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Beste boekenklant, 

Omdat wij dit najaar hebben gekozen voor een gedrukte 
full color catalogus, die u reeds heeft ontvangen, met alle 
uitgaven van Rozekruis Pers, De Morgenster en In de Peli-
kaan, ontvangt u nu een catalogus met nieuw verschenen 
titels van andere uitgevers in digitale vorm. Onze assorti-
mentscommissie heeft weer een rijk aanbod weten samen 
te stellen. 

Bent u nog opzoek naar een cadeau voor de feestdagen? 
– overweegt u dan bijvoorbeeld het nieuwe jeugdboek 
Lampje van Annet Schaap te bestellen. Lampje is een span-
nend en ontroerend verhaal voor kinderen vanaf twaalf 
jaar over de dappere dochter van een vuurtorenwachter. 
En voor de kleintjes zijn er weer prachtige prentenboeken 
uitgekomen. 

Of kiest u liever filosofische boeken? Dan is het nieuwe 
boek Van bacterie tot Bach en terug van Daniel Denneth 
misschien iets voor u. 

Ook zijn er zes actieboeken in de catalogus opgenomen.  
Deze scherp afgeprijsde boeken vind u voorin op blz. 3-5 en 
de actie is geldig van 1 december 2017 tot 1 maart 2018. 

Voor bestellen of meer informatie, dubbelklik op de links. 

Keep on reading! 

  
Warme groet, 

  Rozekruis Pers team

welkomstwoord
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De Egyptische Oer-Gnosis en haar roep in het 
eeuwige nu – deel 1 
Rijckenborgh, J. van | hardback | 247 blz | van € 28,50 
voor € 19,50 | ISBN 9789067322645
De Hermetische geschriften, vooral de 18 boeken van het ‘Cor-
pus Hermeticum’, zijn wijsgerige uiteenzettingen uitgegeven in 
4 delen, die een wegwijzer bieden naar die geestelijke wereld.

De waarheid die in het Corpus Hermeticum en de Tabula 
Smaragdina tot uitdrukking komt, noemt Van Rijckenborgh ‘de 
Egyptische Oergnosis’. Hoewel de teksten in het begin van onze 
jaartelling, ten tijde van het Hellenisme, op schrift gesteld zijn, 
voeren zij terug tot ver in de Egyptische geschiedenis. 

In het eerste deel zet J. van Rijckenborgh aan de hand van twee 
boeken van het ‘Corpus Hermeticum’ de fundamentele...

De roep der Rozenkruisers Broederschap 
Rijckenborgh, J. van | hardback | 379 blz | van € 29,50 
voor € 19,50 | ISBN 9789067320092
Tekst van en commentaar van Jan van Rijckenborgh op de drie 
manifesten van de klassieke Rozenkruisers: 1. De Roep der 
Rozenkruisers Broederschap, 2. De Belijdenis der Rozenkruisers 
Broederschap en 3. De Alchemische Bruiloft van Chirstiaan 
Rozenkruis (2 delen). 

Middelpunt van zijn betoog in dit eerste deel vormt de gedach-
te, dat de broederschap der Rozenkruisers bij de spirituele ont-
wikkeling van de westerse mens in het algemeen, alsook bij die 
van de individuele zoeker, een belangrijke rol heeft gespeeld.

Als inwijdingsgeschrift geeft zij de zoeker inzicht en inspiratie, 
nodig om de christelijke inwijdingsweg te kunnen gaan...
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actieboeken van 01-12-17 tot 01-03 -18

De wolk boven het Heiligdom 
Eckartshausen, K. von | softback | 94 blz  
van € 13,00 voor € 8,50 | ISBN 9789067320726
De Duitse mysticus Karl von Eckartshausen (1752-1803) heeft 
in zijn verhoudingsgewijs korte leven een bijzonder grote 
literaire activiteit ontplooid. Van de meer dan honderd titels 
van zijn hand geldt als de bekendste Gott ist die reinste Liebe, 
verschenen in 1790, welk werk als een keerpunt in zijn leven 
kan worden beschouwd. Het is in vele Europese talen vertaald 
en beleefde in de loop der jaren meer dan zestig drukken.

Als het belangrijkste werk van Karl von Eckartshausen moet 
echter de serie van zes brieven worden genoemd die hij in het 
jaar 1802 – dus aan het slot van zijn leven – heeft uitgegeven 
onder de titel: De wolk boven het heiligdom... 

Enkele woorden uit het binnenste 
Eckartshausen, K. von | hardback | 94 blz 
van € 11,50 voor € 7,50 | ISBN 9789067321136
Enkele woorden uit het binnenste en De vervolmaking van de 
mens – die in deze uitgave zijn samengevoegd – werden na de 
eerste Duitse uitgave in 1797 niet meer herdrukt (behalve een 
Russische editie in 1803). 

Twee eeuwen later biedt de Rozekruis Pers de eigentijdse 
zoekende mens deze teksten aan. In de eerste tekst beschrijft 
de auteur niet alleen heel treffende de vele zwakten waardoor 
de mens ongelukkig wordt, maar laat hij ook de mogelijkheden 
zien om ze te overwinnen. In de tweede tekst heeft hij een 
‘woord van troost voor hen die wachten’ verwerkt... 

Fama Fraternitatis 
Kooij, P. van der | hardback | 112 blz  
van € 27,50 voor € 19,50 | ISBN 9789067322096
Deze uitgave door P. v.d. Kooij is gebaseerd op de manus-
cripten van de Fama die reeds vóór de eerste druk in 1614 in 
omloop waren. Naast de vertaalde Fama-tekst staat de Duitse 
oorspronkelijke tekst afgedrukt. 

In de uitvoerige inleiding van Dr. Carlos Gilly wordt een beeld 
geschetst van ontstaan en verspreiding van de Manifesten der 
Rozenkruisers en van de figuren rond de auteur, Johann Valen-
tin Andreae. Het boek heeft een uitgebreid notenapparaat.

Toen er al diverse handgeschreven versies in omloop waren, 
werd de tekst voor het eerst in 1614 in Kassel gedrukt en is 
door geheel Europa verspreid. Het is het oermanifest... 

Taulers weg naar binnen 
Huijs, P.  | softback | 93 blz  
van € 14,00 voor € 9,50 | ISBN 9789067323116
De veertiende-eeuwse Duitse predikheer Johannes Tauler 
wordt gerekend tot de Rijnlandse mystiek. Hij heeft in contact 
gestaan met alle grote mystieke namen van zijn tijd: meester 
Eckhart, Heinrich Suso, Jan van Ruusbroeck, en de geheimzin-
nige Gottesfreund vom Oberland. 

Toch komt hij uit zijn preken naar voren als een bijzonder prak-
tische leraar, die niet wegzweeft. Hij omschrijft de valkuilen van 
de mens op weg naar het innerlijke, spirituele leven, het leven 
van de ziel, en schroomt niet om man en paard te noemen.

Heel wat van hetgeen Tauler zegt kan de mens van dienst zijn, 
die aan het begin van de eenentwintigste eeuw zijn ‘weg...
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oosterse wijsheid

Ruimte zien 
Adriaens, Maria | softback | 192 blz | € 19,95  
ISBN 9789056703653
In dit uitzonderlijke ‘tekenboek’ leidt Maria Adriaens je langs 
meer dan 150 voorbeelden van ‘wezenlijk waarnemen’, waarbij 
zien en tekenen versmelten tot een enkele daad. Stuk voor 
stuk vormen de tekeningen daarvan heldere getuigenissen: 
tekens van onverdeelde aandacht. 

Dit beeldverhaal neemt je mee op een tocht door je vertrouw-
de omgeving – langs bladeren, bloemen, door bossen, steden 
en dorpen, en uiteindelijk naar zee. 

Het is een tocht van loslaten, waarbij ruimte een steeds na-
drukkelijker plaats inneemt...

Stilte, luisteren in een wereld van lawaai
Thich Nhat Hanh | hardback| 144 blz | € 17,99 
ISBN 9789025906108
Thich Nhat Hanh legt uit hoe belangrijk het is om te luisteren 
naar de stilte. Daardoor wordt ons leven rijker en harmonieu-
zer, en krijgen we meer aandacht voor verbinding: met onszelf, 
met anderen, met de dagelijkse wereld om ons heen en met 
de natuur. 

De boeddhistische meester laat zien hoe mindfulness de weg 
wijst naar stilte in jezelf, en vandaar naar de geluiden die het 
leven echt waarde geven. Een toegankelijk en praktisch toepas-
baar boek...

Lao-tze’s vele wegen
Haft, Lloyd | softback | 108 blz | € 14,95  
ISBN 9789062711321
De Tau-te-tsjing (of Tao-te-king, Daodejing, ...) is waarschijnlijk 
op de Bijbel na het meest vertaalde boek ter wereld. 

De Gumbert Collectie die de Leidse universiteitsbibliotheek 
onlangs heeft verworven, bevat meer dan 700 versies in meer 
dan dertig talen. 

Al ruim tweeduizend jaar vinden tallozen troost en vermaak in 
deze oud-Chinese tekst die een unieke combinatie is van filoso-
fie, poëzie en taalspel. 

Een definitieve vertaling is niet doenlijk gezien de vele afwij-
kende tekstvarianten en het speelse, vaak meerduidige taalge-
bruik. Toch proberen... 

Soefisme, hart van de Islam
Burckhardt, Titus | softback | 160 blz | € 19,95  
ISBN 9789062711369
Dit boek is een inleiding tot de esoterische leringen van het 
soefisme, een mystieke stroming binnen de islam. Het behan-
delt naast de wereld- en mensbeschouwing van het soefisme, 
tevens het godsbeeld, de deugdenleer, de spirituele ontwikke-
lingsweg en, als hoogtepunt, de vereniging van God en mens 
in de contemplatie zoals die wordt beschreven door de grote 
meester Ibn Arabi.

Hoewel de band tussen soefisme en islam niet ontkend wordt, 
ligt het accent van deze inleiding toch op het universele karak-
ter van de leringen. De auteur wil namelijk ‘diegenen helpen 
die in deze moderne wereld inzicht in de tijdloze en universele 
waarheden proberen te krijgen, de... 

...dubbelklik voor meer
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wetenschap kunst cultuur geschiedenis

Nederlanders in Parijs 1789-1914
Diverse auteurs | softback | 270 blz | € 29,90 
ISBN 9789068687415
Parijs was in de 19de eeuw het centrum van de kunstwereld. 
Tussen 1789 en 1914 reisden honderden Nederlandse kunste-
naars naar de Franse hoofdstad, onder wie Jongkind, Breitner, 
Van Gogh, Van Dongen en Mondriaan. 

Door hun ontmoetingen met Franse kunstenaars en kennis-
making met een grote diversiteit aan kunst, stijlen, motieven, 
technieken en opvattingen, veranderden hun werk en ideeën 
over kunst ingrijpend. 

De Parijsgangers verspreidden na hun terugkeer hun nieuwe 
inzichten in Nederland, maar lieten ook hun sporen achter in 
Frankrijk. Dit rijk geïllustreerde boek vertelt het verhaal...

Echt zwaar
Calmthout, Martijn van | softback | 192 blz | € 18,95  
ISBN 9789088030871
Van de eerste valproeven tot de nieuwste reuzendetectoren 
die kunnen voelen hoe het heelal rilt: Martijn van Calmthout 
beschrijft soepel en toegankelijk de roerige geschiedenis van 
de zwaartekracht. Plaats van handeling: het Panthéon in Parijs, 
waar de langste slinger van Foucault, nauwelijks zichtbaar voor 
het oog, in een etmaal een hele cirkel ronddraait.

Van Calmthout dwaalt met een notitieboek vol aantekeningen 
langs de rand van de cirkel en ontmoet, terwijl de uren een 
voor een verstrijken, de schimmige Franse fysicus en alleskun-
ner Léon Foucault zelf. Die vertelt hem over de grote geesten 
die zwaartekracht overpeinsden en die probeerden...

Zwarte gaten
Vonk, Marcel | hardback| 216 blz | € 39,99 
ISBN 9789462984196
Het heelal spreekt tot de verbeelding en zwarte gaten zijn een 
blijvende Marcel Vonk bron van fascinatie. 

In dit rijk geïllustreerde boek ontrafelt theoretisch fysicus en 
wetenschapspopularisator Marcel Vonk dit natuurkundige 
fenomeen en beschrijft hij hoe zwarte gaten niet alleen tot 
intrigerende wetenschappelijke raadsels leiden, maar ook juist 
de mysteries van het heelal helpen oplossen.

Hij gaat daarbij complexe concepten niet uit de weg, maar legt 
deze op eenvoudige wijze uit. In de vorige eeuw werden zwar-
te gaten vooral op theoretisch vlak bestudeerd. De afgelopen 
jaren worden echter steeds meer technieken ontwikkeld...

Over de regenboog
Schenk, Janneke | hardback| 288 blz | € 14,95 
ISBN 9789059568006
Regenbogen zijn indrukwekkende natuurverschijnselen.  
Maar waar komen de kleuren van een regenboog vandaan? 
Waarom heeft hij de vorm van een boog?  
Ziet een regenboog er altijd hetzelfde uit, en hoe groot is een 
regenboog eigenlijk?  
Zijn alle regenboogkleuren in de lucht wel regenbogen?

Janneke Schenk zocht naar antwoorden op deze vragen en 
stuitte onderweg op andere licht- en kleurverschijnselen aan 
onze hemel, zoals de corona, glorie, heiligenschijn en halo’s.  
Zij beschrijft de natuurkundige verklaring van deze fenomenen 
en maakt ze met behulp van illustraties en foto’s... 
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De reis van de Beagle
Darwin, Charles | hardback| 480 blz | € 49,95 
ISBN 9789050116213
Charles Darwins bijna vijf jaar durende reis aan boord van de 
H.M.S. Beagle, die begon toen hij pas 22 was, was een cruciale 
periode in het leven en de carrière van deze jonge natuurvorser. 

Dit verslag van zijn reis rond de wereld vestigde zijn reputatie 
in de wetenschappelijke wereld. Het was de inspiratiebron 
voor zijn beroemdste en meest spraakmakende werk, Het 
ontstaan der soorten, dat nog altijd wordt gezien als de grote 
unificatietheorie voor de biowetenschappen. 

Deze schitterend geïllustreerde uitgave laat de mensen, 
plaatsen en soorten zien waarover Darwin tijdens de expeditie 
schreef. Tevens bevat deze editie met zorg geselecteerde... 

De geschiedenis van de Joden 2 – 1492-1900
Schama, Simon | hardback| 880 blz | € 49,99 
ISBN 9789045025445
Dit is het boek dat Simon Schama altijd al heeft willen schrij-
ven: Possibly the greatest story ever told, een grootse geschie-
denis van het Joodse volk in de geschiedenis van de wereld. 
Van Mozes tot psycho  analyse, van de Bijbel tot de Westelijke 
Jordaanoever, van de cultuur tot en met de wetenschap: op al 
deze terreinen zijn Joden van een beslissende invloed geweest 
op de ontwikkeling van de wereld. 

Zoals John Adams, de tweede president van de Verenigde Sta-
ten ooit schreef: ‘De Joden hebben meer bijgedragen aan de 
bescha ving van de mensheid dan willekeurig welk land.’...

Koning Artur in meervoud
Janssens, Jozef | hardback| 256 blz | € 39,99 
ISBN 9789462987265
Koning Artur en zijn entourage behoren tot de populairste figu-
ren uit de wereldliteratuur. Camelot, Excalibur, Avalon, Merlijn 
de tovenaar, Lancelot en Guinevere, Tristan en Isolde, Wale-
wein, de fee Morgane... wie heeft niet van ze gehoord. 

De invloed van de Arturverhalen is tot op de dag van vandaag 
sterk en complex. Harry Potter is bijvoorbeeld een nieuwe 
Artur, en The Lord of the Rings ademt de sfeer van de middel-
eeuwse Arturromans. 

Koning Artur in meervoud is een reis door de cultuurgeschie-
denis, maar voert ons ook naar de klippenkust van Cornwall, 
de bergen van Wales, het Bretonse binnenland,...

Pax Romana
Goldsworthy, Adrian | softback | 528 blz | € 34,99 
ISBN 9789401909921
In zijn nieuwe epos Pax Romana laat topauteur Adrian Golds-
worthy zien hoe Rome de vrede handhaafde. De Pax Romana is 
vermaard vanwege een opzienbarend lange periode van vrede 
en stabiliteit. Maar deze vrede was afgedwongen door oorlog en 
betekende de facto complete overheersing. 

De Romeinen waren agressief en meedogenloos en de hand-
having van deze vrede kostte miljoenen doden en betekende 
voor velen slavernij. Maar delen van het rijk waren door de Pax 
Romana generaties lang verstoken van oorlogen... 

wetenschap kunst cultuur geschiedenis
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De gouden eeuw van Rome
Hooff, Anton van | softback | 368 blz | € 19,99 
ISBN 9789026336799
Rasverteller Anton van Hooff neemt de lezer in De Gouden 
Eeuw van Rome mee naar de glorietijd van het Romeinse Rijk. 
Van Van Hooff verschenen eerder Klassiek, Athene en Sterven 
in stijl. 

De twee eeuwen rond het begin van de jaartelling worden 
doorgaans als glorietijd van het Romeinse Rijk beschouwd. In 
dit boek betoogt Anton Van Hooff dat juist de tweede eeuw 
n.C. meer aanspraak maakt op de betiteling Gouden Eeuw. 

Het Rijk bereikte zijn grootste omvang. Er waren geen burger-
oorlogen. Overal heerste een enorme bouwactiviteit, waarvan 
de ruïnes nu nog getuigen. Zeker in kwantiteit was er...

De fatale kust
Hughes, Robert | hardback| 740 blz | € 34,95 
ISBN 9789460037597
De fatale kust is een historisch en literair meesterwerk, een 
instant klassieker. Daarover was iedereen het eens toen het in 
1988 verscheen. Nog altijd wordt het boek gezien als een van 
de beste non-fictieboeken van de twintigste eeuw. Het won 
tal van prijzen en groeide uit tot een wereldwijde bestseller. 
toen Robert Hughes aanschoof bij Adriaan van Dis gingen ook 
in Nederland de verkoopcijfers sky high en volgde herdruk na 
herdruk. 

Het boek vertelt aan de hand van unieke documenten, dagboe-
ken en brieven de fascinerende geschiedenis van de geboorte 
van Australië, het onbekende continent dat van een immense...

De zijderoutes
Frankopan, Peter | softback | 752 blz | € 25,00 
ISBN 9789000358885
De zijderoutes is een schitterende verkenning van de elemen-
ten die de stuwende kracht waren achter de opkomst en de 
ondergang van wereldrijken, die de stroom van ideeën en 
goederen bepaalden en nu een nieuw tijdperk inluiden in de 
internationale politiek. 

Het gebied ten oosten van de Middellandse en de Zwarte Zee 
tot aan de Himalaya, dwars door Centraal-Azië tot diep in Chi-
na en India, was duizenden jaren het middelpunt van de aarde. 

Het is de bakermat van onze beschaving, waar meer dan 2500 
jaar v.Chr. metropolen ontstonden als Harappa en Mohenjo-
daro met een bevolking die in de tienduizenden liep en... 

De islamitische Verlichting
Bellaigue, Christopher de | softback | 496 blz | € 34,99 
ISBN 9789046823019
De islamitische Verlichting beschrijft de strijd tussen geloof en 
rede, tussen verstarde samenlevingen en de verworvenheden 
van de westerse Verlichting in de landen van het Midden-Oos-
ten.

Aan de hand van de levens van hervormers en de gebeurtenis-
sen in de grote centra van de islam vanaf begin negentiende 
eeuw, wordt een fascinerend beeld geschetst van een wereld 
in grote beroering. Een wereld die zijn weg probeerde te vin-
den tussen het imperialistische Westen met zijn verlichtings- 
idealen en de eigen religieuze en culturele identiteit. 

Het zijn dezelfde tegenstellingen die ook in onze tijd...

wetenschap kunst cultuur geschiedenis
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geesteli jke stromingengraal kathaar en rozenkruis 

De Schatkamer van  
het Oog van de Ware Leer
Dogen, Kigen | softback | 240 blz | € 24,95 
ISBN 9789056703707
De Schatkamer van het Oog van de Ware Leer van Dogen Kigen 
is een wereldwijd erkend godsdienstfilosofisch en literair hoog-
tepunt van het Japanse zenboeddhisme. 

Voortbouwend op de tradities van het Chinese ch’an-boeddhis-
me, dat zelf een combinatie vormde van het uit India komende 
boeddhisme en het Chinese taoïsme, verschafte Dogen in zijn 
beroemden traktaten tegelijk een uitleg van het zittend medi-
teren (zazen) als authentieke uitdrukkingen van het boeddhis-
me, en een filosofische grondslag voor wat we non- of niet-du-
alisme noemen... 

 Boek van wonderen
Glaudemans, Willem | hardback| 176 blz | € 20,00 
ISBN 9789020214062
De Biblos-serie van Willem Glaudemans is een succesvolle 
reeks boeken. Hoe is deze serie ontstaan en hoe hangen de 
verschillende delen samen? Daarover gaat dit boekje: Boek 
der wonderen, het verhaal van de Biblos-serie. Het geeft enige 
biografische achtergronden maar wil vooral demonstreren hoe 
schepping door iemand heen werkzaam kan zijn. Wanneer je 
telkens je eigen plannen opgeeft voor iets beters, ontstaan er 
wonderen...

De geschiedenis van de katharen
Roquebert, Michel | hardback| 494 blz | € 39,50 
ISBN 9789086841509
Wie waren de katharen nu werkelijk? Hoe verliep de kruistocht 
tegen de Albigenzen, die in 1209 begon onder aanvoering 
van Simon van Montfort en eindigde in 1244 met de val van 
Montségur?

In De geschiedenis van de katharen reconstrueert Michel 
Roquebert met ongeëvenaarde nauwgezetheid de kathaarse 
gemeenschap, haar geschiedenis en de geschiedenis van haar 
onderdrukking. Hij heeft zich daarbij uitsluitend gebaseerd op 
de bronnen uit die tijd: kathaarse handleidingen en rituelen, 
kronieken, verhoren en veroordelingen van de inquisitie, brief-
wisselingen tussen pausen, koningen en...

De Katharen
Schaik, John van | softback | 280 blz | € 24,99 
ISBN 9789462987371
Nog een boek over de katharen? Is alles hierover dan nog niet 
geschreven? Ja en nee. Vooral vanuit (pseudo)esoterische hoek 
wordt veel over dit onderwerp gepubliceerd, maar vaak kan 
dat de historische toets der kritiek niet doorstaan. 

John van Schaik doorploegt de kathaarse bronnen zelf en on-
derzoekt de Latijnse teksten van hun middeleeuwse tegenstan-
ders. Zo scheidt hij het kaf van het koren.

De eerste katharen komen rond 1150 op het toneel van de 
geschiedenis. Ze verschijnen in het Rijnland, Zuid-Frankrijk en 
Noord-Italië. Ze geloven dat er twee scheppers zijn: één goede 
en één slechte. Christus is niet echt mens geworden...
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gezondheid kookboeken opvoeding psychologiegeesteli jke stromingen

Reuma & Alternatieve behandelmethoden
Rasker, Hans | softback | 436 blz | € 27,50 
ISBN 9789492500564
Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben een vorm van reuma. 
Door de pijn en de beperkingen heeft de ziekte bij veel men-
sen invloed op het dagelijks leven. Behalve het bezoeken van 
reumatologen en orthopeden gaan mensen met reumatische 
aandoeningen vaak op zoek naar alternatieve behandelmetho-
den. 

Internet is voor velen een belangrijke informatiebron maar he-
laas niet altijd even betrouwbaar. Voor professor Hans Rasker 
en doctor Bart van den Bemt reden om bijna alle behandelme-
thoden te rubriceren en op heldere wijze te beschrijven in het 
nieuwe standaardwerk Reuma & Alternatieve behandelmetho-
den... 

Ook getest op vrouwen
Glezerman, Marek | softback | 320 blz | € 22,50 
ISBN 9789022334546
Wist je dat vrouwen zestig procent meer kans hebben op 
bijwerkingen van geneesmiddelen dan mannen? Ze worden 
bijvoorbeeld sneller misselijk als ze pijnstillers nemen en dus 
zijn ze minder geneigd om die te nemen. Slaappillen blijven 
dan weer langer werken in een vrouwenlichaam dan in een 
mannenlijf. Daardoor is de kans groter dat een vrouw ‘s och-
tends nog slaapdronken achter het stuur zit en een aanrijding 
veroorzaakt. 

Bij veel vrouwen manifesteert een hartaanval zich helemaal 
anders dan bij een man, dus gaat een vrouw... 

De innerlijke eenheid van de religies
Schuon, Frithjof | softback | 160 blz | € 19,95 
ISBN 9789062711291
In het huidige tijdperk van globalisering dringt de vraag naar 
de verhoudingen tussen de religies zich op. Sommigen menen 
dat de verschillen tussen de religies ze allemaal diskwalificeren. 
Anderen spreken over een soort eenheid van de religies, maar 
baseren dit slechts op een vaag gevoel. 

In het voorliggende boek is het thema van de eenheid en ver-
scheidenheid der religies goed doordacht, en wel vanuit een 
consequent spiritueel gezichtspunt. Het werd na zijn eerste 
verschijning in 1948 weldra een onmisbare klassieker voor een 
ieder die zich serieus met dit thema wilde bezighouden... 

Ontmoetingen met een non-duale God
Shulman, Jason | hardback| 160 blz | € 19,95 
ISBN 9789062711307
In een gespleten wereld die voor velen weinig uitweg meer 
biedt, beschrijft Jason Shulman – een internationaal bekende 
leraar, healer en kunstenaar – een weg naar innerlijke vrijheid 
en wat het betekent om waarlijk mens te zijn. 

Ontmoetingen met een nonduale God richt zich tot mensen van 
alle levensovertuigingen. Het maakt niet uit of je achtergrond 
theïstisch is, zoals in het christendom, de islam, het jodendom 
of andere godsdiensten, of dat je boeddhist bent, leeft vanuit 
nondualiteit leeft, of zelfs helemaal niet religieus bent. 

Het boek laat je stap-voor-stap, intelligent en humorvol, vol 
inzicht en compassie zien hoe... 



1918

tekstuitloop links boven

tekstuitloop links onder

tekstuitloop rechts boven

tekstuitloop rechts onder

...dubbelklik voor meer

...dubbelklik voor meer

...dubbelklik voor meer

...dubbelklik voor meer

gezondheid kookboeken opvoeding psychologie

Stressproof
Storoni, Mithu | softback | 304 blz | € 22,50 
ISBN 9789463190749
Korte stressmomenten zijn onvermijdelijk in het moderne le-
ven. Maar als de stress zich opstapelt en te veel wordt, kan dat 
leiden tot angsten, depressies, ontstekingen en andere chroni-
sche gezondheidsproblemen.

Dit heldere en praktische boek helpt je de effecten van stress 
te bestrijden en je natuurlijke verdediging ertegen te ver-
sterken. Elk hoofdstuk behandelt een vaak voorkomende 
stressfactor-van ontstekingen, een ontregelde lichaamsklok, 
hoge cortisolniveaus tot emotionele triggers- en geeft simpele 
strategieën om schadelijke effecten tegen te gaan...

Wandelen in verwondering
Moolenburgh Sr., Hans | hardback| 206 blz | € 19,95 
ISBN 9789047707691
Al zijn leven lang is de natuur voor Hans Moolenburgh een 
bron van inspiratie, wijsheid en verwondering. In dit boek 
schrijft hij over zijn wandelingen en overpeinzingen - deelt hij 
de kennis die hij in zijn lange leven en bijna zestig jaar praktijk 
als arts heeft opgedaan.

Als filosofie gelijkstaat aan het je verwonderen over het leven 
en de natuur, dan is dit meer filosofie dan menig filosofieboek. 

Moolenburgh neemt je als lezer mee in zijn bespiegelingen. 
Ieder stuk biedt inzichten, vergezichten, handreikingen voor 
een gezonder leven – lichamelijk én geestelijk... 

Het voedsellabyrint
Seidell, Jaap | softback | 192 blz | € 12,50 
ISBN 9789046706411
Er is te veel tegenstrijdige informatie over gezond worden en 
blijven. Uit onderzoek naar de redenen waarom mensen ziek 
of dik worden blijkt dat chronische stress, een ongezond voed-
selaanbod, gebrek aan kennis en vaardigheden en armoede 
belangrijke oorzaken zijn van ongezond eetgedrag, maar een 
samenhangende visie op een oplossing ontbreekt. 

Jaap Seidell en Jutka Halberstadt bieden in Het voedsellabyrint 
een nieuwe kijk op de manieren waarop voedsel ons en onze 
samenleving gezonder kan maken. Eetadvies alleen geeft on-
voldoende houvast voor een gezondere levensstijl. 

De auteurs geven inzicht in de oorzaken van ons (eet)gedrag... 

Geur- en chemicaliënovergevoeligheid
Haas, Geerteke de | softback | 192 blz | € 20,00 
ISBN 9789020214130
MCS (Multiple Chemical Sensitivity) staat voor meervoudige 
chemische overgevoeligheid. Geerteke de Haas, auteur van 
Geur- en chemicaliën overgevoeligheid lijdt aan deze ziekte. 
Het duurde 25 jaar voordat deze diagnose gesteld kon worden. 
In dit boek deelt ze haar ervaringen in tips. Het zal veel mensen 
met (onverklaarbare) allergieën de ogen openen! 

MCS-patiënten reageren heel sterk op geringe concentraties 
alledaagse chemische stoffen. Denk hierbij aan plastic verpak-
kingsmateriaal, schoonmaakmiddelen of verzorgingsproduc-
ten). Ook de geur van bijvoorbeeld luchtverfrissers, parfums, 
tabaksrook en verf is voor MCS-patiënten ziekmakend...
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Bowls of Goodness
Olsson, Nina | hardback| 192 blz | € 20,00 
ISBN 9789024577477
Genomineerd voor Kookboek van het Jaar 2017.
Bowls of Goodness van Nina Olsson geeft iedereen de kans om 
moeiteloos een zalige en gezonde maaltijd op tafel te zetten. 

Bowls of Goodness is een oogstrelend kookboek voor de thuis-
kok met een groot aantal even gemakkelijke als verrukkelijke 
maaltijden in een kom. 

Aan de hand van een verzameling vegetarische recepten, voor 
ontbijt, avondmaal of een gezellig etentje, wordt moeiteloos 
een eenvoudige kom vol textuur en smaak op tafel gezet. 

Met overheerlijke gerechten van smoothies en salades tot aan 
noedels en granen; elke kom bruist... 

Honger!
Mme Zsazsa | hardback| 240 blz | € 24,99 
ISBN 9789022334614
Voor wie vaker vegetarisch wil koken en voor wie dat altijd al 
deed, voor wie houdt van veel groenten bij zijn vlees en voor wie 
dat nog moet leren, voor mensen met een groentepakket, voor 
mensen met een moestuin, voor kleine en grote mensen, voor 
kleine en grote gezinnen. Kortom, voor iedereen met honger! 

*Een boek vol seizoensvriendelijke, vegetarische hoofdgerech-
ten met suggesties om ze aan te passen. 

*Voor elke dag: makkelijk genoeg om er na een vermoeiende 
werkdag nog aan te beginnen, maar verrassend genoeg om er 
goesting in te krijgen. 

*Met tips voor moestuiniers,... 

Smaaksouvenirs
Pelgrum, Jolijn | hardback| 224 blz | € 22,99 
ISBN 9789046822326
Plantaardig eten is een ontdekkingsreis. Wie om zich heen kijkt 
vindt overal inspiratie voor de lekkerste gerechten zonder dier-
lijke ingrediënten, en dat is wat Jolijn Pelgrum (vegadutchie.nl) 
en haar vriend Sjoerd Schotten (samgreens.com) op hun reizen 
hebben gedaan. 

Samen maakten ze 75 vegan wereldrecepten voor gerechten 
die thuis simpel te bereiden zijn, met ingrediënten die je in 
de meeste supermarkten kunt vinden: Vietnamese banh mi, 
Surinaamse roti, Japanse ramen noedelsoep, een Sri Lankaanse 
currytafel of Indonesische rendang. 

Smaaksouvenirs voert je mee langs gerechten die zij aten in 
verre landen, maar ook gerechten uit...

VEGAN - Het kookboek
Jury, Jean-Christian | hardback| 448 blz | € 39,99 
ISBN 9789000353248
De enige complete vegan kookbijbel VEGAN - Het kookboek is 
de meest complete verzameling traditionele en authentieke 
vegan recepten van over de hele wereld. De meer dan 450 
plantaardige voor-, hoofd- en nagerechten zijn veelzijdig, ver-
rassend én geschikt voor iedere thuiskok. 

Of je nu dagelijks veganistisch of vegetarisch eet, of zo nu en 
dan: dit is het enige kookboek dat je nodig hebt voor overheer-
lijke gerechten en eindeloze inspiratie! 

Jean-Christian Jury is een vegan en raw-food-chef uit Toulouse. 
Hij heeft zo’n twintig jaar reis- en kookervaring. In 2008 open-
de hij zijn eerste vegan restaurant in Berlijn, La Mano Verde, 
dat geroemd wordt...

gezondheid kookboeken opvoeding psychologie
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Eigenwaardig opvoeden  
met het B-tree model
Gent, Judith van | softback | 111 blz | € 20,00 
ISBN 9789082536409
Vol vertrouwen opgroeien! Hoe mooi zal het zijn als elk kind 
opgroeit met het volste vertrouwen in zichzelf, de ander en de 
wereld. Maar hoe doe je dat, in een wereld vol beweging? 

Wil jij... - het allerbeste voor een kind; - iets meegeven wat 
écht waardevol is; - bijdragen aan een mooie, liefdevolle we-
reld? Dan gaat opvoeden met het B-tree groeimodel je zeker 
helpen! Het B-tree model geeft inzicht in het groeiproces van 
een kind en benadrukt het belang van een goede basis. 

Als de basis goed is, kan een kind vol vertrouwen zijn eigen 
stappen zetten. Met een goede basis, maak jij het verschil!... 

Meer dan intelligent
Kieboom, Tessa | softback | 240 blz | € 19,99 
ISBN 9789401446884
Niet elke hoogbegaafde gaat op dezelfde manier om met pres-
taties. De ene wordt er gelukkig van, de ander zet zich pas in 
als hij er het nut van inziet en nog een ander kan niet om met 
hoge verwachtingen.

In dit baanbrekende boek leggen hoogbegaafdheidsexperts 
Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx de vele valkuilen bloot 
die aanwezig talent kunnen fnuiken. 

Maar ze reiken ook concrete tools aan die hoogbegaafden 
kunnen helpen om hun talenten te laten floreren en gelukkiger 
in het leven te staan...

Het tienerbrein
Jolles, Jelle | softback | 256 blz | € 14,99 
ISBN 9789462987470
Een must read voor ouders, maar evenzeer voor leraren, voor 
coaches in sport en muziek en voor opvoedprofessionals. Je 
zoon van 15 is slim en verstandig. Waarom doet hij dan soms 
van die ongelooflijk domme dingen? 

En waarom vindt hij zijn smartphone en onmiddellijke bevredi-
ging belangrijker dan het plannen van zijn activiteiten? 

Waarom neemt hij soms onverantwoorde risico’s? En hoe kan 
het dat tieners zich plots heel snel ontwikkelen en een eerdere 
achterstand omzetten in een voorsprong? 

Antwoord: de tiener is ‘werk in uitvoering’. Dat hangt samen 
met de hersenrijping: die... 

De 13 geboden voor ouders
Morin, Amy | softback | 300 blz | € 19,99 
ISBN 9789045213569
Amy Morin, auteur van de internationale bestseller De 13 
geboden voor ouders verlegt haar aandacht naar ouders en 
leert hun hoe ze hun kinderen geestelijk sterk en veerkrachtig 
kunnen opvoeden. 

Krijgen de kinderen van vandaag de flexibiliteit en mentale 
kracht die ze nodig hebben om de uitdagingen van het leven in 
een steeds ingewikkelder en engere wereld te kunnen aanpak-
ken? Met veilige ruimten en trigger-waarschuwingen die zijn 
onworpen om kinderen te ‘beschermen’, belemmeren veel 
volwassenen onbewust hun kinderen in het bereiken van hun 
grootste potentieel... 

gezondheid kookboeken opvoeding psychologie
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westerse filosofie en symboliek  

Woorden als sterren
Saint-Exupery, Antoine de | hardback| 128 blz | € 14,95 
ISBN 9789062711376
Als sterren lichten de woorden op van de wereldberoemde pi-
loot die ‘de Kleine Prins’ uitvond. Zijn hele leven zocht hij naar 
het ware mens-zijn, vaak ook in het duister: alleen datgene 
waartoe de mens als geliefde en vriend in staat is, kan stand-
houden tegenover de dimensies van het oneindige. 

Antoine de Saint-Exupéry ontdekte bronnen in de woestijn en 
sterren die de weg wijzen naar een menswaardige toekomst...

De kracht van betekenis
Esfahani Smith, Emily | softback |  320 blz | € 19,99 
ISBN 9789025904463
In De kracht van betekenis stelt Emily Esfahani Smith dat we 
het verkeerde doel hebben nagejaagd. De westerse cultuur 
is geobsedeerd door geluk. Toch voelen veel mensen zich 
vervreemd en doelloos, soms zelfs wanhopig. Niet geluk, maar 
betekenis maakt het leven de moeite waard. 

Op basis van recent psychologisch onderzoek en inzichten uit 
de filosofie en de literatuur laat Esfahani aan de hand van vier 
pijlers zien hoe we een zinvol leven kunnen vormgeven. 

Ook voerde ze talloze gesprekken met onder anderen een die-
renverzorgster, een ex-crimineel en een astronaut, om erachter 
te komen hoe je zin geeft aan je leven...

Vind je Ikigai
García, Héctor | hardback| 192 blz | € 15,00 
ISBN 9789022581698
Op veler verzoek van lezers besloten de auteurs een praktisch  
vervolg te schrijven op hun bestseller Ikigai

We snappen het belang van onze ‘ikigai’, maar hoe vind je hem 
nou precies?

Een praktische gids waarmee je je ikigai kunt ontdekken en 
activeren, het concept uit de oude Japanse wijsheid die de 
wereld aan het veroveren is.

Na het ontdekken van het geheim voor een lang en gelukkig 
leven in Ikigai, ‘de reden van je bestaan’ of je ‘levenspassie’, 
keren Héctor García en Francesc Miralles terug naar de duizend 
jaar oude Japanse cultuur om... 

gezondheid kookboeken opvoeding psychologie

Het geluk van het genoeg
Rabhi, Pierre | softback | … blz | € 17,99 
ISBN 9789460683848
In Het geluk van het genoeg vertelt Rabhi over zijn ervaringen 
die duidelijk maken dat het alleen mogelijk is te breken met 
de mensvernietigende mondialisering als we onze noden en 
verlangens matigen en kiezen voor vrijmakende en vrijwillige 
soberheid. Alleen zo kunnen we de mens en de natuur te-
rugplaatsen in het centrum van onze aandacht en de wereld 
smaak en lichtheid geven... 
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Bevroren dromen
Doerr, Anthony | softback | 432 blz | € 22,99 
ISBN 9789044352221
David is een stille jongen met een voorliefde voor sneeuwkris-
tallen. In zijn jeugd droomt hij al van gebeurtenissen die later 
werkelijkheid worden. Op zijn tweeëndertigste ontmoet hij 
Sandy. Ze trouwen en gaan in Ohio wonen waar Sandy bevalt 
van een dochter, Grace. 

Wanneer David droomt dat Grace zal verdrinken, verlaat hij zijn 
gezin en reist naar de andere kant van de wereld. Vele jaren 
gaan voorbij. 

Heeft Sandy hem inmiddels vergeven? 

Zou Grace nog leven?...

Van bacterie naar Bach en terug
Dennett, Daniel C. | softback | 560 blz | € 34,99 
ISBN 9789045025827
Vijfentwintig jaar na het meesterwerk van Daniel Dennett 
over het bewustzijn, ‘Het bewustzijn verklaard’, verschijnt de 
opvolger: ‘Van bacterie naar Bach en terug’. In dit nieuwe boek 
onderzoekt Dennett hoe je abstracte begrippen als ziel, intel-
ligentie en creativiteit kunt beschrijven. De auteur buigt zich 
wederom over de grote vragen waar hij zijn hele carrière al 
mee bezig is. Hebben we een vrije wil? Wat betekent bewust-
zijn? Wat gebeurt er wanneer iemand denkt? 

Dennett gebruikt biologie en computerwetenschap, en dan 
vooral kunstmatige intelligentie, en komt zo tot een nieuwe 
visie op de menselijke geest. ‘Ja, we hebben een ziel, maar die 
bestaat uit talloze kleine robots,’ zegt Dennett... 

Geen idee
Warndorff, Jan | softback | 232 blz | € 19,95 
ISBN 9789047709466
De populariteit van levenskunst en mindfulness laat zien dat 
steeds meer mensen zoeken naar houvast in het leven zelf. 
Maar opvallend genoeg stellen zelfs levenskunstfilosofen niet 
de cruciale vraag: wat bedoelen we precies met ‘het leven zelf’? 

Voortbouwend op het denken van Ortega y Gasset en inzichten 
uit het boeddhisme ontwikkelt Jan Warndorff een vernieuwen-
de filosofie die het alledaagse leven centraal stelt. Deze ‘filo-
sofie van het boerenverstand’ staat geheel in het teken van de 
moraal: ‘Zie van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden.’ 

Warndorff wisselt analytische hoofdstukken af met praktische 
intermezzo’s, rijk aan doorleefde voorbeelden,... 

Oorsprong
Brown, Dan | softback | 500 blz | € 24,99 
ISBN 9789024576791
Oorsprong is de nieuwe Robert Langdon-thriller van Dan 
Brown, de populairste thrillerschrijver ter wereld. Oorsprong 
speelt zich af in Madrid, Barcelona, Bilbao en Sevilla, zit vol 
moderne kunst, innovatieve technologie, geschiedenis en ar-
chitectuur en draait om de belangrijkste vragen ooit: die naar 
onze herkomst en onze toekomst.

Robert Langdon, hoogleraar kunstgeschiedenis en symboliek, is 
te gast bij de spectaculaire onthulling van Edmond Kirsch’ ont-
dekking. Kirsch, een wereldberoemde, controversiële miljardair 
en futurist, claimt dat zijn ontdekking de wetenschap voor 
altijd zal veranderen, maar de onthulling ontaardt in chaos... 
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romans verhalen mythen poezie

Een jihad van liefde
Bachiri, Mohamed El | softback | 92 blz | € 7,99 
ISBN 9789023471622
‘Ik ben een jihadist van de liefde. Vraag me niet om te haten, 
nog liever zou ik sterven!’

Mohamed El Bachiri is een Marokkaanse Belg, moslim en Mo-
lenbekenaar. Hij is ook de man van Loubna Lafquiri, zijn grote 
liefde en moeder van zijn kinderen, die op 22 maart 2016 bij de 
aanslagen in Brussel om het leven is gekomen. 

Zijn liefdevolle speech in het tv-programma De Afspraak eind 
december beroerde miljoenen en werd het meest bekeken 
filmpje ooit op de Vlaamse televisie. 

In Een jihad van liefde praat Mohamed over zijn jeugd in Mo-
lenbeek, de liefde voor zijn vrouw en zijn leven na... 

Het labyrint der geesten
Zafón, Carlos Ruiz | Hardback | 848 blz | € 29,99 
ISBN 9789056725815
De indrukwekkende finale van het vierluik Het Kerkhof der 
Vergeten Boeken van Carlos Ruiz Zafón!  
De bestsellerreeks die begon met ‘De schaduw van de wind’.

Spanje in de late jaren ‘50: Een opdracht van de geheime 
dienst brengt de eigenzinnige Alicia Gris van Madrid terug naar 
haar geboortestad Barcelona. Zij moet de plotselinge verdwij-
ning van minister Mauricio Valls ophelderen, wiens duistere 
geschiedenis hem in lijkt te halen. 

Hij heeft een geheimzinnig boek uit de reeks ‘Het kerkhof der 
Vergeten Boeken’ in zijn bezit, dat Alicia pijnlijk aan haar eigen 
lot herinnert. Het voert haar naar de boekhandel Sempere & 
Zoon, in het hart van Barcelona. Maar... 

De Bijbel voor ongelovigen
Kuijer, Guus | softback | 256 blz | € 19,99 
ISBN 9789025304287
De Bijbel bevat de allermooiste verhalen uit de wereldlitera-
tuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen). 
In dit laatste deel gaat het over Judit, Daniël, Susanna en Ester. 

De meeste van deze verhalen gaan over het ontstaan van het 
antisemitisme en de reactie van de Joden daarop. Het meest 
aangrijpende voorbeeld daarvan is het verhaal over de Joodse 
Ester die door koning Ahasveros van Perzië, door middel van 
een schoonheidswedstrijd, tot zijn vrouw wordt gemaakt. Met 
behulp van haar pleegvader Mordechai voorkomt zij, met ge-
vaar voor eigen leven, dat de hoveling Haman door de uitvaar-
diging van een nieuwe wet het Joodse volk uitroeit...

Fabels
Fontaine, Jean de la | hardback | € 19,99 
ISBN 9789028270251
De naam Jean de La Fontaine (1621-1695) is bijna synoniem ge-
worden met ‘fabels’. Hij schreef er honderden, waarvoor hij, als 
overtuigd classicist, zijn inspiratie vooral haalde uit de klassieke 
oudheid, met name bij schrijvers als Aesopus en Phaedrus. 

De beroemde fabels van La Fontaine zijn korte vertellingen in 
dichtvorm, met een moraal, een wijze les. Vaak spelen dieren 
de hoofdrol, zoals in ‘De krekel en de mier’. Omdat de krekel 
zich vooral bezighoudt met zingen, en daarmee zichzelf en 
anderen de hele zomer vermaakt, verwacht zij wel enige hulp 
als zij in de herfst graan tekortkomt. Maar de mier weigert 
zuinigjes. Kunstenaars worden dus slecht beloond, wilde La 
Fontaine zeggen, al werd het later... 
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cadeauboekjes

Stilte Momentjes uit het leven geplukt
Leonard-Jan Kaniok | hardback | 108 blz | € 12,95 
ISBN 8719075415030
Stilte Momentjes zijn korte, meditatieve bespiegelingen voor 
iedere dag, die je helpen te herinneren wie en wat je werkelijk 
bent. Stilte Momentjes spreken direct tot je hart want daar 
vindt die herinnering plaats.

‘Misschien is het je wel eens opgevallen dat je bijna alles wat je 
ziet benoemt en interpreteert. Heel veel dingen worden con-
stant met elkaar vergeleken in termen van beter-minder, leuk 
en niet leuk. Alles wordt door het verstand gefilterd en hier-
door denk je grip te hebben op de situatie. Dit proces houdt je 
ego op zijn plek. Als je, ook al is het maar heel even, ophoudt 
met benoemen ontstaat er onmiddellijk ruimte...

Peter’s Zeurkalender
Straaten, Peter van | kalender | 365 blz | € 15,00 
ISBN 9789463360135
Hij is er weer voor de 26ste keer!

Voor veel mensen in Nederland (en Nederlandstaligen ver 
daarbuiten) is het een verslavende gewoonte jaarlijks Peter’s 
Zeurkalender aan te schaffen.

Gelukkig kunt u ook in 2018 weer genieten van de herkenbare 
situaties die Van Straaten zo meesterlijk schetst.

Dit zal de derde gouden editie zijn, met de allerbeste tekenin-
gen uit de Zeurkalenders verschenen tussen 2004 en 2008...

Vuur
Hume, Daniel | hardback| 224 blz | € 20,00 
ISBN 9789400509085
Vuur heeft iets magisch: het fascineert, inspireert en brengt 
mensen samen. Of het nu gaat om licht, warmte, energie of 
koken: vuur speelt al duizenden jaren een centrale rol in ons 
leven. 

Daniel Hume neemt ons in Vuur mee op een reis door de we-
reld om de verschillende manieren van vuur maken te onder-
zoeken. Aan de hand van fascinerende verhalen vertelt hij over 
het ontstaan en de betekenis van elke methode, in reizen naar 
onder meer Namibië, Canada, Polynesië, Nieuw-Zeeland en de 
Filipijnen...

Wandelparadijs Nederland
Jansen van Galen, John | softback | 256 blz | € 20,00 
ISBN 9789460038518
In Wandelparadijs Nederland verkent John Jansen van Galen 
alle twaalf provincies te voet en brengt met aanstekelijke 
geestdrift in een wemeling van korte impressies verslag uit van 
zijn omzwervingen. Het boek is rijk geïllustreerd met schitte-
rende foto’s en bevat links naar meer dan 500 wandelingen. 

John Jansen van Galen is een wandelaar. Hij wandelt al zestig 
jaar en schrijft er al 45 jaar over. 

De wonderlijkste persoon die hij ooit ontmoette, was de vrouw 
die zei dat je in Nederland niet kunt wandelen, omdat het hier 
zo saai is. Maar waar is het prettiger wandelen dan in Neder-
land? Het landschap is oneindig gevarieerd. Er zijn duizenden...
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Wauw pauw
Heiligers, Yoko | hardback | 38 blz | € 15,00 
ISBN 9789460682520
Als pauwtje geboren wordt is hij helemaal wit. Hij heeft geen 
gekleurde veren met grote ronde ogen, zoals de andere pau-
wen. Pauwtje wil óók veren met ogen! In de dierentuin gaat hij 
op zoek.

Wauw Pauw is een oogstrelend, veelkleurig prentenboek dat 
kinderen en grote mensen de dierenwereld laat ontdekken. 

Yoko Heiligers is beeldend kunstenaar en illustrator van kin-
derboeken. Wauw Pauw is haar vierde prentenboek. Eerder 
verschenen de prentenboeken ‘Grote kleine potvis’, ‘Mama 
wat zit er op mijn kop’ en ‘Draaf met mij’...

Clownerietjes
Hermans, Toon | hardback| 192 blz | € 9,99 
ISBN 9789401447003
Toon zong. Toon vertelde. Toon was grappig. Toon dichtte. Toon 
schilderde. En Toon tekende. 

Cartoons even klein en fijn als zijn versjes. Soms scherp of een 
beetje ondeugend, soms kinderlijk eenvoudig. 

Toon vond nieuwe woorden uit en gaf ze letterlijk betekenis. 
Bestaande woorden kregen door het beeld plots een komische 
inhoud. Het was een even wonderlijk als natuurlijk samen-
spel tussen taal en tekening. – uit het woord vooraf van Karel 
Michiels. 

Clownerietjes bundelt de beste cartoons van Toon Hermans... 

Stilte, een ode aan het leven
Kaniok, Leo | hardback| 96 blz | € 20,00 
ISBN 9789081637626
Inspiratieboekje en CD ‘Stilte’ 

Full Color boekje met zelf geschreven meditaties, bespiegelin-
gen, oefeningen en verhalen over stilte. Met prachtige illustra-
ties en foto’s. 

Inclusief luister-CD met extra verhalen en meditatie-oefenin-
gen. Een ode aan het leven!...

Feest in de wolken
Schamp, Tom | softback | 8 blz | € 14,99 
ISBN 9789401446563
Zonder woorden vertelt Tom Schamp talloze verhalen over de 
bewoners van een wolkenkrabber. 

Maak kennis met een tuinman, een mysterieuze kat, een 
zeemeermin, een leeuw die houdt van snelle auto’s en een 
matroos. En schuif aan de feesttafel aan, hoog in de wolken...

cadeauboekjes
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Kiekeboe pakket 
Vierkant, Rond en Driehoek
Hout, Mies van | hardback | € 24,95 
ISBN 9789047709794
Het favoriete kiekeboe-spel van kinderen – maar dan 
in boekvorm! Welke dreumes houdt niet van kieke-
boe-spelletjes? Dat spel, waar ze nooit genoeg van krij-
gen, is het uitgangspunt van deze drie kleurrijke klap- en 
flapboeken. 

Wie een pagina openslaat, ziet eerst alleen ‘kale’ 
vormen. Maar onder de flappen aan de zijkant schuilt 

iedere bladzijde – kiekeboe! – een wonderlijke wereld die 
bevolkt wordt door de meest uiteenlopende dieren. Hond-
jes, kevers, een sprinkhaan, een octopus: allemaal zijn het 
fantasierijke uitwerkingen van de basisvormen op de flap.Elk 

De nacht van de vallende ster
Hest, Amy | hardback | 30 blz | € 13,95 
ISBN 9789047709626
De beste vrienden zijn soms dichterbij dan je denkt!

Iedere ochtend kijkt Nijn eerst even door het hoge gras en het 
hek naar Hond. En iedere ochtend kijkt Hond eerst even door 
het hek en het hoge gras naar Nijn.

Ze zeggen geen van beiden: ‘Hallo.’ Of: ‘Hoi.’ Of: ‘Leuk om je te 
zien.’

Toch laat de gedachte aan elkaar beide buren niet los. Tot op 
een mooie nacht zowel Hond als Nijn niet kan slapen. Ze staan 
in hun tuin, kijken naar het huis van de ander, bedenken dat 
die buur wel een vriend kan gebruiken. En dan valt een ster...

Het cadeau
Straaten, Harmen van | hardback | 32 blz | € 14,99 
ISBN 9789047623991
Daan heeft alles wat zijn hartje begeert. Toch wil hij dit keer 
een echt bijzonder cadeau. Zijn ouders weten het inmiddels 
niet meer. Wanneer is Daan eindelijk tevreden? En nog belang-
rijker: wat moeten ze nu weer voor hem kopen. 

Ze gaan naar de speelgoedwinkel en vragen om advies. De ver-
koper heeft precies het juiste cadeau voor Daan. Een prenten-
boek dat je aan het denken zet. 

Wanneer is het genoeg?  
Weten ouders wel waar ze hun kinderen blij mee kunnen ma-
ken? En weten kinderen eigenlijk zelf wel wat ze willen?...

Tegenstellingen
Powers, Fiona | softback | 10 blz | € 8,99 
ISBN 9789000356850
Dit stijlvol uitgevoerde kartonboekje op rijm bevat mooie 
retro-illustraties van dieren, voertuigen en kinderen. 

Iedere pagina heeft uitgespaarde en opliggende elementen 
om te voelen en ontdekken. 

Zo leren kinderen spelenderwijs tegenstellingen kennen, 
zoals hoog en laag, groot en klein...
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Misschien
Genechten, Guido van | hardback| € 24,95 
36 blz | ISBN 9789044831382
Luxe editie beleef het verhaal en maak de figuren. 
Inhoud: 1 prentenboek, 12 magneetvormen,  
1 ijzeren speelbord.

Hoe begint iets? Met niets? Misschien. Doe je 
ogen dicht. Denk alles weg. Ook jezelf. En begin 
opnieuw.

‘[De] cirkelgang van ontstaan, leven en stukgaan, is 
best een prikkelende gedachte, die Van Genechten 
op overtuigende wijze lanceert.’ Een prachtig boek 
vol kinderlijke verwondering...

Heintje en de minpins
Dahl, Roald | hardback | 112 blz | € 13,99 
ISBN 9789026144493
Heintje en de minpins van Roald Dahl is een magisch mooi ver-
haal, geïllustreerd door sir Quentin Blake. Winnaar van de Prijs 
van de Nederlandse Kinderjury 1993.

De moeder van Kleine Heintje verbiedt hem om naar het Woud 
van het Kwaad te gaan, omdat daar volgens haar hoornnok-
kers, knotszwabbers en monsterlijke drochten wonen. Op een 
dag gaat Kleine Heintje toch en wordt dan achternagezeten 
door een rapschranzer. Kleine Heintje vlucht een boom in en 
ontmoet de minpins. Samen bedenken ze een plan om de 
monsters te verslaan...

Belle en Sébastien
Aubry, Cécile | hardback | 180 blz | € 15,95 
ISBN 9789492068118
De kerstdagen zijn in aantocht en de bewoners van het berg-
dorp Saint-Martin maken zich zorgen: er is een hond uit de 
kennel ontsnapt, een wild beest genaamd Belle. Het zwerft 
door de bergen en maakt de omgeving onveilig. Ze besluiten 
een klopjacht te organiseren... 

De zigeunerjongen Sébastien, opgevoed door César en diens 
kleinkinderen Angélina en Jean, is dagelijks in de bergen te 
vinden en gaat op zoek naar de hond. 

Gesteund door César en dokter Guillaume redt hij Belle uit 
de handen van de dorpelingen. Belle en Sébastien sluiten een 
vriendschap voor het leven...

De Notenkraker
Hoffmann, E.T.A. | hardback| 96 blz | € 17,99 
ISBN 9789463491020
Op dat moment zag Marie iets wat niemand nog was opgeval-
len. Helemaal achter op de tafel stond een eigenaardig manne-
tje, heel onopvallend, alsof hij geduldig op zijn beurt wachtte.

Het is kerstavond. Fritz en Marie kunnen niet wachten om hun 
cadeautjes open te maken. Tussen alle geschenken vindt Marie 
een vreemd uitziende notenkraker. Nog vreemder: hij komt ‘s 
nachts tot leven. 

Voordat ze het weet is Marie het middelpunt van een gevecht 
tussen de Muizenkoning en het andere speelgoed en wordt ze 
meegenomen naar een wereld van suikerkastelen, chocolade-
koningen en echte liefde...

j e u g d b o e k e n va n a f 6 j a a r 
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Roza Rozeur, ingenieur
Beaty, Andrea | hardback | 32 blz | € 13,95 
ISBN 9789057124983
Waar andere mensen een hoop troep zien, ziet Roza Rozeur 
inspiratie. De verlegen Roza bouwt ‘s avonds, alleen op haar 
kamertje, van allerlei spulletjes de meest geweldige construc-
ties. Worstjes-op-brood-automaten, zweefbroeken, slangen-
verdrijvende kaasslierthoeden. 

Iedereen zou er van onder de indruk zijn – als ze zou laten zien 
wat ze gemaakt heeft. Maar omdat ze bang is om te mislukken 
verbergt Roza haar uitvindingen onder haar bed. Totdat haar 
overgroottante Roos op bezoek komt. Zij laat Roza zien dat je je 
voor een eerste mislukking niet hoeft te schamen – je moet er 
juist een feestje van maken!...

Alles klaar? En pompen maar!
Marsjak, Samoeïl | hardback | 40 blz | € 17,50 
ISBN 9789028270183
We hebben er lang op moeten wachten, maar ze zijn er weer: 
klassieke Russische kindergedichten, geïllustreerd door de 
grootste avant-gardekunstenaars uit het Sovjet-Rusland van 
de jaren 1920 - met de oude prenten die nog net zo fris zijn als 
toen, en in een kersverse vertaling.

Alles klaar? En pompen maar! is een bundeling van drie lan-
gere gedichten van Samoeïl Marsjak, een van de onbetwiste 
reuzen van de Russische kinderpoëzie. 

Bagage, met de kleurrijke constructivistische illustraties van 
Lebedev, Brand, met de vrolijke tekeningen van Konasjevitsj, 
en Post, dat onvergetelijk geïllustreerd werd...

Het meisje met de zwavelstokjes
Yoon, Hee Jeong | hardback | 32 blz | € 15,95 
ISBN 9789044829198
Het klassieke sprookje van het meisje, dat in de bittere 
winterkou zwavelstokjes moet verkopen omdat er thuis 
niets te eten is, blijft mensen wereldwijd raken.   
Komt het door de eenvoud van het verhaal?   
Door de combinatie van vreugde en verdriet?   
Door de kracht van verbeelding? 

De dood, die het meisje herenigt met haar grootmoeder, 
is voor haar een bevrijding. 

Deze uitgave van het beroemde verhaal van Hans Chris-
tian Andersen is een Koreaanse bewerking. De bijzonde-
re illustraties in waterverf roepen een sfeer op als...

j e u g d b o e k e n va n a f 6 j a a r 
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Het boek van Stof
Pullman, Philip | softback | 448 blz | € 19,99 
ISBN 9789044635089
22 jaar na Het gouden kompas, het eerste deel van de beroem-
de Noorderlicht-trilogie, keert Philip Pullman terug naar de 
parallelle wereld die al meer dan 17,5 miljoen lezers wereld-
wijd wist te betoveren. 

Malcolm Polstead is een eerlijke en hulpvaardige jongen - maar 
hij is ook vreselijk nieuwsgierig. In het klooster verderop wordt 
in het diepste geheim het baby’tje Lyra verzorgd. 

Er is niets aan de hand, tot op een dag handlangers van het 
Magisterium hem opzoeken en alles over Lyra willen weten. 
Nietsvermoedend gaat Malcolm op onderzoek uit en raakt 
langzamerhand verstrengeld in een gevaarlijk complot...

Colorama
Cruschiform | hardback| 144 blz | € 24,99 
ISBN 9789401446839
Ga mee op een unieke reis door de wereld van de 
kleuren en ontdek meer dan 100 tinten, van karmijn-
rood tot babyroze, van ambergeel tot zijdewit en van 
kiwigroen tot Toearegblauw. 

Laat je verrassen door boeiende weetjes over kleur in 
de wereld om ons heen. Weet je waarom een flamingo 
roze is? En wie de All Blacks zijn? Weet je waar de term 
indigo vandaan komt? Wat hebben een aardbei en een 
herfstblad gemeenschappelijk? En hoe komt melk aan 
zijn witte kleur?...

Ontdek jouw kunststreken
Bie, Ceciel de | softback | 76 blz | € 14,95 
ISBN 9789082714203
Houd je ook zo van licht en mooie kleuren? Dan is het 
een goed idee om te gaan schilderen! Dit boek staat 
vol met schildertips, over welke kwasten je het beste 
kunt gebruiken, hoe je een schilderij opbouwt of hoe 
je kleuren mengt. Zeven Hollandse schilders helpen jou 
daarbij. En dat zijn niet de eersten de besten. 

Ceciel de Bie en Reinoud Leenen zijn bekende kinder-
boekenschrijvers die veel boeken over kunstenaars en 
materialen hebben geschreven voor diverse musea en 
uitgevers. Voor Inkt kregen zij de Vlag en Wimpel 2011. 
e Ceciel won in 2000 een Zilveren Griffel voor...

Het luciferkasteel
Graff, Keir | hardback| 256 blz | € 13,99 
ISBN 9789000358373
Brian kan genoeg andere plaatsen bedenken waar hij liever 
zijn zomervakantie doorbrengt dan bij zijn oom en tante in het 
dorpje ‘Saai’. In een gevangenis bijvoorbeeld. Of een oordop-
jesfabriek. Alles is beter dan de zomerschool bij zijn oom. 

‘Saai’ doet zijn naam eer aan, totdat Brian en zijn nicht Nora 
een groot, houten huis in het bos ontdekken. Met balkons, 
torentjes en ramen die schijnbaar willekeurig in de muren ge-
plaatst zijn; het huis lijkt bij een briesje zo te kunnen omvallen. 
Voor de doldwaze, excentrieke familie die er woont, is het niet 
alleen een thuis, het is hun kasteel...
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Lampje
Schaap, Annet | hardback | 328 blz | € 16,99 
ISBN 9789045120379
Dit is een verhaal over de zee. Over geheimzinnige zeewezens 
en woeste piraten. Over het ‘Zwarte Huis’ van de Admiraal, 
waarvan ze zeggen dat er een monster woont. Over een grijze 
vuurtoren op een eiland dat nog net vastzit aan het vaste land.

Over Lampje, de dochter van de vuurtorenwachter, die iede-
re avond de eenenzestig treden beklimt om het licht aan te 
steken. 

Over een stormachtige avond, waarop de lucifers op zijn en 
alles misgaat. Maar vooral over dapper zijn en meer kunnen 
dan je ooit had gedacht...

Is nergens ergens?
Graaf, Iris van der | softback | 135 blz | € 17,95 
ISBN 9789057124662
Je kunt over alles nadenken: over wat je om je heen ziet, over 
wie jij bent. Over wat taal is, wat vriendschap is, wat waarheid 
is. Of over liefde, dood of het nieuws. 

Lang geleden gingen filosofen, die van vragen stellen en naden-
ken hun beroep maakten, hun vragen opschrijven. En ze gingen 
op zoek naar antwoorden. Die antwoorden schreven ze ook op. 

Soms was een nieuwe filosoof het niet eens met een oudere 
filosoof, en keek hij of zij weer op een heel andere manier 
naar zo’n vraag. Met andere ogen, in een andere tijd en in een 
andere omgeving. Die teksten van oude filosofen kun je nu nog 
steeds lezen. En de vragen die zij stelden,...

Woordnerd
Nielsen, Susin | hardback | 248 blz | € 15,95 
ISBN 9789047708926
Ambrose zit thuis. Zijn moeder wil niet meer dat hij naar 
school gaat, omdat zijn ‘vrienden’ hem bijna hebben vermoord 
door een pinda tussen zijn boterham te stoppen. Niet dat 
Ambrose dat erg vindt – door zijn merkwaardige uiterlijk, het 
feit dat hij zo vaak verhuist en zijn talent om altijd de verkeerde 
dingen te zeggen was hij al niet erg geliefd op school (understa-
tement van het jaar). 

Nee, Ambrose voelt zich veel fijner in het souterrain van een 
ouder Grieks echtpaar waar hij met zijn moeder woont. Maar 
dan komt tot schrik van Ambroses moeder de zoon van de 
Grieken weer thuis wonen: Cosmo, vers uit de gevangenis...

4342
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Aristoteles & Dante ontdekken de geheimen 
van het universum
Alire Sáenz, Benjamin | hardback| 352 blz | € 18,99 
ISBN 9789463491105
‘Ik durf te wedden dat je soms in iemands hand alle geheimen 
van het universum kunt vinden.’ 

Aristoteles is een eenzame, boze tiener die misschien wel iets 
te veel over de wereld nadenkt. Dante is een eigenwijze betwe-
ter die het liefst de hele dag zonder schoenen rondloopt. Als ze 
elkaar bij het zwembad tegenkomen, lijken ze niets met elkaar 
gemeen te hebben – behalve het feit dat ze allebei vernoemd 
zijn naar oude filosofen. 

Toch ontstaat er een bijzondere vriendschap, zo eentje die levens 
verandert. En dankzij hun vriendschap ontdekken Ari en Dante... 

Het alfabet van Candice Phee
Jonsberg, Barry | hardback | 214 blz | € 16,95 
ISBN 9789047709107
Candice Phee wil het leven voor iedereen mooier maken. Jam-
mer genoeg is ze nogal onhandig - en heeft ze dat zelf niet door. 

Van school heeft Candice de opdracht gekregen om zichzelf te 
beschrijven aan de hand van een alfabet. Ze levert alleen geen 
a4’tje in, maar een volledig boek... 

Zo komen we alles te weten over de familieruzie met rijke oom 
Brian, hoe haar vriend Douglas Benson uit een Andere Di-
mensie is gekomen (en daar weer naar terug wil), wat er jaren 
geleden met Candices zusje gebeurde en waarom Aardvark-Vis 
waarschijnlijk denkt dat Candice God is. En over hoe ze blijft 
zoeken naar het geluk, voor zichzelf en voor alle mensen...

Paard, paard, tijger, tijger
Neerlin, Mette Eike | hardback| 144 blz | € 14,99 
ISBN 9789000354993
Het leven van Honey is al gecompliceerd genoeg met haar 
chaotische familie. Thuis draagt ze (mede) de zorg voor haar 
gehandicapte zus en voor het huishouden en wil ze het ieder-
een naar de zin te maken. Ze probeert om niet op te vallen en 
geeft nooit tegenspraak.

Als haar op een dag gevraagd wordt, terwijl ze bij de bushalte 
slentert, of ze met de bus mee moet, antwoordt ze vanzelf 
‘ja’. En ze zegt ook ‘ja’ op de vraag of zij Karen is die als laatste 
verwacht wordt op de cursus Chinees. En op de vraag of zij 
de kleindochter is die Marcel in het hospice komt opzoeken. 
Zo komt ze in onmogelijke situaties terecht, maar sluit ze ook 
vriendschap met de terminaal zieke... 

j e u g d b o e k e n va n a f 12 j a a r 
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