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 Willem Middelkoop en Tim Dollee

Patronen van bedrog
Na zes bestsellers over de financiële wereld neemt Willem 

Middelkoop de lezer in Patronen van bedrog mee in de spannende 

wereld van complotpraktijken, valse-vlag-operaties en The Deep 

State. In dit opzienbarende boek toont hij samen met onafhankelijk 

onderzoeker Tim Dollee aan dat de waarheid achter veel 

nieuwsverhalen vaak verborgen blijft. De gelijknamige theaterlezing 

werd op Youtube al bijna 100.000 keer bekeken.

Vanaf begin jaren veertig werkte een kleine groep insiders aan een 

plan voor Amerikaanse werelddominantie. Door de overwinning 

in de Tweede Wereldoorlog slaagde het plan en sindsdien doet 

de VS er alles aan om haar macht zo groot mogelijk te houden. 

Daarbij is bijna alles geoorloofd: van regime changes en financiële 

steun tot couppogingen en moordaanslagen op afvallige politici en 

presidenten. Dit heeft er voor gezorgd dat landen in de Amerikaanse 

pas bleven lopen.

Maar ook binnen de VS is een continue machtsstrijd gaande.  

De elite, afkomstig uit het politiek-militair-industrieel complex, heeft 

de feitelijke macht. Deze staat binnen de staat, The Deep State, ziet 

politici als pionnen in het geopolitieke schaakspel. Om de macht te 

behouden worden effectieve en eeuwenoude strategieën gebruikt. 

List en bedrog zijn daarom aan de orde van de dag. De elite weet de 

media op een geraffineerde wijze te bespelen, omdat deze in handen 

zijn van slechts zes grote bedrijven. Omdat angst de beste manier is 

om het volk onder controle te houden, heeft de VS een permanente 

vijand nodig.  Na de War on Communism, de War on Drugs, is het 

terrorisme nu de ideale vijand.

Welkom in de wereld vol patronen van bedrog.

2

Willem Middelkoop verwierf landelijke bekendheid als 

marktcommentator bij RTLZ. Hij waarschuwde in zijn eerste boek 

Als de dollar valt (2007) voor een naderende kredietcrisis.  

In de jaren erna verschenen De permanente oliecrisis (2008), 

Overleef de kredietcrisis (2009), Goud en het geheim van geld (2012), 

De Big Reset (2014) en De Tesla-revolutie (2017). In totaal verkocht 

hij meer dan 100.000 exemplaren van zijn boeken. Zijn boeken 

zijn in negen talen vertaald, waaronder het Chinees en Arabisch.

Tim Dollee volgde diverse studies op het gebied van 

management en voeding en was geruime tijd werkzaam  

in managementfuncties binnen de gezondheidszorg.  

Sinds 2011 doet hij onafhankelijk onderzoek naar  

‘patronen van bedrog’ in de voedingsindustrie, de medische 

wereld en de wereldwijde machtsstructuren.

April 2018 

€ 22,99 

Paperback 

Ca. 320 pagina’s 

NUR 740 / 754 – Mens en maatschappij / 

Politicologie 

13,5 x 21 cm 

Omslag: Moker Ontwerp

9 789462 987678
ISBN 978 94 6298 767 8 

e-ISBN 978 90 4853 940 6 (epub)
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Speciale website:  
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Posters beschikbaar 
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Frans Verhagen

Begrijp jij Amerika nog?
We denken dat we Amerika goed kennen. Geen land is in de wereld meer 

aanwezig, we horen er dagelijks over in het nieuws. Maar kennen we het wel 

echt, begrijpen we het ook? Want hoe kon Donald Trump president worden? 

Waarom houden de Amerikanen zo van wapens? En van geloof?  

Zijn het hypocriete puriteinen of juist seksmaniakken? Waarom heeft Amerika 

geen verzorgingsstaat? Of misschien heeft het die juist wel. Maar hoe zit dat dan?  

Wat is de Amerikaanse droom en bestaat die nog? Hoe kan een land van 

immigranten in de kramp schieten over immigratie? Hoe racistisch is Amerika? 

En wat bedoelen we eigenlijk als we het over Amerika hebben: de progressieve 

oost- en westkust of de conservatieve staten? Bestaat er wel één Amerika? 

 

In Begrijp jij Amerika nog? geeft Frans Verhagen een rondleiding door het Amerika 

van Donald Trump én van Barack Obama. Lezers zullen Amerika een stuk beter 

gaan begrijpen dankzij de unieke aanpak van de auteur, die het land als geen 

ander kent. In zijn kenmerkende vlotte stijl koppelt Verhagen verklaringen aan 

diepgravende kennis en weet hij scherpe opinie te combineren met zijn liefde 

voor dit fascinerende land, dat weliswaar talrijke kwalen en problemen kent, 

maar met zijn energie en vitaliteit ook grote aantrekkingskracht uitoefent. 

Over Founding Fathers:
Hij combineert uitgebreide kennis met een aanstekelijke schrijftrant. 
… Hij weet als geen ander veel en relevante details te vermelden.
– Historisch Nieuwsblad

Frans Verhagen plaatst een prettig relativerende noot bij de 
verkiezingsstrijd van 2016: ‘Bij bijna elke presidentsverkiezing wordt 
gezegd dat de bijbehorende campagne de smerigste is die ooit is 
gevoerd, maar de werkelijkheid is dat Amerikaanse campagnes altijd 
al bijzonder onaangenaam waren.’
– de Volkskrant

Een boek dat als geroepen komt. Beschrijft in korte, heldere 
hoofdstukken de vroege geschiedenis van de Verenigde Staten.
– Bart Funnekotter

Over Lincoln:
Frans Verhagen legt overtuigend uit waarom Lincoln de belangrijkste 
president van de VS was.
– Maarten van Rossem

Een echte page turner over Amerika’s meest inspirerende president. 
Frans Verhagen heeft de politicus en de mens Lincoln treffend 
neergezet.
– Max Westerman
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Frans Verhagen houdt zich al veertig jaar bezig met Amerika. Hij studeerde er, was er 

correspondent, gaf het tijdschrift Amerika uit, schreef meer dan tien boeken over het 

land, is getrouwd met een Amerikaanse en komt er regelmatig. Op Alaska na heeft hij alle 

staten van Amerika bezocht. 

Een lichtvoetige 
rondleiding door 
het Amerika van 

Donald Trump én 
van Barack Obama

Heldere antwoorden 
op alle vragen die 

iedereen altijd stelt 
over Amerika

Voor de lezers 
van Begrijp jij 
het Midden-

Oosten nog? en 
Geschiedenis van 

de Verenigde 
Staten 

Februari 2018 

€ 19,99 

Paperback 

Ca. 250 pagina’s 

NUR 680 – Geschiedenis algemeen 

13,5 x 21 cm 

Omslag: Sander Pinkse Boekproductie

9 789462 986435ISBN 978 94 6298 643 5 

e-ISBN 978 90 4853 770 9 (epub)

PROMOTIE 

Posters beschikbaar 

Auteur is beschikbaar voor lezingen 

Etalagemateriaal beschikbaar 

Vraag een leesexemplaar aan!

Frans Verhagen

Begrijp jij Amerika nog?



Kaj Leers

Megafoonpolitiek
Hoe politieke partijen ons proberen  
te beïnvloeden

Politici proberen in de jacht op stemmen het beeld dat kiezers van hen 

hebben te beïnvloeden. Dat gaat vaak beschaafd en doordacht, maar soms 

gebeurt het ook ronduit roekeloos, met grote gevolgen voor zowel de politici 

zelf als het hele land. 

Aan de hand van recente voorbeelden, zoals de brexit, de opkomst van 

Donald Trump en de chaos in de Amerikaanse politiek, geeft Megafoonpolitiek 

inzicht in hoe partijen het beeld van kiezers over politici proberen te sturen 

en wat daarvan de gevolgen zijn. Framing en andere specifieke vormen van 

communicatie kunnen leiden tot een bepaalde weergave van de realiteit die 

uiteindelijk de betrokken politici zelf gijzelt. 

In Megafoonpolitiek krijgt de lezer een verhelderend kijkje achter de schermen 

en ontdekt welke strategieën de partijen, de campagnebureaus en de 

communicatiespecialisten bedenken. Wat werkt wel en wat niet? Heeft 

men van tevoren een goed beeld van de effecten en gevolgen? Hoe kan 

politiek opportunisme zich uiteindelijk ongenadig tegen de eigen partij 

keren? Kaj Leers laat zien dat het soms beter zou zijn geweest als partijen hun 

trukendoos niet hadden opengetrokken. 

Hoe proberen politici mensen over te halen  
op hen te stemmen?

Blik achter de schermen van cruciale  
politieke gebeurtenissen

Vooruitblik op de gemeenteraadsverkiezingen  
van 21 maart 2018

Kaj Leers was journalist en woordvoerder voor 

de PvdA-fractie in Amsterdam. Tegenwoordig 

werkt hij als communicatiestrateeg. Tussendoor 

schrijft hij columns voor de Volkskrant over 

verkiezingscampagnes. Leers was redacteur van 

Politieke Junkies, het populaire programma in 

het debatcentrum De Balie dat de spin achter de 

politieke partijen ontrafelt. Leers manifesteert zich 

op Twitter, waar hij zich vooral bezighoudt met 

politieke communicatie. Zijn schare volgers telt vele 

parlementair verslaggevers, politici en bestuurders.
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Februari 2018 

€ 17,99 

Paperback 

Ca. 168 pagina’s 

NUR 697 𐆑 Politieke geschiedenis 

13,5 x 21 cm 

Omslag: Marie Beerenhout

9 789462 988361
ISBN 978 94 6298 836 1 

e-ISBN 978 90 4854 038 9 (epub) 

PROMOTIE 

Social media campagne 

Aandacht in de pers rond de 

gemeenteraadverkiezingen (21 maart 2018) 

Vraag een leesexemplaar aan! 

Maart 2018 

€ 19,99

Paperback 

Ca. 224 pagina’s 

NUR 730 – Filosofie 

13,5 x 21 cm 

Omslag: Moker ontwerp

9 789462 983236
ISBN 978 94 6298 323 6 
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PROMOTIE 

Media-aandacht tijdens de Maand van de Filosofie 

Auteur treedt op in de Nacht van de Filosofie 

Aandacht in diverse media, o.a. Filosofie Magazine

Jeroen Hopster

De andere afslag
Hoe had het leven anders kunnen lopen?

Soms lijkt het alsof je leven in de sterren stond geschreven. Alsof het zaad- 

en eicelletje van je vader en moeder voorbestemd waren te versmelten. 

Alsof het lot jou en je geliefde bij elkaar bracht. Alsof de dingen móésten 

gaan zoals ze gingen. Die schijn bedriegt: wij banen ons een weg in een 

landschap van mogelijkheden. Welke afslag we nemen is niet van tevoren 

vastgelegd. Hoe leiden we de verbeelding over hoe het anders had 

kunnen lopen in goede banen? 

Daarover buigt Jeroen Hopster zich, aan de hand van wetenschappelijke, 

historische, psychologische en filosofische inzichten. Hopster betoogt 

dat what if-vragen meer zijn dan speculatieve gedachtespelletjes. Hoe de 

dingen anders hadden kunnen lopen kunnen we met een zekere precisie 

beantwoorden. En dat niet alleen; what if-vragen dragen ook bij aan onze 

waardering van het leven. Wij leven 

in een wereld van mogelijkheden, 

maar het leven zelf is eenmalig: welke 

mogelijkheden er op voorhand ook 

bestaan, slechts één daarvan zal 

werkelijkheid worden.

Jeroen Hopster (1987) is filosoof en 

historicus. Hij studeerde aan de universiteiten 

van Amsterdam, Edinburgh, Melbourne, 

Harvard en promoveert aan de Universiteit 

Utrecht op onderzoek naar evolutie en 

ethiek. Hopster is onder andere redacteur 

van Wijsgerig Perspectief en columnist voor 

Filosofie Magazine. Samen met Han de Wit 

schreef hij het boek Boeddhisme voor denkers.

Een groot genoegen, zowel filosofisch als literair. Iedereen vraagt 
zich weleens af hoe het leven (…) gelopen zou zijn indien iets in het 
verleden anders had uitgepakt. (…) De mogelijkheid om De andere 
afslag te lezen is er een die we niet moeten versmaden!
– Herman Philipse, hoogleraar filosofie

Rijk gestoffeerd met voorbeelden en verwijzingen, breed opgezet, 
maar met scherpe argumenten. ‘What if’-geschiedenis wordt in ere 
hersteld.
– Maarten Boudry, filosoof en essayist
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Hoe had het leven 
anders kunnen lopen?
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Hoe politieke partijen 
ons proberen te beïnvloeden



Louise Elffers

De bijlesgeneratie
Opkomst van de onderwijscompetitie

De afgelopen jaren groeide de deelname aan bijles, 

huiswerkbegeleiding en examentrainingen explosief.  

Ouders hebben er veel voor over om de schoolprestaties van hun 

kinderen op te krikken. De uitgaven van ouders aan bijlessen stegen 

in twintig jaar tijd van zo’n 26 miljoen naar zo’n 186 miljoen euro. 

 

Waarom zijn Nederlandse ouders tegenwoordig zo gespitst op de 

schoolloopbaan van hun kinderen? En waarom geven ze daarbij 

steeds meer geld uit aan extra onderwijs buiten de school?  

Schiet het reguliere onderwijs soms tekort? Zijn bijlessen een uitweg 

voor ouders met overspannen verwachtingen van hun kinderen?  

Of een speeltje voor hoogopgeleide ouders die koste wat het  

kost een plekje op dat gewilde gymnasium veilig willen stellen?  

En wat vertelt de groei van het gebruik van bijlessen ons over de 

functie van onderwijs in de samenleving? 

 

Over deze vragen gaat dit boek. Louise Elffers vertelt hoe 

ontwikkelingen in het onderwijs en de samenleving een  

wereldwijde onderwijscompetitie hebben aangewakkerd.  

Hoe ons onderwijsstelsel hopeloos achter deze ontwikkelingen 

aanhobbelt en daarmee de druk op ouders en leerlingen onnodig 

opvoert. Het boek toont waarom het zo lastig is om aan de 

onderwijscompetitie te ontkomen, ook al nemen ouders zich nog zo 

voor om níét die vader of moeder te worden die er met hangen en 

wurgen een hoger onderwijsniveau uit probeert te slepen. 

Bijles is booming. De samenleving raakt steeds 
hoger opgeleid. Wie zijn maatschappelijke positie wil 
behouden, kan het zich niet permitteren een niveautje 
af te zakken. Dus wordt alles op alles gezet om dat hoge 
opleidingsniveau te behalen en behouden.
– Louise Elffers in De Correspondent
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Louise Elffers is lector Beroepsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam en 

universitair docent Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij publiceert 

over het Nederlands onderwijsbestel en schoolloopbanen van leerlingen met 

verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Ze werd in 2017 door Scienceguide 

uitgeroepen tot een van de meest bepalende persoonlijkheden in hoger onderwijs 

en wetenschap en beïnvloedt op een eigenzinnige manier het nationale debat over 

onderwijs beïnvloedt..
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€ 19,99 

Paperback 

Ca 192 pagina’s 

NUR  840 / 847 – Onderwijs algemeen / 

Pedagogiek 

13,5 x 21 cm 
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Bart de Koning

Vriendjespolitiek
Fraude en corruptie in Nederland

In Vriendjespolitiek laat gerenommeerd onderzoeksjournalist  

Bart de Koning zien dat ons land minder netjes is dan we denken 

of geloven – tegen beter weten in. Want hoe vaak zijn we er niet 

getuige van geweest dat Nederland geschokt werd door een 

affaire? De Koning plaatst de vele Nederlandse affaires van de 

afgelopen decennia in een breder perspectief en verklaart hoe 

ze ontstaan en waarom er steeds weer nieuwe affaires opduiken. 

In Vriendjespolitiek bespreekt hij er tientallen (o.a. Lockheed, 

Hollandia Kloos, bouwfraude, Ahold, Ceteco, Rotterdamse Haven, 

Vestia, Rochdale, vastgoedfraude, Rabo-Libor, Panama Papers, de 

Paradise Papers) en laat daarmee zien hoezeer corruptie en fraude 

onze rechtsstaat en het vertrouwen van de burger aantasten. 

 

Een belangrijk doel van Vriendjespolitiek is om mechanismes te 

onderscheiden en lessen te trekken. Zo is zonnekoningengedrag 

een terugkerend verschijnsel bij vele affaires, denk aan Ahold, 

Vestia, het Havenschandaal en politicus Ton Hooijmaijers.  

Vaak zijn de schuldigen capabele bestuurders, die echter na vele 

jaren aan de top geen tegenspraak meer dulden en vervolgens 

ontsporen. Hoe is dit gedrag te verklaren, te herkennen én te 

voorkomen? 
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Bart de Koning is onderzoeksjournalist en auteur van de boeken Alles onder controle.  

De overheid houdt u in de gaten, Operatie Blauw. Weg met de bureaucratie bij de 

Nederlandse politie en De veiligheidsmythe: Over politie, justitie en misdaad in Nederland. 

De Koning studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte onder 

meer voor Quote, FemBusiness en HP/De Tijd. Tegenwoordig is hij zelfstandig journalist, 

gespecialiseerd in politie, veiligheid, fraude, terrorismebestrijding en privacy.  

Hij schrijft over de politie voor De Correspondent en publiceert daarnaast in de Volkskrant, 

Vrij Nederland, Maarten en Justitiële Verkenningen.
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 Michel Van der Eycken (red.)

Filips Willem
Prins van Oranje, heer van Diest

Buren, 19 december 1554. Prins Filips Willem, oudste zoon van  

Willem van Oranje, wordt geboren. De kroonprins van Spanje,  

de latere koning Filips II, is zijn peetoom. Nog geen elf jaar oud 

wordt hij ingeschreven als student aan de universiteit van Leuven, 

waar hij onderricht krijgt aan het Collegium Trilingue. Tijdens zijn 

jaren als student beleven de Nederlanden roerige tijden: religieuze 

spanningen zorgen voor onrust en geweld en monden uit in een 

burgeroorlog. 

 

Willem van Oranje komt tegenover Spanje te staan: in de 

Nederlanden worden veldslagen uitgevochten en steden veroverd 

en heroverd, nu eens door de troepen van Willem van Oranje en 

dan weer door het Spaanse leger. In januari 1568 wordt Willem van 

Oranje veroordeeld wegens hoogverraad. Hij vlucht naar Dillenburg. 

Filips Willem wordt veilig geacht op het college in Leuven waar hij 

studeert, maar niets is minder waar. In 1568 wordt de jonge prins 

door Filips II onder dwang naar Spanje overgebracht om zijn studie 

voort te zetten binnen een katholiek milieu. 

 

In gezelschap van aartshertog Albrecht van Oostenrijk keert Prins 

Filips Willem na dertig jaar gedwongen afwezigheid terug naar de 

Nederlanden. In de Noordelijk Provinciën staat men zeer wantrouwig 

tegenover deze katholieke prins. Zijn jongere halfbroer Maurits 

neemt na de dood van hun vader Willem van Oranje de strijd in de 

Nederlanden op zich en is niet bepaald geneigd om Filips Willem als 

opvolger te erkennen. Er breekt een lange strijd aan tussen de beide 

broers om het testament van Willem van Oranje. 

 

In 1618 sterft de ‘vergeten’ prins in Brussel. Filips Willem wordt niet in 

Delft begraven, zoals de andere leden van het Huis Oranje-Nassau, 

maar in de Vlaamse stad Diest, bezit van de familie.
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Michel Van der Eycken houdt de pen vast in dit boek. Hij is doctor in de geschiedenis 

en werkte jarenlang in het Rijksarchief van Brussel. Hij verwerkt de notities van de 

auteursploeg die allemaal specialist zijn terzake en die hun schouders zetten onder de 

opbouw van de tentoonstelling.

Onbekend hoofdstuk 
uit de rijke geschiedenis 

van het Huis  
Oranje-Nassau

Tentoonstelling in  
Diest (30 maart tot  

20 mei 2018) over deze 
onbekende prins van 
Oranje n.a.v. 400ste 

sterfdatum

Maart 2018
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Prins van Oranje, 
heer van Diest

1554-1618

Filips 
Willem



David Rijser

Het portiek van de buren
Verbeeldingen van denken in de Oudheid

Wij leerden op school dat de literatuur pas volwassen werd 

aan het begin van de twintigste eeuw, toen James Joyce in 

dichtbedrukte pagina’s zonder komma’s of punten weergaf wat 

er door het hoofd van zijn hoofdpersoon omging. Je vroeg je 

dan af, in de schoolbanken van het gymnasium: en de Grieken 

en Romeinen dan? Die moeten toch reuzeveel en uiterst diep 

hebben gedacht – de Grieken waren immers de uitvinders van de 

filosofie, en de Romeinen hadden, met Marcus Aurelius, zelfs een 

filosoof op de keizerstroon! Maar nee: de leraar Engels had gelijk. 

Wie in de antieke literatuur en beeldende kunst op zoek gaat naar 

beschrijvingen, weergaven of verbeeldingen van het denkproces, 

komt bedrogen uit. Nauwelijks alleenspraken in tragedie en epos, 

geen ‘Denkers’ als van Rodin, geen autobiografieën.  

En als het op filosofische teksten aankomt: vooral dialogen. 

Hoe dat komt, en hoe Griekse en Romeinse schrijvers en 

kunstenaars dan wel met het motief van het ‘denken’ 

omgingen, onderzoekt David Rijser in een essay dat verschijnt 

ter gelegenheid van de Week van de Klassieken 2018. Hij gaat 

op zoek naar denkende mensen in literaire teksten door de 

Oudheid heen en probeert te achterhalen wat ze dachten, 

en wat ze over denken dachten. Naar Odysseus die ‘tweeërlei 

overwoog, en dit scheen hem het beste te zijn …’; naar Socrates 

die verstijfd in een portiek staat, omdat hij ‘iets uit moet denken’. 

Naar de onuitgesproken wanhoop van Medea en Dido. Naar 

het ‘denkatorium’ waarmee de komediedichter Aristophanes 

denkers belachelijk maakte. Naar ongeschoren en ongewassen 

beroepspeinzers in het Romeinse keizerrijk. En naar kerkvader 

Augustinus, die pas rond 400 na Christus een literaire vorm voor 

het innerlijke gesprek uitvond.

Maart 2018 
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David Rijser doceert Klassieke Talen en Oudheidwetenschappen 

aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde bij AUP eerder 

Een telkens nieuwe oudheid. Of: Hoe Tiberius in New Jersey belandde 

(2016), en Raphael’s Poetics. Art and Poetry in High Renaissance 

Rome (2012).Daarnaast schrijft hij in de media over de klassieken, 

onder meer in NRC Handelsblad.

Hugo Koning en Hans Verheij

Het eiland van Pelops
Een literaire reis door de Peloponnesos

Het eiland van Pelops neemt je mee op een literaire (tijd)reis naar de 

Peloponnesos. Tekstfragmenten van auteurs en reizigers uit alle eeuwen 

– met name uit de Klassieke Oudheid maar ook uit latere tijden –  bieden 

een authentieke blik op de bekende en minder bekende plaatsen van dit 

kleurrijke schiereiland. Hugo Koning en Hans Verheij hebben hiervoor de 

mooiste literaire en historische fragmenten geselecteerd en schrijven ze 

in Het eiland van Pelops op een aanstekelijke manier aan elkaar, voorzien 

van de benodigde contextuele informatie en illustraties.

 

 
Een afwisselende aaneenschakeling  
van boeiende literaire en historische  
tekstfragmenten, van Homerus tot  
Lord Byron en van Heinrich Schliemann  
tot Pausanias

Het boek biedt een verrassende ontdekkingstocht door de vele 

historische lagen in het palimpsest van het Griekse landschap. De 

route is uitgestippeld langs uiteenlopende literaire en historische 

teksten over de Peloponnesos, waarvan sommige speciaal voor dit 

boek voor het eerst vertaald zijn. Wie de sfeer optimaal wil beleven, 

leest het boek onder een olijfboom op locatie. Maar je kunt ook op 

reis vanuit de luie stoel.

Nooit drong de rijke geschiedenis van de Peloponnesos  
beter tot me door dan na het lezen van dit boek.
–Fik Meijer

Hugo Koning is docent klassieken aan de Universiteit Leiden 

en het Stanislascollege in Delft. Hij schreef mee aan diverse 

examenbundels en publiceert over mythologie en archaïsch epos. 

Eerder publiceerde hij bij AUP het Elementaire Deeltje Mythologie. 

Hans Verheij is oud-docent klassieke talen aan het 

Stanislascollege. Hij schreef mee aan een methode Grieks en 

diverse examenbundels. Al jarenlang geeft hij cursussen Klassieke 

Cultuur en organiseert hij reizen naar Griekenland.

HUGO KONING & HANS VERHEIJ

EEN LITERAIRE REIS DOOR
DE PELOPONNESOS

van

het
De Week van de 
Klassieken 5 - 15 april
Mede mogelijk gemaakt door het Rijksmuseum van Oudheden, 
Tresoar, Labrys Reizen, Athenaeum–Polak & Van Gennep,  
Ambo Anthos Uitgevers, Uitgeverij Van Oorschot, Allard Pierson 
Museum, het Nederlands Klassiek Verbond, Athenaeum Boekhandel, 
Geschiedenis Magazine, Vereniging Classici Nederland, De Groene 
Amsterdammer, Trouw, kennislink.nl, Lampas tijdschrift voor 
classici, Addisco Onderwijs, Vrienden van het Gymnasium, Uitgeverij 
Hermaion, Museum Het Valkhof, Hereditas Nexus en Amsterdam 
University Press.

Het thema: 'Denken in de Oudheid'

De Week van de Klassieken 

Eerder verschenen

978 94 6298 618 3

€ 22,99
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Inger N.I. Kuin

Leven met de goden
Religie in de Oudheid

Religieuze rituelen en festivals bepaalden het ritme van het dagelijks leven in de 

Klassieke Oudheid. Mensen vereerden Zeus, Aphrodite en vele andere goden. 

Soms kwamen er nieuwe goden bij en boetten andere goden aan populariteit 

in. Niet iedereen vereerde dezelfde goden en sommige filosofen twijfelden zelfs 

aan het bestaan van goden überhaupt. In dit dynamische religieuze landschap 

ontstonden ook de eerste christelijke gemeenschappen.  

 

In Leven met de goden belicht historica Inger Kuin met een voortreffelijke pen 

het kleurrijke en complexe religieuze leven van de oude Grieken en Romeinen 

en de vroege geschiedenis van het christendom. Hoe werd er in de Oudheid 

omgegaan met religieuze diversiteit en met religieuze verandering? Hoe kritisch 

mochten gelovigen zijn? En hoe verdeelden mensen hun aandacht tussen zoveel 

verschillende goden? Sommige aspecten die Kuin beschrijft, zoals dionysische 

extase, laten zien hoe anders antieke religie was. Maar andere elementen zijn door 

de eeuwen heen onverminderd actueel gebleven, zoals corrupte priesters  

en religieuze intolerantie. 

Prachtig geschreven

Duikt in het religieuze leven van Grieken,  
Romeinen én vroege christenen

 
 

Inger N.I. Kuin is onderzoeker en docent Oude Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Ze promoveerde in New York op een proefschrift over religie en humor in de Oudheid en 

studeerde in Amsterdam filosofie en journalistiek. Als journalist schreef ze onder meer voor  

NRC Handelsblad.
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Nathasja van Luijn, Mark Oldenhave en  
Christoph Pieper (red.)

De vereeuwigde stad
Een literaire reisgids door het antieke Rome

Al sinds de Oudheid staat Rome bekend als de Eeuwige Stad. 

En terecht, want de stad herbergt talloze vroeg-Romeinse 

overblijfselen. Maar naast het fysieke Rome kennen we ook 

het Rome zoals dat is overgeleverd in de antieke literatuur. 

Talloze gebouwen die allang verloren zijn gegaan leven voort in 

deze teksten. In De vereeuwigde stad staan beschrijvingen van 

twintig van dergelijke Romeinse locaties centraal. Met auteurs 

als Ovidius, Cicero en Vergilius als reisleider wordt een beeld 

geschetst van wat er ooit was. 

 

Het bijzondere van deze reisgids is dat hij een indruk geeft van 

het effect dat de monumenten hadden op de oude Romeinen.  

De lezer wordt meegenomen op een literaire wandeling door 

Rome en kan zich in heden en verleden oriënteren met behulp 

van een aantal plattegronden. Oude prenten en schetsen 

wakkeren de verbeelding verder aan. Zo spreekt het Rome van tweeduizend jaar 

geleden, vereeuwigd in literatuur, weer directer tot ons dan slechts door de  

fysieke resten. Met deze reisgids in de rugzak kun je terug stappen in de tijd  

en als een Romein naar de antieke monumenten kijken. 

Krijg een indruk van Rome zoals Ovidius,  
Cicero, en Vergilius de stad beleefden

Voor reizigers én voor thuisblijvers

Met een nawoord van Fik Meijer

Nathasja van Luijn en Mark Oldenhave zijn studenten Klassieke Talen aan 

de Universiteit Leiden. Christoph Pieper doceert Klassieke Talen aan dezelfde 

universiteit.
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 Johan Mattelaer

Hoognodig!
Plassen in de kunst

Ook al plassen we allemaal verschillende keren per dag, toch hangt er 

een taboe omheen. Van jongs af aan wordt ons geleerd ons te ‘gedragen’ 

en ‘fatsoenlijke’ woorden te gebruiken voor dit nochtans noodzakelijke 

fysiologische ‘gebeuren’. Door de eeuwen heen is deze paradox bij vele 

kunstenaars  niet onopgemerkt gebleven. 

 

Hoognodig! Plassen in de kunst is een reis door ruimte en tijd, waarbij 

onderweg stil wordt gehouden bij allerlei kunstvormen. De lezer-kijker 

ontdekt hoe kunstenaars plassende figuren, man of vrouw, jong of oud, 

menselijk of dikwijls engelachtig, hebben uitgebeeld. Stomverbaasd ontdek 

je op bekende kunstwerken opeens in een hoekje een man die tegen een 

muur plast of een klein engeltje dat grazige weiden besproeit… Een detail 

dat je als kijker nu voor het eerst opmerkt en dat je nooit meer zal ontgaan 

als je de volgende keer het kunstwerk te zien krijgt. 

 

De kunstenaars tonen de plassende mens nu eens ernstig dan weer frivool of 

gewoon humoristisch, soms ook uit protest of om een statement te maken. 

Maar altijd intrigeren de kunstwerken door de geheime boodschappen 

of symbolische aanwijzingen die vaak alleen verklaard kunnen worden 

door ingewijden – zoals de auteur van dit boek. De uitgebreide 

achtergrondinformatie over de kunstenaars en hun werk geeft bovendien 

inzicht in de soms complexe ontstaansgeschiedenis van de verschillende 

kunstvormen. Een boeiende ontdekkingstocht! 

 

De Engelstalige editie verschijnt tegelijkertijd met titel For This Relief, 

Many Thanks …(ISBN 978 94 6298 732 6)
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Presentatie tijdens  

internationaal urologie congres in 

Kopenhagen (1 maart 2018)

Auteur is beschikbaar voor lezingen
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Johan Mattelaer is uroloog met een passie voor geschiedenis en kunst. Hij publiceerde diverse rijk 

geïllustreerde boeken op het raakvlak tussen de urologie/seksuologie en geschiedenis/kunst.

Hoog
nodig!

Plassen in   
   de kunst

Johan J. 
Mattelaer

Een unieke 
collectie van 

meer dan 400 
kunstwerken 

met als 
onderwerp 

de plassende 
mens

Bijzondere 
insteek om 

naar kunst te 
kijken

Van de 
Oudheid tot 

hedendaagse 
graffiti kunst



 Gerardo Soto y Koelemeijer

Wie is er bang voor wiskunde?
In Wie is er bang voor wiskunde? dringt wiskundige Gerardo Soto 

y Koelemeijer door tot de kern van de wiskunde. Stapje voor 

stapje wordt de lezer in de wereld van de wiskunde binnengeleid. 

Voor mensen met een angst voor wiskunde, geen paniek! Soto y 

Koelemeyer identificeert en erkent die angst en geeft hij tips om die 

te overwinnen. 

 

Voor mensen zonder angst en wellicht zelfs met talent voor 

wiskunde: dat talent is misschien prettig, maar om goed te worden 

moet je vooral hard werken. Dit illustreert Soto y Koelemeijer 

onder andere aan de hand van de levensverhalen van de grootste 

wiskundigen van de eenentwintigste eeuw: Terence Tao, de 'Mozart 

of Math' en Kurt Gödel. Tao veranderde de loop van de wiskunde 

in de twintigste eeuw, en heeft het menselijk denken blijvend 

beïnvloed. 

 

In Wie is er bang voor wiskunde? wordt wiskunde in al haar 

schoonheid en facetten op toegankelijke wijze belicht voor een 

breed publiek. 

Gerardo Soto y Koelemeijer studeerde literatuurwetenschap  

en promoveerde in de wiskunde. Hij heeft een propedeuse Talen  

en Culturen van Latijns-Amerika, filosofie en politicologie.  

Eerder schreef hij een essaybundel Wiskundigen mogen niet huilen (2015),  

en twee romans, Armelia (2006) en De gestolen kinderen (2013).  

Momenteel is hij docent wiskunde op een middelbare school.

Over Wiskundigen mogen niet huilen:

Het boek is heerlijk om te lezen en bevat vele sappige 
wetenswaardigheden. Je krijgt andere ideeën over hoe mensen 
wiskunde leren en over wiskundig onderzoek.
– Pythagoras

Koelemeijer kan gewoon goed schrijven.
– Nieuw Archief voor de Wiskunde

Zijn brede academische vorming vindt zijn weerslag in 
dit boek. Het is veelzijdig, erudiet en is geschreven op 
een toegankelijke en stijlvolle manier.
– Euclides, vakblad voor de wiskundeleraar.

20  Taede A. Smedes

Thuis in de kosmos
Het Epos van Evolutie en de vraag  
naar de zin van ons bestaan

Miljarden jaren geleden ontstond het heelal. De eerste sterren 

vormden en uit hun elementen kwamen planeten voort, waaronder 

onze Aarde. Niet lang na het ontstaan van de Aarde ontstaat  

er leven, dat evolueert en waarvan ook de mens een product is.  

Ons lichaam verraadt nog onze herkomst: 90% van de elementen uit 

onze lichamen is afkomstig van de eerste sterren.  

Dit is het Epos van Evolutie, het natuurwetenschappelijke verhaal waarin 

verteld wordt over hoe de evolutie van het leven op Aarde ligt ingebed 

in de evolutie van het heelal. Dit Epos is ook een zingevend verhaal. 

Smedes stelt dat de mens een speciale plaats inneemt als het organisme 

waarin de kosmos tot zelfbewustzijn is gekomen. Hij formuleert de 

contouren van een nieuw wereldbeeld en beschrijft de filosofische 

en ethische implicaties ervan. Een indringend essay dat, geïnspireerd 

door wetenschappelijke, filosofische en religieuze inzichten, een 

radicaal andere manier voorstelt om naar mens en wereld te kijken die 

tegemoetkomt aan hedendaagse existentiële vragen.

Taede A. Smedes is godsdienstfilosoof, theoloog en publicist.  

Sinds 2012 werkt hij als freelance journalist en schrijft hij onder meer voor het 

Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Bij Amsterdam University Press verscheen 

eerder God, iets of niets? De postseculiere maatschappij voorbij geloof en ongeloof  

(2e druk, 2016), dat genomineerd was voor beste theologische boek van het jaar.

In het onmetelijke heelal is de aarde 
nergens te vinden en komt de mens 
net kijken. Dat schuurt soms met de 
menselijke behoefte aan zingeving. 
Nergens voor nodig, aldus theoloog 
Taede Smedes. Zijn essay scherpt de 
geest van iedereen die hier wel eens over 
nadenkt of misschien zelfs mee worstelt. 
Heerlijk filosofisch leesvoer, niet alleen 
voor verweesde gelovigen, maar ook 
voor nihilistische atheïsten.

– Govert Schilling 
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 Cees W. de Jong, Alston W. Purvis en 
Martijn F. Le Coultre

Wendingen 1918-1932
In januari 1918, drie maanden na het verschijnen van De Stijl, 

begon het Amsterdamse kunstgenootschap Architectura 

et Amicitia met de publicatie van het tijdschrift Wendingen. 

Drijvende kracht achter dit project was de Nederlandse architect 

Hendricus Theodorus Wijdeveld. Ook was hij de vormgever en, 

tot aan zijn vertrek in 1925, de hoofdredacteur van het blad. Het 

tijdschrift was ogenschijnlijk niet veel meer dan een maandelijkse 

publicatie gewijd aan architectuur, constructie en ornamentatie. 

In werkelijkheid had het een veel bredere impact. Gedurende 

veertien jaar zou Wendingen een forum zijn voor eigentijdse 

kwesties in vele verschillende kunstsectoren. Het tijdschrift was 

bovendien een kunstwerk op zichzelf. 

 

Tussen 1918 en 1932 verschenen er 116 nummers, waarvan alle 

omslagen staan afgebeeld in dit boek. Ze zijn ook te zien in de 

gelijknamige tentoonstelling in Museum Flehite in Amersfoort. 

Wijdeveld was een groot voorstander van samenwerking 

en gedachte-uitwisseling tussen kunstenaars. De omslagen werden dan ook 

ontworpen door talloze toonaangevende kunstenaars uit die tijd. 

Het eerste nummer van Wendingen  
verscheen 100 jaar geleden

Tentoonstelling in Museum Flehite  
in Amersfoort

Alle omslagen van alle Wendingen  
afgebeeld in dit boek

Cees W. de Jong is sinds lange tijd werkzaam als vormgever en uitgever.  

Eerder publiceerde hij bij AUP samen met Patrick Spijkerman Het Nieuwe 

Rijksmuseum. Pierre Cuypers en Georg Sturm in ere hersteld (2013). 

Alston W. Purvis is hoogleraar beeldende kunst aan Boston University of  

Fine Arts. Hij heeft veel geschreven over de geschiedenis van de grafische 

vormgeving van de periode 1918-1945.

Martijn F. Le Coultre, notaris in Laren, publiceert op het gebied van de  

toegepaste grafische kunsten. Hij is onder andere voorzittervan het 

AfficheMuseum en de drijvende kracht achter www.iaddb.org en DesignMuseum 

Dedel in Den Haag.

22  Sven Vrielinck

Grootse plannen
De kadastrale Atlas van België  
van P.C. Popp: genese en datering  
(1840-1880)

Bruggeling P.C. Popp koestert grootse plannen: een atlas van 

België die alle kadastergegevens tot in de kleinste details 

openbaar maakt. 38 jaar lang, tussen 1841 en 1879, laat hij 

alle vastgoedgegevens per dorp en stad optekenen in 41.000 

bladzijden en meer dan 2300 kaartbladen. Iedereen die zich 

eigenaar kan noemen van gronden, bossen, molens, kastelen, 

huizen, stallen, etc. wordt in deze atlas ‘genoteerd’. Elk goed 

wordt minutieus in overzichtelijke tabellen beschreven en 

accuraat op fraaie kaarten ingetekend. 

 

Vandaag de dag is dit monumentale werk een van de 

waardevolste historische bronnen voor lokale geschiedenis.  

De atlas leent zich voor een brede waaier van toepassingen, 

van huizengeschiedenis, historische geografie, industriële 

archeologie, heemkunde, genealogie tot toponymie. De uitgave 

levert daarnaast een stevige basis voor de studie van de bezitsverhoudingen 

en van de ruimtelijke inrichting in een tijdperk waarin de moderne samenleving 

vorm kreeg. Een ‘must have’ voor alle heemkundigen, stadsarcheologen, 

bodemkundigen en genealogen. 

 

Grootse plannen biedt een ongemeen boeiende inkijk in de wereld van de 

drukker-ondernemer Popp: waarom ging hij deze uitdaging aan? Hoe hield hij 

dit titanenwerk zo lang vol? Waarom bestaan er nauwelijks of geen vergelijkbare 

publicaties in België – en ook niet daarbuiten? Welke mogelijkheden bieden 

het kadaster en Popps atlas voor onderzoekers? Alle atlasdelen worden in deze 

publicatie afzonderlijk beschreven en – vaak voor het eerst – gedateerd. 

Een ‘must have’ voor alle heemkundigen, 
stadsarcheologen, bodemkundigen en 

genealogen

Sven Vrielinck is als historicus verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van 

de Universiteit Gent. Hij is tevens  coördinator van het project POPPKAD dat de 

wetenschappelijke exploitatie van Popps atlas tot voorwerp heeft.
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 Leo Samama

Het strijkkwartet
Veel professionele musici ervaren hun strijkkwartet als het ‘andere’ huwelijk. Ze willen er 

mee leven, zelfs als er niet mee te leven valt, laat staan van te leven. Het kwartet is daarmee 

ook een roeping en soms zelfs een waar obstakel. Binnen een halve eeuw ontwikkelde het 

strijkkwartet zich immers van een aangenaam gezelschapsspel tot het geheime dagboek 

van de componist, waarin hij meer dan in welk ander genre dan ook zijn meest persoonlijke 

gevoelens kan vastleggen. Componist en musicoloog Leo Samama beschrijft in Het 

strijkkwartet de ontwikkeling van het strijkkwartet van de oudste bronnen tot in onze tijd en 

beschrijft de belangrijkste composities die ervoor geschreven zijn. 

Leo Samama beschrijft de ontwikkeling van 

het strijkkwartet van de oudste bronnen tot 

in onze tijd en beschrijft de belangrijkste 

composities die ervoor geschreven zijn 
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Herman Paul

De deugden van een wetenschapper
Karakter en toewijding in de geesteswetenschappen, 1850 - 1940

Wetenschappers willen excelleren: ze proberen baanbrekende resultaten te boeken 

en daarover te publiceren in de meest gerenommeerde bladen. Of ze daarvoor over 

bepaalde deugden moeten beschikken, zoals precisie en volharding, is niet een vraag 

waarover tegenwoordig veel wordt nagedacht. Maar één à twee eeuwen geleden was 

dat anders. Negentiende-eeuwse wetenschappers spraken over waarheidsliefde, riepen 

elkaar op tot onpartijdigheid en discussieerden over objectiviteit. Valt er iets te leren van 

de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw, bijvoorbeeld met het 

oog op preventie van fraude en dubieuze onderzoekspraktijken? 

Herman Paul is universitair hoofddocent 

Geschiedtheorie aan de Universiteit Leiden, 

bijzonder hoogleraar Secularisatiestudies aan de 

Rijksuniversiteit Groningen en lid van De Jonge 

Akademie (KNAW). Eerder publiceerde hij bij 

AUP Secularisatie. Een kleine geschiedenis van een 

groot verhaal (2016).

Maart 2018 
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 Ilse Raaijmakers -  
Met voorwoord van Gerdi Verbeet

De stilte en de storm
4 en 5 mei sinds 1945

Op 4 en 5 mei voelen Nederlanders zich met elkaar verbonden, 

meer dan op andere nationale momenten. Waarom is er dan toch 

bijna ieder jaar discussie over deze dagen? Wat herdenken we, 

wie herdenken we, en hoe kunnen we dat het beste doen? Elke 

generatie heeft haar eigen antwoord op deze vraag.

Hoe houd je de geschiedenis van oorlog en bevrijding 
levend? Ilse Raaijmakers’ boek is een tour de force 
waarmee zij in kaart brengt hoe dwingend én schurend die 
debatten over ‘goede’ en ‘foute’ herdenkingen verliepen. 
Haar prachtige en rijke boek maakt ook duidelijk hoe 
moeilijk het is stil te staan bij de vrijheid die we inmiddels 
als vanzelfsprekend zien. 4 en 5 mei zijn de dagen waarop 
een samenleving denkt aan haar doden, en probeert die 
herinnering mee te nemen naar de toekomst. De waarde 
van die herdenkingen, en het doorgaande, dikwijls 
moeizame debat daarover, kan niet genoeg worden 
onderstreept. In een tijdperk van toenemende frustratie 
en polarisatie rond andermans mening, opvatting en 
overtuiging is vrijheid immers niet vanzelfsprekend.  
En dat is tegelijk de grote meerwaarde van Raaijmakers’ 
werk – dat ze dat opnieuw onder onze aandacht brengt.
– Beatrice de Graaf, hoogleraar Geschiedenis  
van de Internationale Betrekkingen, Utrecht 

Noodzakelijke 
achtergrond voor de 

jaarlijks terugkerende 
discussie over 4 en 5 mei

 

Ilse Raaijmakers (1984) is historicus 

en germanist. Ze promoveerde aan 

de Universiteit Maastricht naar de 

geschiedenis van 4 en 5 mei. Momenteel 

is ze werkzaam als beleidsadviseur/

onderzoeker bij Arq Kenniscentrum 

Oorlog, Vervolging en Geweld.
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 Jonathan Slack 

Genen  Elementaire Deeltjes

Wat zijn genen? En wat zeggen genen over ons? In het 

Elementaire Deeltje Genen bekijkt Jonathan Slack de ontdekking, 

de natuur en de rol van genen in evolutie en ontwikkeling.  

Slack beantwoordt vragen over genetische variaties in populaties, 

over hoe erfelijke factoren werden geïdentificeerd als moleculen 

of DNA en hoe bepaalde mutaties kunnen leiden tot ziekte. 

Daarbij bespreekt hij hoe DNA-variaties kunnen worden gebruikt 

door genealogen in onderzoek naar familiestambomen, door 

onderzoekers naar migratiestromen en door forensische 

wetenschappers in onderzoek naar een misdaad.

 

Het Elementaire Deeltje Genen is een ideale gids voor iedereen 

die nieuwsgierig is naar erfelijkheid en naar wat genen zijn 

en doen. Ook is aandacht voor hoe het concept van genen is 

begrepen en gebruikt door verschillende onderzoekers en 

specialisten over de hele wereld. 

 

Jonathan Slack is emeritus professor aan de Universiteit van 

Bath in Groot-Brittannië en de Universiteit van Minnesota, 

Verenigde Staten.

April 2018 

€ 9,99

Paperback 

134 pagina’s 

Oorspr. titel: Genes: A Very 

Short Introduction 

Vertaler: Aat van Uijen 
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27 Daan Bronkhorst en Eduard Nazarski

Mensenrechten  Elementaire Deeltjes

Mensenrechten zijn vaak vergeleken met de Tien Geboden. 

Maar mensenrechten zijn niet in steen gebeiteld. Ze zijn niet 

aangeboren en niet onvervreemdbaar. Mensenrechten zijn 

bedacht en telkens bijgeschaafd door juristen, politici en 

activisten. Dit Elementaire Deeltje gaat over ontstaan, betekenis 

en controverses van de mensenrechten. Gidsen uit heden en 

verleden zijn onder anderen John Locke, Eleanor Roosevelt, 

Angela Merkel en de Chinese Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo.  

 

De lezer krijgt volop informatie over feiten, achtergronden 

en geschiedenis, maar wordt ook uitgenodigd een mening te 

vormen. Een terugkerend trio van Activist, Jurist en Bestuurder 

bespreekt de voors en tegens. Is discriminatie altijd fout? Troeft 

vrije meningsuiting alles af? Betekent menselijke waardigheid 

overal hetzelfde? 

 

Daan Bronkhorst is werkzaam bij Amnesty International  

en publiceerde over veel kwesties in de mensenrechten.  

Eduard Nazarski is directeur van Amnesty Nederland.
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Paperback

160 pagina’s
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(epub)

 Frans Schalkwijk

Narcisme  Elementaire Deeltjes

In het alledaagse taalgebruik wordt narcisme vaak als een 

scheldwoord gebruikt voor mensen die uitermate tevreden 

zijn met zichzelf. Onze huidige ‘selfie’-maatschappij wordt ook 

in toenemende mate narcisme verweten. Maar wat is narcisme 

eigenlijk, en is het terecht dat wij de term zo snel in de mond 

nemen? 

 

Op een heldere manier legt Frans Schalkwijk uit wat 

wetenschappers onder narcisme verstaan, sinds Sigmund Freud 

de term in 1914 introduceerde. Tegenwoordig zien we narcisme als 

een combinatie van een kwetsbaar zelfgevoel, een problematische 

omgang met emoties en forse problemen in relaties. 

 

Dit boek is geschreven voor wie geïnteresseerd is in narcisme 

en voor wie zichzelf of een ander beter wil begrijpen. Voor die 

laatsten schreef Schalkwijk, vanuit zijn jarenlange ervaring in 

zijn eigen praktijk, de hoofdstukken ‘Leven met narcisme’ en 

‘Behandeling van narcisme’.

 

Frans Schalkwijk is psychoanalyticus, psychoanalytisch 

psychotherapeut en onderzoeker. Hij is auteur van meerdere 

boeken, onder andere over psychodiagnostiek en over de 

werking van innerlijke criticus.

Maart 2018

€ 9,99
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26 Lidewij van Gils, Christoph Pieper, Olga 
Tellegen-Couperus en Rogier van der Wal

Cicero  Elementaire Deeltjes

Een Elementair Deeltje over de grote Romeinse staatsman, 

advocaat en filosoof Marcus Tullius Cicero mag niet ontbreken. 

Cicero heeft niet alleen een imposant aantal redevoeringen op 

zijn naam staan, maar ook een substantieel filosofisch oeuvre 

dat zich in een revival mag verheugen. Hij heeft over de ideale 

staat en wetten geschreven en over de welsprekendheid en de 

ideale redenaar. Bovendien zijn er bijna 1000 brieven van hem 

overgeleverd die een mooi inkijkje bieden in het functioneren 

van de elite in de nadagen van de Romeinse republiek.

Cicero wist het als man zonder vooraanstaande voorouders  

ver te schoppen, maar bleek kwetsbaar voor sociale uitsluiting.  

Aan het eind van zijn leven koos hij eindelijk vol partij, maar 

betaalde daarvoor met zijn leven. De vier auteurs bieden alle met 

hun eigen specialisatie achtergrond bij Cicero’s leven en werken, 

en ook bij het Nachleben van Cicero’s werk staan zij stil. 

Lidewij van Gils is docent Latijn aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam.

Christoph Pieper is docent Latijn aan de Universiteit Leiden. 

Olga Tellegen-Couperus is em. hoofddocent Romeins recht en 

rechtsgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg.

Rogier van der Wal is vertaler van enkele van Cicero’s werken  

en werkzaam bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten.  

Hij promoveerde op Cicero's De finibus bonorum et malorum.
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Ca. 160 pagina’s

NUR 683 – Oudheid (tot 500)

11,5 x 17,6 cm

Omslag: Duif en Bode
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Jonneke Bekkenkamp

Bloemlezen
Wat schrijvers zeggen met bloemen

Bloemlezen is tekst plukken uit de werken van schrijvers. De 

bloem in bloemlezen staat voor het beste dat geschreven is over 

een bepaald onderwerp. Volgens de bloemlezer. De bloemen in 

deze bloemlezing staan letterlijk voor bloemen, bloemen in de 

literatuur. 

 

Bloemen kun je zien, ruiken, proeven en voelen, maar ze spreken 

niet. Niet hoorbaar althans. Toch spreken ze, bij wijze van spreken. 

Bloemen figureren in gedichten en verhalen. Als vorm van 

sublieme fictie bieden sprekende bloemen woorden voor wat we 

niet kunnen uitdrukken. Bloemen zeggen iets over het leven wat 

woorden niet kunnen zeggen, maar waar schrijvers en dichters 

dan toch woorden voor zoeken. 

 

In dit geschenkboek koos bloemlezer Jonneke Bekkenkamp 

voor zes moderne klassiekers. Afkomstig uit, en spelend 

in, verschillende tijden en plaatsen. De bloemdichtheid 

en bloemdiversiteit varieert van vrijwel nihil tot ver boven 

gemiddeld. Wat deze zes boeken gemeen hebben is dat het 

veelgelezen boeken zijn. Tot op de dag van vandaag worden 

ze bewerkt tot musicals, films, opera’s en toneelstukken. In hun 

verschillen bieden ze een waaier van levensvisies.

Jonneke Bekkenkamp is docente religie en literatuur aan de 

Universiteit van Amsterdam.

Boekenweekthema 2018 is ‘Natuur’

Ideaal cadeau, blijft langer fris  
dan een boeket bloemen

De zes werken waaruit Jonneke bloemleest:

• De Dame met de Camelia’s (Alexandre Dumas)

• Mevrouw Dalloway (Virginia Woolf)

•  Meneer Ibrahim en de bloemen van de Koran (Eric Emmanuel Schmit)

• De kleur paars (Alice Walker)

• Tulpenkoorts (Deborah Moggach)

•  De verborgen taal van bloemen (Vanessa Diffenbaugh) 

Bloemen zijn mijn inspiratie. Een metafoor voor de cyclus 
van het leven. Vallen en opstaan. Komen en gaan. Sterker 
worden op donkere momenten. Energie genereren om te 
bloeien. Het licht geven dat wij allemaal nodig hebben. 
Natuur is de leermeester van de kunst: Artis Natura 
Magistra. Dit boek zoemt in op bloemen in de literatuur. 
Bloemen inspireren, maar we hebben schrijvers nodig om 
woorden te geven aan wat bloemen ons zeggen.
– Frederique van der Wal, ondernemer, founder van het 
online bloemenbedrijf Frederique's Choice.

PROMOTIE 

Boekenleggers met bloemzaadjes beschikbaar 

Auteurs houdt bloemlezingen tijdens de Boekenweek 

Poster beschikbaar / Vraag een leesexemplaar aan!
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BLOEMLEZEN

JONNEKE BEKKENKAMP

WAT SCHRIJVERS ZEGGEN MET BLOEMEN

ieren met toekomstplannen geeft een boeiend over-
zicht van de verrassende laatste ontwikkelingen 
in onze kennis over de manier waarop dieren 

omgaan met verleden, heden en toekomst. Van een 
octopus die vooruitkijkt naar het weekend tot een 
gaai die ’s middags alvast voor zijn ontbijt zorgt, van 
een chimpansee die zich al vroeg voorbereidt op het 
bekogelen van schreeuwerige dierentuinbezoekers 
tot een orkamoeder die haar jong praktijkles geeft. 
Nieuwe inzichten in het gedrag van dieren maken 
duidelijk dat zij niet vastzitten in het hier en nu, 
zoals lang werd gedacht. Lessen uit het verleden 
zorgen voor prachtig creatief gedrag in het heden. 
Sinds kort weten we dat dieren het vermogen hebben 
dat de mens als enige dacht te bezitten: het maken 
van een mentale tijdreis. Terug- en vooruitkijkend 
bereiden ze zich voor op te verwachten situaties en 
gebeurtenissen. Dat doen ze zelfs om aan behoeften 
tegemoet te komen die ze op het moment zelf nog 
niet voelen. Een onmisbaar boek voor wie meer wil 
weten over het denken van dieren.

rans van der Helm is etholoog. Hij schreef eer-
der boeken over diergedrag, werkte voor inter-
nationale natuurbeschermingsorganisaties en 

in de dierentuinwereld, en is freelancemedewerker 
van onder meer NRC Handelsblad waarvoor hij over 
diergedrag schrijft. 
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DIEREN MET TOEKOMSTPLANNEN Slim vooruitkijken in de natuur

Frans van der Helm

Frans van der Helm
Lanfranconi en Frank

Vrouw
en m

et groene vingers zijn buiten gew
oon

‘Een verrukkelijk overzicht van inspirerende en kleurrijke 
vrouwen vanaf 1600 en hun passie voor tuinen.’ Elegance

‘De talrijke, wondermooie illustraties maken het tot een 
genoegen voor allen die groen en bloemenpracht bemin-

nen.’ Nederlands Dagblad

Door de eeuwen heen hebben vele vrouwen zich door 
tuinen laten inspireren. De tuin begon ooit als bron van 

voedsel en genees krachtige kruiden en groeide uit tot 
statussymbool van adellijke dames. 

In Vrouwen met groene vingers zijn buiten gewoon komen 
niet alleen tuinminnende vorstinnen als ‘rozenkeizerin’ 

Joséphine de Beauharnais aan bod, maar ook pioniers van 
de tuininrichting, zoals Gertrude Jekyll, Beth Chatto en 

Gabriella Pape. Ook komen diverse kunstenaars aan bod, 
van schilders Georgia O’Keeffe en Maria Sibylla Merian tot 

schrijvers Beatrix Potter en Edith Wharton.

Vrouwen met groene vingers zijn buiten gewoon is een rijk 
geïllustreerd cadeauboek over beroemde tuiniersters, 
tuinarchitectes en auteurs vanaf 1600 tot nu. Met een 
voorwoord van Modeste Herwig, die zelf ruim veertig 

tuinboeken schreef. 

9 789462 986176
AUP.nl
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Claudia Lanfranconi
Sabine Frank

Met een 
inleiding door 

Modeste Herwig
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Een visuele geschiedenis

De wereld van het grafisch ontwerpen kent vele disciplines. Boekontwerp is daarvan de meest prestigieuze: het verlangt 

gevoel voor beeld én tekst, redactionele vaardigheden en uitgebreide materiaalkennis. Het boek van het gedrukte boek 

is een visuele geschiedenis van dat vak: een canon van meer dan vijfhonderd jaar westers boekontwerp. Het boek is in 

al zijn verschijningsvormen te zien, van architectuurboek tot literaire pocket. Aan bod komen beroemde drukkers uit 

de handpersperiode – Nicolas Jenson, Christoffel Plantijn en Giambattista Bodoni – en toonaangevende ontwerpers uit 

de moderne tijd – William Morris, El Lissitzky, H.N. Werkman, Jan Tschichold en Irma Boom. Alle afgebeelde boeken zijn 

afkomstig uit de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.
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