Religie is door de eeuwen heen een goddelijke inspi-
ratiebron voor kunstenaars als Picasso, Vincent van 
Gogh, Rembrandt en Jeroen Bosch. Gebouwen, schil-
derijen, boeken, beelden: wereldwijd zijn indrukwek-
kende religieuze kunstwerken te vinden. Elk kunstwerk 
in dit boek krijgt een foto, een toelichtende tekst, een 
quote en gedetailleerde informatie. Dit boek legt de 
symboliek uit en laat zien hoe wonderlijk God en mens 
verbonden zijn...

De nieuwe wereldorde
Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt
Wijk, Rob de | paperback | 368 blz | € 23,99  
ISBN  9789460039911
De Chinese wereldorde komt eraan. In oktober 2017 stippel-
de president Xi de route uit: als in 2049 de Volksrepubliek 
zijn honderdste verjaardag viert, moet zijn ‘Chinese droom’ 
zijn uitgekomen: China is dan de leider van de wereld. In een 
fascinerend betoog vol persoonlijke ervaringen betoogt Rob 
de Wijk dat dit gaat lukken. Als China het mondiale machtsspel 
behendig speelt en koploper wordt van de nieuwe industriële 
revolutie van Internet of Things, nanotechnologie en Artificial 
Intelligence, zal het de wereldorde gaan bepalen. Geholpen 
door de financiële crisis van 2008, president Trumps protectio-
nisme, de ontregelende politiek van Poetin, de strijd om ...

De eeuw van Xi
Hoe China onze toekomst bepaalt
Blommaert, Stefan | paperback | 320 blz | € 22,50  
ISBN  9789463103398
Hoe moeten we reageren op de toenemende invloed van 
China? In De eeuw van Xi vertelt Stefan Blommaert op mee-
slepende wijze de verhalen die we nodig hebben om beter te 
begrijpen wat er met China aan de hand is. Wij in het Westen 
bekijken China vaak scheef: communisten die kapitalisten 
willen zijn en het niet zo nauw nemen met mensenrechten. 
De Chinese leiders halen hun neus op voor de kritiek. China is 
vastberaden om weer aan te knopen bij de grandeur die het in 
de loop van zijn lange geschiedenis verwierf. De toekomstvisie 
van China gaat veel verder dan het verkopen van hightech. Het 
land wil een militaire grootmacht worden, en een koploper...
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De nieuwe zijderoutes
Het heden en de toekomst van de wereld
Frankopan, Peter | hardcover | 304 blz | € 24,99  
ISBN 9789000365920 
In De nieuwe zijderoutes beschrijft Peter Frankopan het heden 
en de toekomst van een wereld die drastisch aan het verande-
ren is. We volgen de opkomende zijderoutes naar het oosten, 
van Europa naar China via Rusland en het Midden-Oosten. In 
de westerse wereld overheersen in dit Brexit- en Trump-tijd-
perk begrippen als versnippering en isolatie. Dit staat in schril 
contrast met wat er sinds 2015 langs de zijderoutes gebeurt: 
de banden zijn versterkt en de onderlinge samenwerking is 
groter geworden. Er staan geen westerse landen in de top tien 
van snelst groeiende economieën in 2017, en dat is al tien jaar 
zo. Europese voetbalclubs hebben Chinese en Russische...

De Germanen en het christendom
Een bewogen ontmoeting in de 5e - 7e eeuw
Trouillez, Pierre | paperback | 352 blz | € 24,99  
ISBN 9789401914734 | verschijnt 26-3-2019
In deze heruitgave van De Germanen en het christendom geeft 
Pierre Trouillez een inkijk in de vroege historie van christelijk 
Europa. Tijdens de volksverhuizingen van de 5e tot 7e eeuw 
trekken de Germanen op strooptocht en nemen gebieden 
in het zuiden van Europa en het noorden van Afrika in bezit. 
Daar maken de Germaanse wereld en het christendom voor 
het eerst contact. Aan de hand van historische figuren zoals 
de kerkvaders Wulfila, Leo de Grote, Theodorik, Boëthius en 
Gregorius van Tours schetst Pierre Trouillez de politieke en 
historische gevolgen van de strijd om de kerstening...

Het ware paradijs 
Op het spoor van een vergeten ontdekking
Buijtendorp, Tom | paperback | 336 blz | € 24,99  
ISBN 9789401915601 | verschijnt 2-4-2019
Tom Buijtendorp gaat in zijn boek Het ware paradijs op expedi-
tie naar de Tuin van Eden. Al duizenden jaren zijn avonturiers 
en zinzoekers op zoek naar het paradijs. Aan de hand van 
eeuwenoude bronnen en bezoeken ter plaatse neemt Tom 
Buijtendorp de lezer mee op een avontuurlijke queeste op drie 
continenten naar de ligging van het paradijs. Tijdens deze reis 
onderzoekt hij ook de betekenis van deze heilige plaats, voor 
de mens van vroeger en nu. ‘Het ware paradijs’ is een persoon-
lijk reisverslag dat een brug slaat tussen geschiedenis, archeo-
logie en religie. Het boek is rijk geïllustreerd met kaarten, 
afbeeldingen en eigen fotomateriaal...

Over de vrijheid van godsdienst 
Noodt, Gerard | paperback  | 148 blz | € 14,95  
ISBN 9789463480581
Een mijlpaal in de Europese ideeëngeschiedenis. Zo ken-
schetst prof. dr. Joris van Eijnatten de rede over de vrijheid van 
godsdienst die Gerard Noodt in 1706 hield bij zijn afscheid als 
rector van de Leidse universiteit. Noodt besefte terdege dat hij 
sprak over een heikel thema, een onderwerp ‘vol nijd, haat en 
laster’. Maar dat belette hem niet om in het Academiegebouw 
een hartstochtelijk pleidooi te houden voor een vrije keuze van 
geloof of juist voor afvalligheid. Noodts toespraak, die hij in 
het Latijn hield, is voor deze uitgave door Hans van Cuijlenborg 
vertaald in hedendaags Nederlands...

...dubbelklik voor meer ...dubbelklik voor meer

...dubbelklik voor meer...dubbelklik voor meer

https://www.rozekruispers.com/nl/product/9789463480581/over-de-vrijheid-van-godsdienst.html
https://www.rozekruispers.com/nl/product/9789401914734/de-germanen-en-het-christendom.html
https://www.rozekruispers.com/nl/product/9789000365920/de-nieuwe-zijderoutes.html
https://www.rozekruispers.com/nl/product/9789401915601/het-ware-paradijs.html


2524

...dubbelklik voor meer

...dubbelklik voor meer

geschiedenis

Het open geheim
Parsons, Tony | hardcover | 100 blz | € 12,95  
ISBN 9789491411939
Een klassieker in een nieuw jasje! Het open geheim is het 
eerste boek van Tony Parsons, reeds verschenen in 1995, dus 
al bijna 25 jaar in druk, maar nog altijd voor velen een eye ope-
ner! Nu in een nieuwe fraaie uitgave onder de noemer: Tijdloze 
wijsheid in een notendop! Parsons vertelt in dit pareltje over 
wat later de belangrijkste gebeurtenis in zijn leven bleek te 
zijn, een wandeling in een park waarin hij, als individu, ophield 
te bestaan. Er kwam een stilte en aanwezigheid over alles en 
iedereen en de persoon Tony Parsons was verdwenen. Dit alles 
gebeurde in een fractie van een seconde die eeuwig scheen te 
duren. Naar aanleiding van deze gebeurtenis is de auteur gaan 
spreken en duizenden mensen komen tegenwoordig naar...

Zeg me, wie ben je...
Tien bijbelse vrouwen en kabbala
Ende, Magda van der | paperback | 250 blz | € 23,50   
ISBN 9789492421746
De meeste bijbelse vrouwen zijn bekend als vrouw van een 
belangrijke bijbelse figuur. De focus op aartsvaders en an-
dere wijze mannen drong de vrouw naar de achtergrond. In 
commentaren wordt gedrag van vrouwen vaak beoordeeld 
vanuit cultureel bepaalde mannelijke normen over wat wel 
en niet hoort. Moederschap lijkt de voornaamste taak te zijn. 
De geschiedenis van de exegese is vanuit gender perspectief 
uitermate boeiend! In ‘Zeg me, wie ben je…’ spelen vrouwen 
de hoofdrol. Niet om de rol van mannen naar de achtergrond 
te duwen, maar om de vrouwen in beeld te brengen. Verhalen 
blijven alleen dan levend als ze steeds opnieuw verteld...

De Tempeliers
De opkomst en ondergang van de tempelridders
Jones, Dan | hardcover | 496 blz | € 30,00  
ISBN 9789401914284 
Upcoming historicus Dan Jones vertelt in zijn boek ‘De Tempe-
liers’ over de bloei en de ondergang van de kruisridders. In de 
12e eeuw richtten negen ridders de Orde van de Tempeliers 
op. De broederschap moest de pelgrims in het Heilige Land 
beschermen. De pelgrims legden een gelofte van armoede en 
gehoorzaamheid af, en werden daardoor in 1129 erkend door 
de kerk. Verenigd onder het rode kruis trokken ze ten strijde in 
de naam van God. In 200 jaar ontwikkelden ze zich van pel-
grims en kruismonniken tot ketters en bankiers. In ‘De Tempe-
liers’ vertelt Dan Jones op indrukwekkende en toegankelijke 
wijze over deze grootste religieuze militaire ridderorde ooit...

Heidense heiligdommen
Zichtbare sporen van een verloren verleden
Schuyf, Judith | paperback | 272 blz | € 22,50  
ISBN 9789401914338 | verschijnt 7-5-2019
Judith Schuyf gidst de lezer in ‘Heidense heiligdommen’ langs 
de zichtbare overblijfselen van een verloren, heidens verle-
den. Onze streken kenden in de pre-christelijke periode veel 
heilige bomen, waterbronnen, stenen, heuvels en kuilen. Ze 
verwezen naar heiligdommen, tempels en plaatsen waar recht 
werd gesproken. Tijdens de kerstening en de reformatie is veel 
verwoest, maar er zijn plekken uit de late ijzertijd en vroege 
middeleeuwen intact gebleven. Judith Schuyf geeft in ‘Heiden-
se heiligdommen’ aanwijzingen over de vindplaats van deze 
vaak onopvallende heiligdommen en zet ze in hun historische 
en religieuze context. Het boek is rijk geïllustreerd met...
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Allesomvattende onderwijsleer
didactica magna
Comenius, Jan Amos | hardcover | 330 blz | € 24,90   
ISBN 9789463401432
Jan Amos Comenius (1592-1670) staat bekend als grondleg-
ger van de didactiek en de pedagogiek. Zijn ‘Allesomvattende 
onderwijsleer’ heeft daaraan sterk bijgedragen en is een echte 
‘klassieker’. Met de titel wil Comenius zeggen dat zijn onder-
wijsleer veelzijdig en volledig is, toegankelijk voor mensen van 
alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking om zich te 
ontwikkelen tot evenwichtige personen. De onderwijssituatie 
die hij beschrijft is achterhaald, maar de onderwerpen die hij 
bespreekt zijn nog zeer actueel. Zo stelt hij de vraag waarom 
veel leerlingen met tegenzin en niet met plezier naar school 
gaan. Of waarom vernieuwingen van het onderwijs vaak niet... 

Met een glimlach de wereld rond
Messing, Marcel | paperback | 192 blz | €17,90  
ISBN  9789492995223 
Wie met een glimlach de wereld rond kan gaan, brengt een 
troostend licht in de wereld van ruwheid en harde woorden, 
van vergeten liefde en gebrek aan mededogen. Deze simpele 
uiting kan zich als een energie van genegenheid verspreiden en 
harten openen. Waar een oprechte glimlach is, ontstaat een 
sfeer van genegenheid en mededogen. Woordloos, argeloos 
en ontwapenend. In de vorm van inspirerende bespiegelingen 
over thema’s als de glimlach, geven en ontvangen, haast en 
stress, het ware geluk, ouderdom en jeugd, troost, biedt dit 
boek een aangename verstilling in ons roerige bestaan en laat 
de woorden de lezer telkens weer glimlachen om alles dat 
komt en gaat. Na zijn studie antropologie, filosofie ...

We zijn al één
Woorden voor elke dag van het jaar
Merton, Thomas | hardcover | 240 blz | € 14,90  
ISBN 9789089722720
Woorden voor elke dag van het jaar. De trappist Thomas Mer-
ton was met spiritualiteit bezig lang voordat het mode werd. 
Zijn zoektocht naar de kern van wat leven is en de rol van God 
herkent hij ook bij vertegenwoordigers van andere religies, 
met wie hij uitgebreid correspondeerde. Hij is zo een pionier 
geworden van de interreligieuze dialoog, steeds op zoek 
vanuit de eigen geloofstraditie, maar met een open oog voor 
de wijsheid in andere tradities. De eerlijke en open manier 
waarop hij deze zoektocht beschrijft is nog steeds voor velen 
een wegwijzer: voor de zoeker die maar niet vindt, maar ook 
voor de zoeker die zelfvoldaan meent te hebben gevonden...
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Zelfloos Zelf
Gesprekken met Shri Ramakant Maharaj
Maharaj, Shri Ramakant | paperback | 612 blz | € 39,90 
ISBN 9789492995100 
Zelfloos Zelf Shri Ramakant Maharaj Dit boek moet je ademen 
en daarbij het denken achterwege laten. Er gebeurt meer in 
de dialogen dan woorden kunnen zeggen. Het doel van deze 
woorden is om de lezer zichzelf in ware zin te leren kennen, 
om de illusie over zichzelf en de wereld uit te wissen. Dit boek 
raakt de werkelijke zoeker recht in het hart. Het Zelfloze Zelf 
zal zonder twijfel bij lezers die zich interesseren in non-duale 
inzichten een klassieker worden. Het verdient een plaats naast 
het inmiddels tijdloze boek Zijn – Ik Ben van Shri Nisargadatta 
Maharaj. Het Zelfloze Zelf is niet gevuld met concepten, maar 
gaat voorbij aan woorden en denkbeelden. Het boek vibreert...
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Basisboek orgaanklok
Leven in het ritme van de traditionele Chinese geneeskunde
Wu, Li | paperback | 200 blz | € 19,50  
ISBN 9789460151842 | verschijnt 15-5-2019 
Volgens de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) hebben 
onze organen hun eigen ritme. Om de twee uur wordt een 
bepaald orgaan via de meridianen van extra energie voorzien. 
Op deze actieve fase volgt een rustfase. Als deze schomme-
ling, deze wisselwerking tussen yin en yang, in balans is, dan 
voelen we ons gezond. Worden we echter bijvoorbeeld ’s 
nachts telkens op een bepaalde tijd wakker of voelen we ons 
’s middags al moe, of voelen we ons algeheel opgejaagd, ge-
prikkeld of uitgeput, dan is dat een teken dat ons levensritme 
uit balans is geraakt. De orgaanklok kan dan inzicht geven in 
welke meridianen uit balans zijn. Door weer naar onze...

Gedaanteverwisselaars
Francis, Gavin | paperback | 296 blz | € 22,95  
ISBN 9789057125041 | verschijnt 2-4-2019
Leven betekent voortdurend veranderen: groeien, genezen, 
leren, ouder worden. Gavin Francis bekijkt de transformaties in 
lichaam en geest tijdens een mensenleven. Over sommige van 
de veranderingen in ons lichaam hebben we weinig te zeggen. 
We kunnen de puberteit of de menopauze niet voorkomen. 
Maar andere veranderingen zijn gewenst: een graag gewilde 
zwangerschap, genezing van kanker of een langverwachte 
geslachtsverandering. Aan de hand van de geschiedenis, kunst, 
literatuur, mythe en magie vertelt Gavin Francis waarom en 
hoe verandering de essentie is van het mens-zijn. Over Avontu-
ren in de mens: ‘Eruditie, praktijkervaring, liefde voor het vak, 
bescheidenheid, humor en een goede hand van schrijven...

Homemade beauty
Meer dan 50 natuurlijke recepten voor huid en haar
Quickelberge, Zoë Van | paperback | 192 blz | € 22,50  
ISBN 9789461319111
Op een dag stond Zoë onder de douche en probeerde ze de 
ingrediëntenlijst van haar shampoo te ontcijferen. Een groot 
deel van de bestanddelen is dan wel goedgekeurd in kleine 
concentraties, maar niet altijd geschikt voor gebruik op de 
huid, en al zéker niet voor consumptie. Toen besefte ze: je 
huid is het grootste orgaan, en dus kun je er maar beter zorg 
voor dragen. Zoë ging daarom op zoek naar natuurlijke ingre-
diënten die wél een meerwaarde zijn voor huid en haar en 
die het milieu niet belasten. In Homemade beauty maakt Zoë 
je wegwijs in de wondere wereld van de zelfgemaakte cosme-
tica. Maak je eigen zeep, parfum shampoo, gezichtsmaskers...

Breek met hoe je eet
Laer, Hella Van | paperback | 160 blz | € 20,00  
ISBN 9789461319401
Afvallen is makkelijk. Het enige wat je moet doen, is je brein 
ervan overtuigen dat je ook anders kunt eten. Want het gaat 
niet om wát je eet, maar hóé je eet. Klinkt simpel? Dat is het 
eigenlijk ook. In Breek met hoe je eet legt voedingsweten-
schapper en diëtiste Hella Van Laer op basis van haar jaren-
lange praktijkervaring haarfijn uit hoe je je brein moet trainen 
om je lichaam een boost te geven. Want de meeste kook- en 
dieetboeken vertellen ons wel hoe we gezonder moeten eten. 
Maar op lange termijn blijft de vraag: waarom lukt het ons zo 
moeilijk om het ook vol te houden? In dit boek toont Hella Van 
Laer aan hoe onze hersenen omgaan met eten. Ze vertelt hoe 
je alle (di)eetvalkuilen vermijdt, slechte eetgewoontes...
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Woorden schieten tekort
Over dementie: een bijzonder lang afscheid
Gerrard, Nicci | paperback | 304 blz | € 20,00  
ISBN 9789029093415
Nicci Gerrard ontving de Orwell Prize voor journalistiek voor 
het schrijven over de zorg en het begrip voor patiënten met 
dementie. In dit persoonlijke boek onderzoekt Nicci Gerrard 
alle aspecten van dementie. Wat is het? Hoe gaat de maat-
schappij ermee om en wat zegt de wetenschap erover? Hoe 
ziet het eruit voor een buitenstaander en hoe is het om deze 
ziekte zelf te hebben? Ze kijkt onder anderen naar kunst, 
literatuur en filosofie. Want wat betekent het om mens te zijn, 
om een identiteit te hebben, om een zelf te hebben en dat 
vervolgens kwijt te raken? Sinds de dood van haar vader John 
Gerrard is Nicci Gerrard een inspirerend voorvechter...

De plantparadox
de verborgen gevaren van ‘gezonde’ voeding
Gundry, Steven R. | paperback | 327 blz | € 23,50  
ISBN 9789463190961
De nummer 1-bestseller uit Amerika. Van gluten, het eiwit dat 
ontstekingen kan veroorzaken, hebben de meeste mensen wel 
gehoord. Een glutenvrij dieet is dan het advies, maar is het ook 
de oplossing? In De Plantparadox onthult Steven Gundry, een 
vooraanstaand cardioloog en hartchirurg, dat gluten alleen 
maar een variant is van een veel voorkomend en zeer toxisch 
plantaardig eiwit, lectine geheten. Lectines zitten niet alleen in 
granen zoals tarwe, maar ook in ‘glutenvrije’ voeding die door 
de meeste mensen als gezond wordt beschouwd. Denk aan no-
ten, peulvruchten, zuivel en vele soorten groente en fruit. Deze 
eiwitten in de zaden, granen, schillen en bladeren van... 

Gezondheidsklachten door straling
Elektrohypersensitiviteit, een milieuaandoening in opmars
Dam, Jolanda van | paperback | 160 blz | € 17,50  
ISBN 9789020214741
In Gezondheidsklachten door straling geeft Jolanda van Dam 
inzicht in een leven met stralingsgevoeligheid, ofwel elektro-
hypersensitiviteit (EHS). Een relatief nieuwe aandoening, die 
wordt veroorzaakt door elektromagnetische straling. Hieraan 
staan we allemaal bloot door onze mobiele telefoons, wifi, 
zendmasten enzovoort. Wat doet straling met je als je er ge-
voelig voor bent? Wat zijn de fysieke klachten? Welke impact 
heeft het op je maatschappelijke, sociale en mentale leven? Is 
er iets tegen te doen? Hoe gaat onze overheid hier mee om? 
Hoe doen andere landen dat? Wat zegt de wetenschap over dit 
onderwerp, de Europese Commissie, de Raad van Europa?...

gezondheid

Zo slim als de natuur
Twaalf revolutionaire manieren om voedsel en energie te 
produceren
Pauli, Gunter | paperback | 240 blz | € 22,99  
ISBN 9789046824870 | verschijnt 15-5-2019
Een overvloed aan voedsel en energie, voor tien of zelfs twaalf 
miljard mensen, zonder de natuur aan te tasten: dat is het 
grootse perspectief dat in Zo slim als de natuur wordt ge-
schetst. Zelfs herstel van schade aan de natuur is mogelijk en 
er kunnen miljoenen banen gecreëerd worden door anders 
naar ecosystemen te kijken, door de beschikbare ruimte en 
bronnen beter te benutten. Gunter Pauli onderscheidt twaalf 
trends in de transformatie van economie en samenleving, zoals 
van 2D naar 3D (optimaler gebruik van grond, lucht en water) 
en van bescherming van de natuur naar vernieuwing van...
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Bazaar
vegetarische recepten uit het Midden-Oosten
Ghayour, Sabrina | hardcover | 240 blz | € 25,95  
ISBN 9789461432124 | verschijnt 14-5-2019
Vegetarische gerechten vol Midden-Oosterse smaken, ge-
schikt voor iedere gelegenheid. Dat is Bazaar, het vierde 
boek van the golden girl van de Perzische keuken, Sabri-
na Ghayour. Na succestitels Persiana, Sirocco en Feasts, 
waarin Sabrina laat zien dat haar manier van koken sensa-
tioneel en ongecompliceerd is, bewijst zij met ‘Bazaar’ dat 
vegetarisch koken niet moeilijk en voor iedereen haalbaar 
is. Bazaar geeft vegetarische, Midden-Oosterse recep-
ten in alle facetten: lichte snacks, comfort bowls, brood, 
salades voor ieder seizoen, hoofdgerechten die naar meer 
smaken, spectaculaire bijgerechten en zoete traktaties...

De smaak van wildplukken
Een vrolijke gids voor het verzamelen en eten  
van planten
Hamilton, David | hardcover | 144 blz | € 19,95  
ISBN 9789050116909
De smaak van wildplukken is een rijke inspiratiebron voor 
elke natuur- en tuinliefhebber en voor fans van eten uit 
de natuur. Van vogelmuur tot bosaardbei en van hazel-
noot tot klaverzuring ... Met dit wildplukboek boordevol 
tips en heerlijke recepten raakt je hele gezin verslaafd aan 
lekker buiten zijn en samen koken met ingrediënten uit de 
natuur en de tuin! Wildplukken is een geweldige manier 
om samen buiten te zijn en weer in contact te komen met 
de natuur. Ontdek wat wildplukken zo leuk maakt, van 
bramen plukken tot bosbessen-pannenkoeken maken...

Slow cooked vega
100 vegetarische recepten uit de slowcooker
Holder, Katy | paperback | 216 blz | € 23,50  
ISBN 9789461432056
Vegetarische gerechten uit de slowcooker. Een slowcooker 
biedt je dé oplossing voor een makkelijke en smaalvolle 
maaltijd, zonder lang in de keuken te staan. Zet ‘s och-
tends je slowcooker aan en kom ‘s avonds thuis in een 
huis gevuld met heerlijke geuren. Slow cooked vega geeft 
meer dan 100 vege- tarische recepten voor deze eenvou-
dige manier van koken. Van soepen, curry’s en pasta’s tot 
salades, stevige comfortgerechten en zelfs desserts. Slow 
cooked vega geeft je een nieuwe verzameling beproefde 
slowcookergerechten die geschikt zijn voor zowel vegeta-
riërs als groenteliefhebbers. Tijdens de bereiding gaan...

Funky Vegan Bakboek
vol, romig, zondig, zoet
Herngreen, Emma | paperback | 168 blz | € 20,99  
ISBN 9789000364558 | verschijnt 7-3-2019
Vegan, funky en vet lekkere bakrecepten! Emma 
Herngreen heeft twee passies: bakken en vinyl verza-
melen. Ze is een echte zoetekauw en houdt van zondig 
lekkere taarten, cakes, toetjes en verwenkoffies, maar 
dan alleen met plantaardige ingrediënten. Emma laat 
in het Funky vegan bakboek zien dat je, óók als je ve-
ganistisch wilt eten, heerlijk kunt genieten van allerlei 
baksels, zonder dat het ook nog raw of suikervrij moet 
zijn. Elk hoofdstuk is gebaseerd op een specifieke mu-
zikale stemming. Singing the blues bevat troostvoer als 
breakup brownies en comfort caramels. Voor  ...
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Hoe je stopt met plastic
De wereld veranderen begint met één plastic flesje
McCallum, Will | hardcover | 224 blz | € 15,99  
ISBN 9789022586068
Hoe kun je leven zonder al dat plastic? Handige adviezen voor 
iedereen die zelf wel iets zou willen doen, maar niet weet waar 
te beginnen.
Als we zo doorgaan, is het in 2050 misschien wel zo dat er – 
qua gewicht – meer plastic in de zee drijft dan dat er vissen 
in de zee zwemmen. Plastic is hét probleem van onze tijd en 
dit boek helpt je op weg om zelf een verschil te maken, plastic 
flesje voor plastic flesje. Je krijgt laagdrempelige tips voor elke 
kamer in je huis, voor onderweg en op je werk. Wat zijn de 
dingen die jij kunt doen? Van een herbruikbare koffiebeker
tijdens je dagelijkse treinreis tot hoe je een verjaardagsfeest...

Slaappatronen
De ontwikkeling van gezonde slaap bij kinderen en wat kun 
je doen als het niet vanzelf gaat
Schoorel, Edmond | paperback | 128 blz | € 13,00  
ISBN 9789060388662 | verschijnt 24-4-2019
Slapen doen we allemaal. Over het belang van voldoende slaap 
(voor volwassene én kind) is steeds meer bekend, als ook over 
de mogelijke gevolgen als we langere tijd aan een slaaptekort 
lijden. Slaap zorgt er niet alleen voor dat we herstellen van 
onze dagelijkse bezigheden, maar ook voor onze lichamelijke 
weerstand, onze mentale weerbaarheid, ons leer- en ontwik-
kelingsvermogen en het hebben en behouden van een gezond 
lichaamsgewicht. Slapen moet je leren. Een zuigeling leert door 
het dag-nachtritme van de ouders een eigen ritme te ontwik-
kelen. Een peuter ontwikkelt een eigen slaapritme door...

Dyslexie als kans
Ontdek de verborgen talenten van het dyslectische brein
Eide, Brock L. | paperback | 328 blz | € 22,00  
ISBN 9789492493682 | verschijnt 16-4-2019
Als een kind de diagnose dyslexie krijgt betekent dat meestal 
problemen. We zien het als een stoornis of handicap, en in 
een schoolsysteem dat gestoeld is op lezen en schrijven ís het 
natuurlijk ook een hindernis. Maar wist je dat bovengemiddeld 
veel succesvolle architecten, advocaten, ingenieurs en zelfs 
bestsellerauteurs dyslectisch zijn? En dat er ook juist voordelen 
zitten aan dyslectisch zijn? Dit baanbrekende boek is geschre-
ven door twee neurowetenschappers die jarenlang onderzoek 
hebben gedaan naar dyslexie. Ze laten zien hoe dyslectische 
mensen cognitieve eigenschappen hebben die juist vele kansen 
kunnen bieden. De hersenen van dyslectische mensen zijn...
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p s y c h o l o g i e

De moed niet aardig te willen zijn
Het Japanse fenomeen dat je leert hoe je echt gelukkig kunt 
worden
Ichiro Kishimi en Fumitake Koga | paperback | 265 blz 
€ 16,50 | ISBN 9789492754127 | verschijnt 15-4-2019
Deze toegankelijk geschreven diepgaande levenscoach-gids, 
met meer dan 3 miljoen verkochte exemplaren een enorme 
bestseller in Azië, laat je ervaren hoe je de kracht in jezelf ont-
plooit om de persoon te zijn die je echt wilt zijn. Een jonge man 
ontmoet een filosoof die hem uitlegt hoe hij in staat is om zijn 
eigen leven te leiden, en hoe hij zich kan bevrijden van het idee 
dat hij er vooral is om anderen te pleasen. Het zijn de inzichten 
van Alfred Adler - de grote pionier van de mindfulness-bewe-
ging - die ten grondslag liggen aan deze ontroerende dialoog, 
die ultiem bevrijdend werkt en ons allemaal in staat zal...

Omarm jezelf
De weg van angst naar liefde
Roumen, Ton | paperback | 160 blz | € 16,90  
ISBN  9789089723109| verschijnt 15-5-2019
Omarm jezelf als je angstig, onveilig of eenzaam bent. Dat is de 
simpele boodschap van dit boek. Dit antwoord reiken religieu-
ze tradities al eeuwenlang aan als een hoopvolle handreiking 
voor de opheffing van lijden en pijn; jezelf omarmen is een 
helend voertuig op de spirituele weg. De weg van zelfliefde
betekent dat we onze pijn tot partner maken. Het omgekeerde 
- ons leed ontkennen of bestrijden - werkt averechts want dan 
ontkennen we een deel van onszelf, een deel dat juist gezien 
en geheeld wil worden. In plaats van onze pijn en onszelf te 
ontkennen, kunnen we onszelf beter liefhebben, met alles wat 

er is, dus ook met dat wat zeer doet. 

Zelfliefde is beslist geen... 
Leven met hooggevoeligheid
Van opgave naar gave
Marletta-Hart, Susan | paperback | 272 blz | € 20,99  
ISBN  9789025906993 | verschijnt 23-4-2019
Susan Marlette Hart bespreekt hoe we kunnen leven met 
hooggevoeligheid. Hoogsensitieve mensen hoeven volgens 
Susan Marletta Hart geen slachtoffer van hun gevoeligheid 
te zijn, maar kunnen die tot hun kracht omvormen. In haar 
klassieke boek over hsp’ers belicht ze onder meer de spirituele 
kant van hooggevoeligheid. Ook komen veel ervaringsdes-
kundigen aan het woord. Ten slotte krijgt de lezer praktische 
adviezen hoe om te gaan met deze eigenschap, op het werk, 
privé en in relaties...

Levensangst en levenskunst
Naar echt contact met onszelf en de ander
Schuurman, Dr. C.J. | paperback | 280 blz | € 22,00  
ISBN  9789076681399
In een reeks gesprekken van vraag en antwoord wordt de 
vragensteller begeleid naar zijn binnenwereld, het mysterieuze 
gebied van de ziel. Moeiteloos herkennen wij ons in de vragen-
steller. Hoe kan bijvoorbeeld het verlangen naar echt contact 
met anderen, zoals de partner, vervuld worden? We ontdek-
ken dat dit pas kan als wij eerst wezenlijk contact met onszelf 
kunnen maken en ons bewust worden van onze eigenheid. Al 
het waarachtige in ons leven kan alleen groeien vanuit innerlij-
ke vrijheid en de openbaring van onze unieke persoonlijkheid. 
Echt contact is iets dat je elkaar geeft: ‘zoals jij bent in jouw 
eigenheid, zo accepteer ik je. Wees vooral jezelf, want zo...
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De neus
Het orgaan dat veel meer invloed heeft op onze gezondheid 
dan we denken
Heuberger, Eva | paperback | 256 blz | € 22,50  
ISBN  9789020215243
De neus, het orgaan dat veel meer invloed heeft op onze 
gezondheid dan we denken van Eva Heuberger, Iris Stappen en 
Regula Rolf von Rohr is een fantastisch leesbaar en verrassend 
boek over een van de meest onderbelichte onderdelen van ons 
lichaam. Want wist je dat ons gevoelsleven en onze reukzin 
veel meer met elkaar samenhangen dan je zou denken? En 
dat je dit dus ook kunt beïnvloeden met behulp van geuren? 
Ga maar na: lavendel op je kussen brengt je zo in dromenland, 
want heeft een rustgevende werking. Een beetje peper...

Wat bezielt ons eigenlijk?
Een ontdekkingsreis naar de kern van wat ons beweegt
Schuurman, Dr. C.J. | paperback | 176 blz | € 19,00  
ISBN  9789076681382
‘De moderne mens wordt beheerst door zijn strijd om het be-
staan. Om ons bolwerk van materieel en psychisch winstbejag 
in stand te houden wordt ons scheppend vermogen opgeslorpt 
door angst, zorg, ergernis, spanning, haast, tweestrijd, kortom 
allerlei onproductieve vormen van energieverbruik, waardoor 
er van een vrije energiestroom geen sprake meer kan zijn. Een 
diepe onbevredigdheid is het resultaat.’ Hoe kunnen wij ons 
bevrijden van onze fundamentele onbevredigdheid? Hoe kun-
nen wij het wezenlijke onderscheiden van de schijn waarin we 
leven, en de zin van ons bestaan...

De eenvoud van aandacht
Wat je zoekt is dichterbij dan je denkt
Esser, Cathelijne | hardcover | 222 blz | € 17,50  
ISBN  9789463191326
Moeiteloos creatief zijn, flow ervaren, ook in relaties, gehoord 
worden, je hartkompas kunnen lezen, gemakkelijk putten uit 
innerlijke wijsheid, je weg vinden – zomaar wat universele be-
hoeftes die we dagelijks willen vervullen. Door in alle eenvoud 
verfijnder te luisteren naar onszelf, anderen, onze leefomge-
ving en de natuur, krijgen we er toegang toe. Met stilte, volle-
dig aanwezig zijn en niet-weten als vertrekpunt, heeft dieper 
luisteren een transformerende invloed op alle aspecten van 
ons leven. Wat voel en weet je, als je luistert? Cathelijne Esser 
is als journalist een beroepsluisteraar. Ze raakte gefascineerd..

Fokking druk
Het ultieme anti-stressboek
Launspach, Thijs | paperback | 224 blz | € 15,99  
ISBN  9789000363698
Hoe het met ons gaat? Fokking druk natuurlijk!
Druk is het nieuwe normaal. Een volle agenda en een vol 
hoofd, het gevoel achter de dingen aan te lopen
en altijd tijd tekort komen: het zijn dé kenmerken van deze tijd. 
Maar de drukte speelt ons inmiddels
parten. Het aantal burnouts is de laatste tien jaar schrikbarend 
gestegen. Je kunt zelfs spreken van een
echte burn-outepidemie: ongeveer één op de zeven werken-
den heeft ernstige stressklachten of zit door de
stress thuis. En ook als je geen burn-out krijgt, kan de stress...
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Wat zou Aristoteles doen?
Hoe oude filosofie je leven kan veranderen
Hall, Edith | paperback | 288 blz | €18,50  
ISBN  9789025906511
In Wat zou Aristoteles doen maakt Edith Hall duidelijk hoe 
Aristoteles ideeën juist nu kunnen dienen als kompas voor een 
betrokken en gelukkig leven. Ze combineert hiervoor ethiek 
en joie de vivre en haalt verrassende, onderbelichte kanten 
van Aristoteles leven naar voren en verbindt zijn filosofie met 
onze eigen levens. Aristoteles is dé filosoof voor wie een goed 
en gelukkig wil leven. In een bijzonder turbulente en politieke 
tijd praktiseerde hij zijn filosofie niet alleen in de maatschappij, 
maar ook in het familieleven en in vriendschappen. ‘Geweldig 
en op het goede moment ... Van harte aanbevolen.’ – Stephen 
Fry ‘Edith Hall is een van onze meest gerespecteerde kenners...

Ichigo-ichie
De Japanse wijsheid voor het beleven van onvergetelijke 
momenten
Miralles, Francesc | hardcover | 176 blz | € 15,99  
ISBN  9789022586051
Ichigo‐ichie – het nieuwe grote boek van de auteurs van Ikigai 
– laat ons beseffen dat ieder moment van ons leven uniek is. 
Ichigo‐ichie neemt je mee in het prachtige idee van het koes-
teren van ontmoetingen. Ichigo‐ichie herinnert je eraan elke 
bijeenkomst of ontmoeting waar je bij aanwezig was in je hart 
te sluiten, omdat het moment niet herhaald zal worden. Zelfs 
wanneer dezelfde groep mensen weer bij elkaar komt, zal het 
nooit hetzelfde zijn als de vorige keer. Elk moment is daarom 
altijd uniek en eenmalig. De letterlijke vertaling is ook: één...

Het enneagram
Een weg naar diepere zelfkennis
Rohr, Richard | paperback | 286 blz | € 19,99  
ISBN 9789401459020 | 17-5-2019
Het basisboek over het Enneagram - nu in een volledig geactu-
aliseerde editie. Het Enneagram is een eeuwenoude methode 
om tot diepere zelfkennis te komen, die lange tijd mondeling 
werd doorgegeven en door het basisboek van Richard Rohr en 
Andreas Ebert in het Westen grote weerklank kreeg. Het fasci-
nerende typologisch model onderscheidt negen karaktertypen 
van de ziel. Het vindt zijn oorsprong in de oosterse wijsheid 
van de soefi’s, maar geeft verrassend actuele antwoorden op 
vragen van de 21ste- eeuwse westerse mens...

Hoe de wereld denkt
Een mondiale geschiedenis van de filosofie
Baggini, Julian | hardcover | 432 blz | € 34,99  
ISBN  9789046824283 | 15-3-2019
Een van de grote onverklaarde wonderen in de geschiedenis 
van de mens is dat de geschreven filosofieën in het oude 
China, India en Griekenland onafhankelijk van elkaar rond 
dezelfde tijd tot bloei kwamen. Die vroege filosofieën zijn van 
grote invloed geweest op de ontwikkeling van uiteenlopende 
culturen in verschillende delen van de wereld. Wat we in het 
Westen ‘filosofie’ noemen is nog niet het halve verhaal. Met 
zijn verkenning van de filosofieën van Japan, India, China en 
de islamitische wereld, en de minder bekende orale tradities 
van Afrika en de oorspronkelijke volkeren van Australië, wil 
Julian Baggini onze horizon verbreden. Hij interviewt...
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Het geheim van Leonardo da Vinci
Fioretti, Francesco | paperback | 336 blz | € 19,99  
ISBN  9789022586020 | verschijnt 16-4-2019
Een spannende historische roman over Leonardo da Vinci, een 
inkijk in de Italiaanse renaissance Milaan, 1495. Leonardo da 
Vinci werkt aan zijn nieuwste meesterwerk: de muurschilde-
ring Het laatste avondmaal. Hij probeert zich op zijn taak te 
concentreren, maar een reeks verontrustende gebeurtenissen 
leidt hem af: bij de kathedraal-in-aanbouw, vlak bij Leonardo’s 
studio in de Corte Vecchia, vindt zijn leerling een afgehakte 
hand, en niet veel later wordt in een franciscaans klooster een 
monnik gevonden die duidelijk met geweld om het leven is 
gekomen. Da Vinci en zijn leerling Gian Giacomo, beter bekend 
als Salaì, raken steeds...

Spinoza
Zijn filosofie in 50 sleutelwoorden
Buuren, Maarten van | paperback | 392 blz | € 23,99  
ISBN  9789026337635
Spinoza. Zijn filosofie in vijftig sleutelwoorden van Maarten 
van Buuren is de opvolger van Spinoza. Vijf wegen naar de 
vrijheid en Maarten van Buurens lovend ontvangen vertaling 
van Spinoza’s Ethica. Van Buuren heeft de betekenis van vijftig 
sleutelwoorden in Spinoza’s werk vastgesteld aan de hand van 
een inventaris van alle passages waarin deze sleutelwoorden 
voorkomen. In vijftig overzichtelijke, heldere en baanbrekende 
lemma’s worden deze sleutelwoorden besproken en samen-
gevat. Het resultaat is een verhelderende handleiding voor de 
grondbegrippen uit het werk van Nederlands beroemdste...

21 lessen voor de 21ste eeuw
Harari, Yuval Noah | paperback | 448 blz | € 24,99  
ISBN  9789400407855
In Sapiens boog Yuval Noah Harari zich over het verleden, in 
Homo Deus over de toekomst; nu laat hij zijn licht schijnen 
over het heden. Wat zijn de uitdagingen van onze tijd? Hoe be-
schermen we onszelf tegen een nucleaire oorlog, ecologische 
rampen en technologische bedreigingen? Wat is de oorzaak 
van de opkomst van populisten als Donald Trump? Hoe weren 
we ons tegen fake news? Moeten we ons voorbereiden op een 
nieuwe wereldoorlog? Wat moeten we denken van het opko-
mend nationalisme? Vragen de mondiale problemen die op 
ons afkomen om andere politieke systemen? Is het een goed 
idee dat we onze data overdragen aan enkele grote commerci-
ele spelers, of wordt het tijd om het eigendom van data te... 

Leonardo literair
Gekozen, vertaald en toegelicht door Patrick Lateur
Vinci, Leonardo da | paperback | 288 blz | € 20,00  
ISBN  9789025309114
Wie Leonardo da Vinci zegt, denkt aan Het Laatste Avond‐
maal, de Mona Lisa en zijn vele uitvindingen. Maar Leonardo 
(1452-1519) was ook een productief prozaschrijver. De taal 
van de humanisten was hem onbekend en hij schreef in het 
Toscaans. ‘Omdat ik niet geletterd ben, zullen ze zeggen dat 
ik niet goed kan uitdrukken wat ik wil behandelen. Nu weten 
die mensen niet dat mijn onderwerpen meer teruggaan op de 
ervaring dan op andermans woorden.’
Bij leven publiceerde hij niets, maar zijn nalatenschap bevatte 
duizenden vellen met losse invallen, annotaties, aanzetten van 
traktaten. Er zijn allegorieën en filosofische overwegingen... 
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De stilte van de vrouwen 
Barker, Pat | paperback | 336 blz | € 22,99  
ISBN 9789026347023
de Middeleeuwen in Cornwall, waar sir Thomas aan de voor-
aPat Barker De stilte van de vrouwen De Trojaanse Oorlog 
draaide om één vrouw, die zelf nooit aan het woord was – tot 
nu, in De stilte van de vrouwen van Pat Barker. Voor de lezers 
van Mythos van Stephen Fry. Wanneer haar stad in handen 
valt van de Grieken, is Briseïs’ leven geruïneerd. Haar man en 
broers worden vermoord en zijzelf verandert van koningin in 
gevangene, de oorlogstrofee van de goddelijke strijder Achilles. 
Tijdens de lange, bittere oorlog werden ontelbaar veel vrou-
wen uit hun huis geroofd en aan de strijders toebedeeld. De 
Trojaanse Oorlog staat bekend als een mannenepos, maar hoe 
verging het de vrouwen, door de geschiedenis de mond...

De meester en Margarita
Boelgakov, Michail | paperback | 448 blz | € 21,00  
ISBN  9789028270213
De duivel en zijn handlangers overvallen Moskou. Het moet 
tussen 1925 en 1940 zijn. De stad is in paniek: willekeurige 
mensen worden plotseling krankzinnig of onthoofd, verande-
ren in vampiers of verdwijnen op mysterieuze wijze. Nog voor 
de komst van de duivel heeft de ‘meester’ een roman geschre-
ven over Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder die na de 
kruisiging van Christus zijn handen in onschuld waste. Hoewel 
zijn boek niet mag verschijnen, wordt hij in de kranten tóch 
van ‘pilatisme’ beschuldigd. Zijn geliefde, Margarita, vindt dat 
hij zich tegen die onrechtvaardigheid moet verzetten maar nog 
voor hij dat kan overwegen wordt hij gearresteerd en opgeslo-
ten in een gekkenhuis. Margarita, die haar geliefde wil...

Het spel van licht en donker
Roman over de jonge Rembrandt
Rozemond, Matthias | paperback | 368 blz | € 19,99  
ISBN  9789024576814
In de roman Het spel van licht en donker vertelt Matthias Roze-
mond het verhaal over de jonge jaren van de schilder Rem-
brandt van Rijn en zijn vrienden. Het spel van licht en donker 
is goed geresearcht en zo levendig geschreven dat je als lezer 
wordt ondergedompeld in het leven van de jonge Rembrandt. 
Rond 1630 is Rembrandt een aankomend schilder in Leiden. 
Hij deelt het atelier met het grote talent Jan Lievens. Ze zijn 
concurrenten, maar raken toch ook bevriend. Op een goed mo-
ment zitten ze in de kroeg met de haveloze Leidenaar Aris, een 
oude vriend van Rembrandt. Ook de steenrijke student Marten 
voegt zich bij hen. De vier zullen elkaar nooit meer zo...

De eerste priesteres
Zirkzee, Jacqueline | paperback | 372 blz | € 15,00  
ISBN  9789492883483
‘Op die verre dag, in die lang vervlogen nacht, in dat verre jaar, 
in de tijd dat Anu de hemel in bezit nam,’ begint het verhaal 
van de eerste priesteres. - Gilgamesj, Sumerisch kleitablet. 
Volgens de vroegste bronnen werd de aarde toen zij jong was 
bevolkt door de Anunnaki, de nakomelingen van Anu. Zij leer-
den de mensen de geheimen van een hogere beschaving. Wie 
waren zij werkelijk? En was het hun bedoeling een strijd tussen 
hemel en aarde te ontketenen? Als rampspoed het Dorp van 
de Reiger treft, kan de Aardemoeder haar kinderen niet langer 
beschermen. Inanna, de kleindochter van de ziener, zal een 
pad betreden waar geen mens ooit van terugkeerde. Het wordt 
een reis met grote gevolgen. Voor alles is een eerste keer...
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De kaart van zout en sterren
Joukhadar, Jennifer Zeynab | paperback | 512 blz | € 22,50  
ISBN  9789026346170 | verschijnt 8-3-2019
De kaart van zout en sterren van Jennifer Zeynab Joukhadar 
is een betoverend boek voor liefhebbers van De zoon van 
de verhalenverteller. Jennifer Zeynab Joukhadar vertelt het 
hartverscheurende verhaal van een hedendaags Syrisch meisje 
en een middeleeuwse avonturier, en beide verhaallijnen zijn 
even sterk en meeslepend. Wanneer Nours vader overlijdt, 
besluit haar moeder met haar drie dochters terug te  verhuizen 
van New York naar Syrië. Nour probeert de herinnering aan 
haar vader levend te houden door zijn verhalen over Rawiya te 
herhalen, een meisje in de twaalfde eeuw dat zich vermomt als 
jongen om bij een beroemde kaartenmaker in dienst te treden. 
Syrië blijkt veranderd en al snel bereikt het geweld Homs...

Over muren heen
Een hoopvolle briefwisseling
Kamp, Lody van de | paperback | 144 blz | € 14,99  
ISBN  9789023956754 | verschijnt 2-4-2019
Over muren heen van Lody van de Kamp en Oumaima Al 
Abdellaoui is een briefwisseling tussen een rabbijn en een 
moslima en biedt een boeiende inkijk in twee culturen in 
onze Nederlandse samenleving. Beiden zoeken ze naar 
verbinding, maar schromen niet de scheidslijnen aan te 
geven. Oumaima en Lody komen uit twee verschillende 
werelden. Oumaima is moslima en noemt zichzelf een Ma-
rokkaanse Nederlander. Lody is rabbijn noemt zichzelf een 
Nederlandse Jood. Oumaima staat als vwo-leerlinge aan 
het begin van haar carrière. Lody is als rabbijn al meerdere 
jaren met pensioen. De buitenwereld ziet de moslim en...

De olifantenfluisteraar
Mijn leven met de kudde in de Afrikaanse wildernis
Anthony, Lawrence | paperback | 350 blz | € 22,50  
ISBN  9789089756633 | verschijnt 15-5-2019
Als natuurbeschermer Lawrence Anthony wordt gevraagd 
een kudde olifanten op te nemen op zijn Thula Thula 
Game Reserve, is zijn eerste reactie: weigeren. Maar 
Anthony is de laatste kans voor de kudde die regelmatig 
ontsnapt. De dikhuiden zullen allemaal worden afgemaakt 
als Anthony ze niet opneemt. Anthony stemt toe, maar 
voordat hun verhuizing plaatsvindt breken de dieren 
opnieuw uit. De leidster van de kudde en haar kalf worden 
doodgeschoten. Als de overgebleven olifanten in Thula 
Thula arriveren zijn ze getraumatiseerd, onhandelbaar en 
heel gevaarlijk. Met oneindig veel geduld slaagt...

De val van Gondolin
Tolkien, J.R.R. | hardcover | 320 blz | € 22,99  
ISBN  9789022586280 | verschijnt 26-3-2019
Het allerlaatste ongepubliceerde boek van Tolkien en het 
eerste verhaal dat hij schreef over Midden-aarde. De val van 
Gondolin volgt de ultieme krachtmeting tussen ‘de bron van 
alle kwaad’ Morgoth en de zeegod Ulmo. Morgoth probeert de 
verborgen stad Gondolin te vinden en te vernietigen, terwijl 
Ulmo de Noldor verdedigt, de Elfenclan die Gondolin ooit 
bouwde, maar er al tijden niet meer woont. De lezer volgt een 
van de Noldor, Tuor, die een avontuurlijke en gevaarlijke quees-
te onderneemt om Gondolin te vinden. Wanneer hij eindelijk 
aankomt in Gondolin, wordt hij een belangrijk man en krijgt hij 
een zoon: Eärendil, een belangrijk figuur in De Silmarillion en In 
de ban van de ring. Maar Morgoth valt aan met Balrogs,… 
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Helden
De grote avonturen uit de Griekse mythologie
Fry, Stephen | paperback | 424 blz | € 24,99  
ISBN  9789400402935
In Helden vertelt Stephen Fry op sprankelende wijze de drama-
tische, geestige, tragische en tijdloze verhalen van de stervelin-
gen uit de mythologie. Stap aan boord van de Argo en beleef 
met Jason zijn heroïsche queeste naar het Gulden Vlies, maak 
kennis met Atalante, die opgroeide bij de beren en die haar 
aanbidders telkens weer het nakijken gaf. Beleef de avonturen 
van Oidipous, die het raadsel van de Sfinx weet op te lossen. 
Volg Herakles op zijn pad als hij zijn twaalf werken moet ver-
richten en dool rond in het Labyrint van koning Minos, waar 
de monsterlijke Minotauros op je wacht. Huiveringwekkend en 
meeslepend zijn de verhalen van de Griekse helden, die ons...

Oud ben ik en jong ben ik
Whitman, Walt | paperback | 320 blz | € 25,00  
ISBN  9789028290143 | verschijnt 15-4-2019
Walt Whitman geldt als de meest typisch Amerikaanse dichter 
van de negentiende eeuw. In zijn grote bundel Leaves of Grass 
bezingt en vereert hij de Amerikaanse natuur, de Amerikaanse 
mens en de democratische samenleving als de culminatie en 
het absolute hoogtepunt van de schepping. Die verering voor 
Amerika en de Amerikaan komt ook tot uiting in deze verzame-
ling dagboekaantekeningen, herinneringen en bespiegelingen. 
De auteur trok na het uitbreken van de Amerikaanse Burger-
oorlog (1861– 1865) naar Washington, waar hij als vrijwilliger 
zijn dagen doorbracht in de vele militaire hospitalen. Whitman 
beschrijft de nu onvoorstelbare toestanden in de barakken en 
ziekenzalen, en de buitengewone moed van de zieke, ...

Oude demonen, nieuwe goden
Tibetaanse verhalen
Dickie, Tenzin | hardcover | 304 blz | € 18,50  
ISBN  9789044539561
Bergen vol weelderige bloemen of diepe sneeuw, hier en daar 
wat dorpjes, jaks, zwarte vossen, herders en nomaden. Deze 
Tibetaanse verhalen ademen de sfeer van het land zelf, van 
een traditionele bevolking die leeft te midden van majestueuze 
natuur. Maar in de nog jonge literatuur van dit land gaat het 
ook om bedreigingen van deze traditionele leefwijze en speelt 
de ballingschap waar zo veel Tibetanen in leven een rol. Ook 
het boeddhisme is in deze verhalen nooit ver weg, van cor-
rupte monniken tot thee-offers aan de goden. Oude demonen, 
nieuwe goden biedt een bijzondere inkijk in de levens van...

Veertig vrouwen uit de Bijbel
gedichten
Loenen, René van | paperback | 64 blz | € 10,50  
ISBN  9789023950165
René van Loenen schrijft heldere poëzie, waarin hij met subtie-
le middelen een verrassend beeld of perspectief oproept. Zo 
tekent hij veertig bijbelse vrouwen op een beslissend moment 
in hun leven - bij een belangrijke wending of een keuze met 
verstrekkende gevolgen. Hun verhalen getuigen van daad-
kracht en moed, van onvoorwaardelijke liefde en solidariteit.
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Houden van dingen die niet perfect zijn
Compassie voor jezelf en anderen
Sunim, Haemin | hardcover | 272 blz | € 15,99  
ISBN  9789022583722
‘Als we aardiger worden voor onszelf, kunnen we aardiger wor-
den voor de wereld.’ Haemin Sunim. De inzichten en adviezen 
van de Koreaanse boeddhistische monnik Haemin Sunim uit de 
bestseller Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt 
gingen over rust. In dit nieuwe boek heeft Sunim het over lief-
de, compassie en vergeving. Hij benadrukt dat niemand perfect 
is, maar dat het juist daarom belangrijk is om liefdevol en mild 
te zijn voor jezelf en anderen. Want als je vriendelijker bent 
naar jezelf, kun je ook vriendelijker zijn naar de wereld en krijg 
je zelfvertrouwen om je bezig te houden met dat wat je echt 
gelukkig maakt. Sunim geeft inzicht in verschillende levens-...

Speeddaten met Plato
Filosofie voor als je het even niet meer ziet zitten
Robert, Marie | paperback | 196 blz | € 15,99  
ISBN  9789460039805 | verschijnt 26-3-2019
Uren zonder succes in een overvolle Ikea. Een minder geslaagd 
bezoekje aan je schoonouders. Gedumpt worden in een café. 
Een puber in huis. Iets te veel het feestbeest uithangen… Het 
leven zit vol situaties waardoor je uit balans kunt raken. Als dat 
gebeurt, wat kun je dan doen om een zenuwinzinking, woede- 
uitbarsting of huilbui te voorkomen? Stel je eens voor wat er 
zou gebeuren als Plato, Spinoza of Nietzsche in jouw schoenen 
stond. Wat zouden zij doen tijdens zo’n dagelijks crisismo-
ment? Hoe zou Kant reageren als zijn geliefde het uitmaakt 
met een appje? En Aristoteles? Zou die nog een biertje hebben 
genomen? Is het gras werkelijk groener bij Epicurus? Wat... 

Moedertje lief
Russische verhalen
Tsjechov | paperback | 144 blz | € 12,50  
ISBN  9789028290099
Lieve moeders, strenge moeders, warme moeders, kille moe-
ders, jonge moeders, oude moeders, wanhopige moeders, 
baboesjka’s en matroesjka’s: moedertje Rusland bracht vele 
moeders voor, en evenzovele kregen een rol in de prachtige 
literatuur die het land voortbracht. ‘Al die stevige beentjes 
vast te houden, die vrolijke kreten te horen, al die spattende, 
plassende cherubijntjes,’ verzucht Darja in Anna Karenina als 
ze haar kinderen laat baden in een rivier. Het is een van de 
mooiste scènes over moederliefde in de Russische literatuur. 
Ondertussen wordt de titelheldin verscheurd tussen de liefde 
voor haar minnaar en haar kind, tussen wie zij onmogelijk kan.

In contact met de natuur
Woerkum, Cees van | paperback | 141 blz | € 16,50  
ISBN  9789086841783 | verschijnt 2-4-2019
Wat gebeurt er met ons als we de natuur intrekken, als we tus-
sen hoge bomen wandelen, vogels zien overvliegen of mieren 
met strootjes zien slepen? Wat maakt dit contact zo bijzonder 
en ook zo anders dan het contact met mensen? En waarom 
vinden we de natuur eigenlijk mooi, met al die kleuren – zon-
der enige afstemming – door elkaar heen? Dit boekje wil op 
dit soort vragen een antwoord geven. Het beschrijft het unieke 
van de natuurervaring, met daarin de rol van al onze zintuigen: 
zien, horen, ruiken, voelen. Het beschrijft wat de natuur voor 
ons betekent, wat die met ons doet, maar ook hoe wij zelf de 
natuur van alles toedichten: hertjes zijn lief en een wolf is vals. 
In contact met de natuur geeft ook aan hoe contact kan vari...
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Altijd in het NU
Je huisdier als zenmeester
Tolle, Eckhart | hardcover | 144 blz | € 15,00  
ISBN  9789020215601
Altijd in het Nu, met teksten van bestsellerauteur Eckhart 
Tolle en tekeningen van de wereldberoemde striptekenaar 
Patrick McDonnell, is de ultieme gids om van je huisdier 
te leren hoe je in het leven zou kunnen staan. Want heb 
jij een hond zich ooit druk zien maken over wat een ander 
van hem vindt? Of een kat over wat er nog allemaal moet 
gebeuren in zijn mandje? Dieren genieten gewoon van 
het moment, ze kijken niet terug en ze kijken niet vooruit. 
Kortom: ze zijn altijd in het Nu, en we kunnen daarin nog 
veel van hen leren! Iedere bladzijde van dit geweldige (ca-
deau)boekje bevat een vrolijke, grappige tekening...

De veertien geheimen van de panda
de zoektocht naar innerlijke vrede
Long, Aljoscha & Schweppe, Ronald | hardcover | 286 
blz € 10,99 | ISBN  9789401302883
Teleurgesteld in de wereld en over zijn eigen vermeende 
tekortkomingen gaat de kleine panda Bao op zoek naar 
geluk en innerlijke vrede. Al snel komt hij andere dieren 
tegen, die zijn leermeesters worden. Van hen leert hij 
de stormen in het leven te laten komen en gaan. Terwijl 
hij het wonder van het Nu doorgrondt, wordt zijn geest 
helder en zijn hart licht. Door de verrassende inzichten 
en eenvoudige instructies in De veertien geheimen van de 
panda kun je Bao’s reis naar geluk en kalmte vrij eenvoudig 
nadoen. Volg gewoon het spoor van de panda...

Slaap kindje slaap
Cate, Marijke ten | hardcover | 32 blz | € 9,95  
ISBN  9789047711490
Een prentenboek om te zingen! Neem je kleintje op 
schoot, sla dit boek open en geniet samen van alle be-
kende liedjes. Van ‘Poesje mauw’ tot ‘In de maneschijn’. 
Omdat mooie boeken en muziek er zijn voor iedereen 
van piepklein tot heel groot.

Eiland
Janssen, Mark | hardcover | 27 blz | € 14,95  
ISBN  9789047710639
Een vader, een dochter en hun hond lijden schipbreuk en 
spoelen aan op een klein eiland. Wat zij niet weten, is dat 
dat eiland niet is wat het lijkt. Eiland beschermt de drie 
tegen wind en kou, tegen golven en gevaar, en voert hen 
door een prachtige wereld. Terwijl de seizoenen verande-
ren, ontdekken ze geluiden en geuren die ze niet kennen en 
kleuren die ze nog nooit hebben gezien. Tot ze worden ge-
red. En dan blijkt dat Eiland niet onopgemerkt is gebleven...
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Kom je mee?
Kuyper, Sjoerd | hardcover | 32 blz | € 14,99  
ISBN  9789047626411
Als Nesta zijn A-diploma haalt, krijgt hij een mooie grote in-
gelijste foto van zijn goede vriend de kat Bardo. Voor op zijn 
kamer bij papa. Want als Nesta bij zijn papa is mist hij Bardo. 
Videobellen kan niet, want papa heeft geen laptop, dus 
schrijft hij briefjes naar Bardo. Maar dat is toch niet hetzelf-
de. Op een dag neemt Nesta Bardo toch mee in zijn gymtas. 
Eerst mee naar school, waar Bardo heel stil moet zijn zodat 
de juf hem niet hoort en dan mee naar het appartement 
van papa. Bardo maakt meteen vriendjes met de kat van de 
buurvrouw… Kom je mee? is een boek over een jongetje dat 
zijn kat mist. Maar het is meer dan dat. Het laat zien welke 
consequenties een scheiding voor kinderen kan hebben...

Baby Aapje, privé-detective
Selznick, Brian | hardcover | 192 blz | € 17,99  
ISBN  9789047626435 | verschijnt 15-4-2019
Dit uitermate grappige boek is een combinatie van een pren-
tenboek, een leren lezen boek en een graphic novel. Het telt 
192 bladzijden en toch is het bedoeld voor kinderen van 4 tot 8 
jaar oud. Er zijn juwelen gestolen, een pizza is zoek, een ruim-
teschip verdwenen… Baby Aapje kan helpen, maar hij moet 
eerst even zijn broek aantrekken. Vijf verhalen in een bizar 
leuke bundel....

Hoe muis de wereld schiep
de schepping door muis verklaard
Melissen, Hans Igor | hardcover | 90 blz | € 19,95  
ISBN  9789077700082
Het wonder van de schepping, dat uit het totale niets 
zoiets groots kon ontstaan als de aarde, het heelal en alle 
leven, heeft de mens door de eeuwen heen bezig gehou-
den. Meestal kreeg een god de verantwoordelijkheid in de 
schoenen geschoven. Maar wat als al dat onbegrijpelijks 
voortkwam uit de energie en gedachten van een muis? In 
dit boek gebeurt dat en voor kinderen wordt op poëtische 
wijze de schepping en evolutie verklaard. ‘... met een enor-
me knal en een scheurend geluid trok het diepe duister 
open en openbaarde zich met een buitengewoon geweld 
het tegenovergestelde van al dat donker. Een oneindige...

Een spectaculaire wereld van vlinders
Rothery, Ben | hardcover | 80 blz | € 22,99  
ISBN  9789000366804 | verschijnt 20-5-2019
Een perfecte introductie in de wereld van vlinders voor 
jong en oud. Wist je dat er meer dan 150.000 verschillende 
soorten vlinders en motten bestaan? En dat ze voorkomen 
op elk continent? Dit schitterend geïllustreerde boek geeft 
je een unieke kijk in de wereld van de vlinders. Laat je ver-
rassen door de verbazingwekkende feiten en sta versteld 
van spreads met uitgeklapte vleugels in sensationeel detail. 
Een bijzonder cadeauboek voor natuurliefhebbers van alle 
leeftijden!...
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Joris en het reuzenraadsel
Een Bofkont op reis
Gijsbertsen, Thijmen | hardcover | 96 blz | € 12,99  
ISBN 9789000359493| verschijnt 27-3-2019
Joris en Glip gaan met de maar-niet-heus-reus op bezoek bij 
zijn zus Reusalie. Reusalie is echter niet thuis als ze aanme-
ren bij haar vuurtoren. In plaats daarvan komt Pico Bello 
tevoorschijn: een van de bewoners van het eiland Scho-
ne Schijn, waar een perfect verzorgd uiterlijk ontzettend 
belangrijk is. De koning van dat eiland staat op het punt te 
trouwen met Reusalie, maar zij is spoorloos verdwenen. 
Dat is het begin van een spannend avontuur waarin Joris en 
Glip samen met geluksvogel Jack Pot in Siberië op zoek gaan 
naar de zus van de maar-niet-heus-reus. Waarom is Reusalie 
weggelopen? En kunnen Joris en Glip haar ervan...

Vos en Haas
Een boef in het bos
Vanden Heede, Sylvia | hardcover | 144 blz | € 15,99  
ISBN  9789401458498
Ping Wing mist Jak. Jak is ver weg. Dat is maar goed ook! 
Want Jak is een boef.
‘Niet waar!’ zegt Ping Wing. ‘Mijn Jak is een stoere piraat. 
Ooit komt hij terug.
Dan neemt hij wraak!’
Zou het waar zijn? Komt er weer een boef in het bos?...

Kameel weet het zeker
Westera, Lenneke | hardcover | 110 blz | € 14,95  
ISBN  9789047709770
Op een ochtend wordt Kameel wakker en ontdekt hij dat 
hij ver weg is van zijn thuis in de woestijn… Hij is naar een 
dierentuin gebracht in een koud en grijs land. Hij voelt zich 
verschrikkelijk alleen – ook al zijn er nog andere kamelen. 
Maar dan komt er op een dag een jongetje naar zijn hok. Een 
jongetje dat Vos heet en dat bananenschillen bij zich heeft – 
een heerlijke kamelenlekkernij… Door het hek ontstaat een 
bijzondere vriendschap tussen Vos en Kameel. Vos besluit 
Kameel te helpen ontsnappen. Hij neemt hem mee naar huis, 
waar hij hem onderbrengt in het tuinhuis. Van daaruit moeten 
ze nog naar Egypte zien te komen. Met de kruik waar Opa in 
zit. Want Egypte was het lievelingsland van de lievelingsopa… 

Als mama van huis is…
Herzog, Annette | hardcover | € 14,95  
ISBN 9789047711698
De moeder van het olifantje Tibula To is op reis, en niet voor 
even. Ze blijft wel tien dagen weg! Dat betekent tien keer 
wakker worden zonder mama, honderd keer niet met haar 
langs de bananenbomen wandelen en een miljoen keer niet 
wegduiken achter haar rug als zijn olifantantes hem pla-
gen. Geen wonder dat Tibula To verdrietig is… Gelukkig ziet 
mama dezelfde maan als hij. Als hij nou eens bij de maan 
kon komen… dan kon hij vanaf daar naar mama zwaaien! De 
maan aan de hemel is ver weg, maar de weerspiegeling van 
de maan in het water binnen handbereik. Om daar te komen 
moet Tibula To wel leren zwemmen. Hij spattert, spettert, 
crawlt en peddelt. Zal het Tibula To lukken om mama...
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Bizar
Kuyper, Sjoerd | hardcover | 224 blz | € 15,95  
ISBN  9789089672889 | verschijnt 21-3-2019
Bizar is het dagboek van Sallie Mo. Ze is dertien en kan al tien 
jaar lezen en doet niets anders – ze woont in haar boeken. 
Haar moeder vreest dat ze het contact met de echte wereld zal 
verliezen en stuurt haar naar dokter Bloem. Hij zegt dat ze drie 
maanden niet mag lezen. Ze moet nadenken over wat ze ziet 
en hoort en alles opschrijven. Oké, denkt Sallie Mo, als ik in 
die echte wereld moet rondlopen, kan ik net zo goed het hart 
van Dylan gaan veroveren. Met dat goede voornemen vertrekt 
ze, als iedere zomer, naar het eiland. Ze weet dan nog niet dat 
Dylan verliefd wordt op Jackie, een meisje dat van huis is weg-
gelopen en zich met haar twee broertjes schuilhoudt in een 
bunker, dat Donnie een maatschappij wil beginnen...

Anne van het groene huis
Montgomery, L.M. | paperback | 344 blz | € 16,95  
ISBN  9789492168269
Matthew en Marilla Cuthbert hadden heel wat anders voor 
ogen toen ze weesmeisje Anne Shirley van het station kwamen 
ophalen: als ongetrouwde broer en zus hadden ze immers een 
jongen besteld om de boerderij later over te nemen! In plaats 
daarvan is kwebbelkous Anne naar ze toegestuurd, een sprin-
gerig 11-jarig meisje met lange rode vlechten. Anne rekent er 
beslist op dat ze naar het weeshuis teruggestuurd zal worden, 
maar het loopt heel anders. De Cuthberts zijn vanaf de eerste 
ontmoeting door haar betoverd; zoals Anne dat ook gelukt is 
bij de miljoenen fans die de afgelopen eeuw van haar zijn gaan 
houden. ‘Anne van het groene huis’ is een prachtig, poëtisch 
geschreven en uniek jeugdboek, met passages die...

Anne van Avonlea
Montgomery, L.M. | hardcover | 344 blz | € 19,95  
ISBN  9789492168160
In deze geheel nieuwe vertaling van deel 2 van Anne van het 
Groene Huis is Anne inmiddels bijna 17 jaar. Na de tragische 
dood van Matthew in het eerste deel is Anne samen met 
Marilla op de boerderij achtergebleven. Ze moeten het samen 
zien te rooien. Anne is inmiddels opgeleid tot onderwijzeres 
en begint vol moed aan een nieuwe uitdaging: lesgeven op 
haar oude school in Avonlea! En hoe zal het verder met Gilbert 
gaan, met wie Anne een haat-liefdeverhouding heeft ontwik-
keld? Met het ouder worden is Anne misschien wat minder 
springerig geworden, regelmatig komen haar humor en ondeu-
gende aard naar boven, en ook in dit deel worden we als lezer 
weer deelgenoot van heerlijke avonturen...

In de sterren geschreven
Ganeri, Anita | hardcover | 64 blz | € 14,95  
ISBN  9789047711360
Wie heeft niet tijdens een heldere nacht naar boven 
gestaard en zich laten betoveren? Al duizenden jaren 
kijken mensen naar de sterren, en vertellen hun kinde-
ren en kindskinderen hoe die aan de hemel verschenen. 
In dit boek zijn die verhalen verzameld – van Griekse 
mythen tot Indiase epossen en vertellingen van inheemse 
volkeren uit Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Australië en 
Oceanië. Verhalen over wraakzuchtige goden en godin-
nen, monsters, helden en dappere dieren – met één 
overeenkomst: je kunt ze aan de sterrenhemel zien staan. 
Lees over hoe Giraf een ster werd. Over Gilgamesj en de 
Stier. Over Kallisto en Arkas: Grote Beer en Kleine Beer...
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Elke dag een feestje!
Stap voor stap bakken en knutselen
Lidström, Clara | hardcover | 56 blz | € 12,99  
ISBN  9789000365739
Bouw zelf een feestje - zonder hulp van voorwassenen!
Elke dag een feestje! is speciaal voor kinderen die helemaal 
zelf een feestje willen organiseren. Met weinig middelen 
kunnen kinderen zelf de voorbereidingen doen: ballonslin-
gers knutselen, haverkoekjes bakken, glazen versieren en 
nog veel meer. De originele tips zijn leuk en gemakkelijk zelf-
standig uit te voeren. De stijlvolle illustraties laten daarbij 
stap voor stap zien wat je moet doen.
• Zelfstandig knutselen en bakken, zonder hulp 
• Mooie fullcolouruitgave in Scandinavische stijl
• Moedigt aan tot creativiteit én hergebruik van spullen...

Van T. rex tot tandjesgras 
De schatten van Naturalis
Schutten, Jan Paul | hardcover | 160 blz | € 19,99 | 
ISBN 9789025771331 | verschijnt 5-8-2019         
In Van T. rex tot tandjesgras leer je niet alleen over de 
schatten van Naturalis, maar ook over bijna alles wat leeft 
Aan het eind van deze zomer opent het nieuwe Naturalis 
haar deuren. In een gloednieuw gebouw is het museum 
en kennisinstituut klaar voor de toekomst: er kunnen nóg 
veel meer bezoekers worden verwelkomd en T. rex Trix 
krijgt voortaan een ere plek. Hoog tijd voor een boek over 
de uitgebreide Naturalis-collectie en over de mensen die 
Naturalis Naturalis maken. Zo leer je niet alleen alles over 
Naturalis, maar ook over zo’n beetje alles wat leeft. Jan 
Paul Schutten en Wendy Panders En wie is die taak beter...

Het mysterie van niks en oneindig veel snot
Schutten, Jan Paul en Floor Rieder | hardcover | 160 blz 
€ 27,99 | ISBN  9789025768409
Met Het mysterie van niks en oneindig veel snot over het 
ontstaan van het heelal maken Jan Paul Schutten en Floor 
Rieder hun gelauwerde non-fictietrilogie compleet. Ontstaan 
van het heelal Duik mee in de wereld van natuurkunde en 
sterrenkunde; een wereld van tijdreizen, van zwarte gaten, 
van donkere materie, van deeltjes die dwars door jou en de 
hele aarde heen schieten en van oneindig veel andere heelal-
len met oneindig veel andere jou’s en mij’s – echt waar! Een 
wereld van het kleinste van het kleinste tot het grootste van 
het grootste. En een wereld van briljante denkers en weten-
schappers die over zo ongeveer alle vragen in het universum 
hebben nagedacht. Jan Paul Schutten en Floor Rieder... 

Het wonder van jou  
en je biljoenen bewoners
Schutten, Jan Paul | hardcover | 160 blz | € 27,99  
ISBN  9789025752026
‘Het wonder van jou en je biljoenen bewoners’ is de opvol-
ger van het prachtige kinderboek ‘Het raadsel van alles wat 
leeft’. Dat boek won in 2014 de Gouden Griffel, het Gouden 
Penseel en nog veel meer andere prijzen. Thema van dit 
bijzondere non-fictieboek: het menselijk lichaam. Jij bent 
een wonder Als er iemand een wonder is, dan ben jij het wel. 
Ja, jij! Neem alleen al je bloedvaten. Als je die allemaal aan 
elkaar vast zou plakken, dan kreeg je een draad die twee keer 
om de aarde past. Of denk eens aan die  biljoenenmicroben 
die in en op je lichaam zitten en die je heel hard nodig hebt 
om te overleven. Hoe zien ze eruit en wat doen ze daar?...
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Het raadsel van alles wat leeft
en de stinksokken van Jos Grootjes uit Driel
Schutten, Jan Paul | hardcover | 160 blz | € 27,99  
ISBN  9789025753467
‘Het raadsel van alles wat leeft’, winnaar van zowel de 
Gouden Griffel als het Gouden Penseel 2014, is een prachtig 
kinderboek over de evolutie. Succesauteur Jan Paul Schutten 
levert met dit boek zijn magnum opus af, en de bejubelde 
illustraties zijn van Floor Rieder. Evolutie In ‘Het raadsel van 
alles wat leeft’ deelt Jan Paul Schutten zijn kennis over het 
wonder van het leven en de evolutie. Wat is ‘leven’ precies, 
hoe is het ontstaan, hoe planten levende dingen zich voort 
en waarom gaat alles wat leeft ooit dood? Wat heeft Jos 
Grootjes uit Driel gemeen met een haai? Of met de bacteriën 
in zijn sokken? Dat zijn slechts enkele van de grote vragen...

Wereldvrouwen
50 vrouwen en meisjes die het verschil maken
Halligan, Katherine | hardcover | 112 blz | € 18,99  
ISBN  9789025770235
Wereldvrouwen Maak in Wereldvrouwen kennis met 50 
dappere vrouwen uit de wereldgeschiedenis die met hun 
visie, moed en hoop de wereld voorgoed hebben veranderd. 
Deze bekende vrouwen zoals Anne Frank en Malala, maar 
ook minder bekende vrouwen vertellen hun levensverhaal, 
beginnend bij hun jeugd. De pagina’s worden gesierd door 
frisse portretten, zeldzame archieffoto’s en inspirerende 
quotes. Een fraai boek om cadeau te geven en te koesteren, 
voor iedereen!...

Een lied dat alleen ik kan horen
Jonsberg, Barry | hardcover | 265 blz | € 14,95  
ISBN  9789047710776
Rob Fitzgerald is smoorverliefd op het nieuwe meisje uit de 
klas, maar hij durft haar niet aan te spreken. Logisch, want hij 
heeft last van heftige paniekaanvallen die gepaard gaan met 
overgeven en volstrekt niet meer kunnen functioneren. Dus 
aanbidt hij haar van een afstand. Maar dan begint Rob ano-
nieme berichtjes te ontvangen - berichtjes die hem uitdagen 
dingen te doen die hij denkt niet te durven... 

Kinderen van Moeder Aarde
TRILOGIE OVER DE TOEKOMST - DEEL I
Beckman, Thea | paperback | 849 blz 
€ 12,99 | ISBN  9789049806903
Zes eeuwen na de Derde Wereldoorlog. 
De aarde is door een kernoorlog gekanteld 
en bijna ver-woest. Het ijs op het vroegere 
Groenland, nu Thule geheten, is gesmolten 
en het land heeft een heerlijk klimaat. Thule 
wordt door vrouwen geregeerd, zonder 
leger, zonder wapens. Christian is het enige 

kind van de Konega van Thule die samen met de Vrouwenraad 
Thule bestuurt. Op een dag ontmoet hij Thura, een gewoon 
meisje dat heel veel indruk op hem maakt. Dan verschijnt er 
een onbekend schip in de fjord dat komt uit het Badense Rijk...
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De zijderoutes
Frankopan, Peter | hardback | 128 blz | € 25,00  
ISBN  9789000362530
Reis mee naar het Oosten in deze bijzondere nieuwe 
geschiedenis van de wereld. Langs de zijderoutes 
kom je koningen, handelaren en avonturiers tegen 
en ontdek je koninkrijken, religies, wetenschap, 
techniek en veel meer. Aan de hand van verhalen 
uit alle hoeken van de wereld laat bestsellerauteur 
Peter Frankopan zien hoe Oost en West langzaam 
maar zeker met elkaar verweven zijn geraakt en hoe 
alles verband houdt met elkaar. Perfect cadeauboek 
met schitterende illustraties van Neil Packer...
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