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’t Is maar een griepje

Door	prof.	dr.	Ab	Osterhaus

Op	deze	twee	luister-cd’s	vertelt	viroloog	Ab	Osterhaus	over	de	
verschillende	virussen	die	we	de	laatste	jaren	voorbij	hebben	zien	
trekken,	zoals	het	SARS	virus,	het	kippengriepvirus	en	de	Gekke	
Koeienziekte.	Hij	legt	uit	wat	een	virus	is,	hoe	die	ontstaat,	waar	hij	
vandaan	komt	en	hoe	we	‘die	in	de	kiem	zouden	kunnen	smoren’.	
Ook	gaat	hij	in	op	de	mogelijkheid	van	een	uitbraak	van	een	nieuwe	
grieppandemie	-	een	wereldwijde	epidemie	-	waarbij	een	nieuwe	
variant	van	het	griepvirus	miljoenen	slachtoffers	kan	maken,	zoals	dit	
in	de	vorige	eeuw	drie	keer	gebeurde.	Hoe	en	waar	zou	dit	kunnen	
ontstaan?	En	nog	belangrijker,	hoe	bereiden	de	wetenschap	én	de	
overheid	zich	hierop	voor	om	de	gevolgen	van	zo’n	pandemie	voor	de	
samenleving	te	beperken?

In	�009,	het	Darwin-jaar,	organiseren	het	Erasmus	MC	en	het	
Natuurhistorisch	Museum	Rotterdam	de	tentoonstelling	‘H5N1	-	De	
evolutie	van	een	griepvirus’	en	verschijnt	een	computerspel	over	de	
voortdurende	strijd	van	de	wetenschap	tegen	het	griepvirus.	
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Genre:	Luisterwijs	Natuur
Serie-nummer	9
1	audio-cd	luisterduur	-	60	minuten
ISBN:	978-90-899�-01�-�	NUR	077
Verwacht:	februari	�009
Prijs:	e	9,95

•  Kenneth Rijsdijk studeerde 
Fysische Geografie 
aan de Universiteit van 
Amsterdam (UvA) en 
deed promotieonderzoek 
op de universiteit van 
Wales. Momenteel werkt 
hij als onderzoeker bij 
Naturalis en is hij docent 
Aardwetenschappen aan 
de UvA. In 2005 ontdekte 
hij samen met collega’s, 
een van ‘s werelds rijkste 
fossielenvindplaatsen met 
vele dodo-botten. Om meer 
onderzoek te verrichten aan 
deze unieke ontdekking 
heeft Rijsdijk het ‘Dodo 
Research Programme’ 
opgericht, een internationaal 
programma dat als doel 
heeft het ecosysteem van de 
dodo te reconstrueren en de 
redenen van zijn ondergang 
te onderzoeken. Genre:	Luisterwijs	Natuur

Serie-nummer	10
�	cd’s	totale	luisterduur	100	minuten
ISBN:	978-90-899�-015-6	NUR	077
Verwacht:	februari	�009
Prijs:	e	9,95

•  Ab Osterhaus is hoogleraar 
Virologie aan het Erasmus 
MC in Rotterdam en 
deeltijdhoogleraar 
Milieuvirologie aan de 
Universiteit van Utrecht. 
Hij is directeur van twee 
WHO-referentiecentra en 
medeoprichter/directeur 
van een drietal bedrijven 
die deel uitmaken van de 
Erasmus MC Holding. Sinds 
2000 is hij voorzitter van de 
European Scientific Working 
Group on Influenza (ESWI).
Met deze groep heeft 
hij meer dan een dozijn  
“nieuwe” virussen van mens 
en dier ontdekt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ab Osterhaus

door Ab Osterhaus

't is maar een 
griepje

Luisterw
ijs  

natuur
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•  i.s.m. Naturalis, inclusief kortingsbon voor het museum
•  cd wordt gepresenteerd tijdens het begin van 

het Darwin jaar in Naturalis
•  sluit aan bij tentoonstelling van de dodo in Naturalis

• i.s.m. Erasmus MC
•  cd geeft toegang tot een computerspel over virussen 
•  cd wordt gepresenteerd bij de opening van de tentoonstelling: 

‘H5N1 - De evolutie van een griepvirus’ in het Natuur 
Historisch Museum Rotterdam

•  cd geeft toegang tot Natuur Historisch Museum Rotterdam

De Dodo leeft!
Uitgestorven	dier	laat	toch	weer	van	zich	horen

Door	dr.	Kenneth	Rijsdijk

Is	de	dodo	echt	uitgestorven?	Hebben	de	Nederlanders	de	laatste	
dodo	opgegeten	en	kunnen	we	de	dodo	met	DNA	weer	tot	leven	
wekken?	

De	dodo	behoort	tot	de	meest	beroemde	uitgestorven	diersoorten	
ter	wereld	en	leefde	op	het	vulkanische	eiland	Mauritius.	De	soort	
bestond	al	miljoenen	jaren	totdat	in	16�8	de	eerste	menselijke	
bewoners	-	Nederlanders	–	het	eiland	kwamen	bewonen.	Helaas	
was	het	toen	snel	gedaan	met	de	dodo:	binnen	50	jaar	was	het	dier	
vrijwel	uitgestorven.	Toch	is	nog	steeds	niet	precies	bekend	waardoor	
dit	is	gebeurd.	In	�005	ontdekten	Nederlandse	wetenschappers	een	
dodo-massagraf	in	Mauritius,	een	gebeurtenis	van	wereldformaat.	Dr.	
Kenneth	Rijsdijk	–	mede-ontdekker	van	het	massagraf	–	beschrijft	op	
deze	cd	op	meeslepende	wijze	de	ontdekking	van	dit	graf	en	probeert	
aan	de	hand	van	zijn	bevindingen	antwoord	te	geven	op	alle	vragen	
die	er	nog	zijn	rondom	het	mysterie	van	het	uitsterven	van	de	dodo.	



Genre:	Luisterwijs	Mens
Serie-nummer	11
1	audio-cd	luisterduur	-	60	minuten
ISBN:	978-90-899�-016-�	NUR	077
Verwacht	april	�009
Prijs:	e	9,95

MasterFlirt –
Hoe	verleid	je	iedere	vrouw

Door	Tijn	van	Ewijk

Als	mannen	gaan	vissen,	dan	doen	ze	dat	met	wormen	omdat	ze	
weten	dat	vissen	van	wormen	houden.	Zo	leven	ze	zich	als	het	ware	in	
in	de	behoeftes	van	de	vis.	
Als	mannen	gaan	versieren,	geven	ze	voornamelijk	wat	ze	zélf	nodig	
hebben…	Met	als	gevolg	dat	de	vrouw	zelden	bijt.
Verleiden	is	een	vaardigheid	die	iedereen	door	inzicht	en	oefening	
zou	kunnen	beheersen…	en	is	dus	te	leren.	

Deze	cd	geeft	inzicht	en	handvatten	om	de	kunst	der	verleiding	onder	
de	knie	te	krijgen.	
De	van	radio	en	tv	bekende	“MasterFlirt	coach”	Tijn	van	Ewijk	legt	
op	deze	cd	uit	wat	vrouwen	onbewust	aantrekkelijk	vinden;	“want	als	
je	weet	hoe	je	een	vrouw	moet	geven	wat	ze	nodig	heeft,	is	ze	als	
was	in	je	handen“.	Deze	cd	geeft	elke	man,	van	jong	tot	oud,	inzicht	
in	de	behoeftes	van	de	vrouw,	zodat	het	verleiden	van	de	door	hem	
begeerde	vrouw	als	vanzelf	gaat.

•  Tijn van Ewijk heeft zich, 
na zijn studie Bedrijfskunde 
en een carrière in het 
bedrijfsleven, de afgelopen 
tien jaar gespecialiseerd 
in het spel der verleiding 
tussen mannen en vrouwen. 
 
In samenwerking met 
andere professionals 
organiseert hij door heel 
Nederland workshops 
die mannen en vrouwen 
handvatten geven om 
zelfverzekerd en zelfbewust 
in contact te treden met het 
andere geslacht. Van Ewijk 
is ondernemer, schrijver, 
publicist, filantroop en 
lid van de Professional 
Speakers Association. Zijn 
boeken en workshops zijn 
op wetenschappelijke leest 
gestoeld en doorspekt met 
praktische tips en adviezen. 
 
Vervolg op pagina 7  uu
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MasterFlirt –
Hoe	vind	en	bind	je	die	vent

Door	Tijn	van	Ewijk

Bindingsangst	bij	mannen	bestaat	niet.	Bindingsangst	betekent	alleen	
dat	de	man	bij	jou	niet	vindt	wat	hij	nodig	heeft.	Als	je	die	ware	wilt	
vinden	én	binden,	moet	je	dus	goed	weten	wat	hij	nodig	heeft	en	
hem	dát	geven.	Maar…	wat	hij	nodig	heeft	is	niet	wat	jij	nodig	hebt:	
mannen	zijn	geen	vrouwen	met	een	penis!
Mannen	willen	niet	alleen	maar	seks!	Mannen	willen	ook	bewondering,	
vrijheid,	dingen	doen,	individualiteit,	en	ja,	ook	seks.	

Deze	cd	geeft	inzicht	in	wat	een	man	nodig	heeft	en	hoe	je	hem	dat	
kunt	geven	zonder	jezelf	te	verliezen.	Hoe	je	zelf	op	die	perfecte	man	
kunt	afstappen	maar	hem	tegelijkertijd	het	gevoel	geeft	dat	hij	jou	
veroverd	heeft.	Hoe	je	voorkomt	dat	je	steeds	op	de	verkeerde	valt	en	
waar	je	naar	moet	kijken	om	te	ontdekken	of	hij	de	ware	voor	je	is.	En	
natuurlijk,	hoe	je	ervoor	zorgt	dat	hij	nooit	meer	bij	je	weg	wil.
De	van	tijdschriftartikelen	en	interviews	bekende	“MasterFlirt	coach”	
Tijn	van	Ewijk	legt	op	deze	cd	uit	wat	mannen	echt	willen,	zodat	jij	de	
voor	jou	perfecte	vent	kunt	vinden	én	binden!	

Genre:	Luisterwijs	Mens
Serie-nummer	1�
1	audio-cd	luisterduur	-	60	minuten
ISBN:	978-90-899�-017-0	NUR	077
Verwacht	april	�009
Prijs:	e	9,95

tt Vervolg van pagina 6 

u  Zijn artikelen op 
verleidingsgebied 
verschenen onder 
andere in Playboy, Flair, 
Cosmo, Nieuwe Revu en 
Psychologie Magazine. Hij 
is een graag geziene gast 
op radio en tv.  
 
Dit alles maakt hem tot 
dé expert op het gebied 
van flirten en verleiden: de 
ware ‘MasterFlirt coach’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijn van Ewijk • Foto: Ronald Knap 

	
•  Auteur is beschikbaar voor signeersessies, 

workshops en interviews
• Uitgebreide aandacht in dag- en weekbladen
•  Artikelen en interviews in tijdschriften zoals 

Panorama en Esquire
• Interviews en reclame op de radio

	
•  Auteur is beschikbaar voor signeersessies, 

workshops en interviews
• Uitgebreide aandacht in dag- en weekbladen
• Artikelen en interviews in tijdschriften zoals Viva en de Esta
• Interviews en reclame op de radio



Het geheugen in de rechtszaal

Door	prof.	dr.	Harald	Merckelbach

“Ik	heb	het	misschien	wel	gedaan	Edelachtbare,	maar	ik	weet	er	
echt	niets	meer	vanaf.”	Dat	is	wat	verdachten	in	de	rechtszaal	nogal	
eens	zeggen.	Bijna	altijd	gaat	het	dan	om	ernstige	delicten:	moord,	
doodslag	of	verkrachting.	Wat	moeten	we	van	zulk	geheugenverlies	in	
de	rechtszaal	denken?	Is	het	allemaal	fake?	Of	komt	het	ook	echt	voor	
dat	iemand	tijdens	pakweg	het	slaapwandelen	een	moord	pleegt	en	
daar	later	niets	meer	vanaf	weet?

In	deze	cd	bespreekt	Harald	Merckelbach	aan	de	hand	van	vele	
opzienbarende	praktijkvoorbeelden	hoe	daar	in	het	Nederlands	
rechtssysteem	mee	om	wordt	gegaan.	Want	als	het	om	dit	soort	
kwesties	gaat,	komen	twee	werelden	bij	elkaar:	het	strafrecht	en	
de	psychologie	van	het	geheugen.	Elk	met	zijn	eigen	motieven	
en	belangen.	Dit	staat	garant	voor	vreemde	zaken,	opmerkelijke	
conclusies	en	interessante	feiten.

Genre:	Luisterwijs	Algemeen	-	Psychologie
Serie-nummer	1�
1	audio-cd	luisterduur	-	60	minuten
ISBN:	978-90-899�-014-9	NUR	077	
Verwacht	april	�009
Prijs:	e	9,95
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•  Harald Merckelbach is als 
hoogleraar Psychologie 
verbonden aan de 
Universiteit Maastricht. Zijn 
belangstelling gaat uit naar 
geheugenafwijkingen en de 
wijze waarop die relevant 
zijn voor de rechtszaal. Hij 
treedt regelmatig op als 
getuige-deskundige en 
schreef daarover ook een 
groot aantal boeken en 
artikelen.

9

Het recht van de sterkste… Of niet?

Door	prof.	dr.	Jan	van	Hooff

“De	natuur	is	nu	eenmaal	wreed”	-	dat	hoor	je	vaak.	Op	tv	of	in	de	
dierentuin	zie	je	hoe	de	grootste	en	sterkste	gorilla	van	de	groep	de	
baas	is	over	de	anderen.	“Natuurlijk	is	dit	zo,”	zeg	je	dan	meteen.	“Hij	
is	toch	de	sterkste,	en	de	natuur	is	tenslotte	een	strijd	om	het	bestaan	
waarin	de	sterkste	overleeft.”

Maar	klopt	dit	wel?	Is	het	echt	zo	dat	alleen	de	grootste	en	sterkste	
binnen	een	groep	overleven?	Want	als	dat	zo	is,	dan	zouden	er	na	
miljoenen	jaren	evolutie	toch	alleen	nog	maar	sterke	dieren	over	
moeten	zijn?	En	dat	is	niet	zo!	
Soms	helpen	dieren	elkaar	zelfs	belangeloos.	Hoe	kan	dit?	Moeten	
dieren	misschien	ook	andere	eigenschappen	hebben	om	te	kunnen	
overleven,	en	welke	zijn	dat	dan?	En	hoe	komt	het	dat	deze	dieren	
met	die	eigenschappen	het	dan	toch	hebben	kunnen	winnen	van	die	
veel	grotere	en	sterkere	soortgenoten?

Jan	van	Hooff,	professor	in	het	gedrag	van	dieren,	zal	in	dit	
luistercollege	al	deze	vragen	beantwoorden	aan	de	hand	van	vele	
aansprekende	voorbeelden	uit	het	dierenrijk.	Daarbij	zal	hij	ook	
vertellen	hoe	dit	allemaal	bij	ons	mensen	zit	en	of	wij	wel	zo	anders	
zijn	dan	dieren.

Genre:	Luisterwijs	Junior
Serie-nummer	5
1	audio-cd	luisterduur	-	60	minuten
ISBN:	978-90-899�-018-7	NUR	076
Verwacht:	maart	�009
Prijs:	e	9,95

•  Jan van Hooff groeide op 
in Burgers’ Zoo in Arnhem, 
waar zijn ouders directeur 
waren. Hij studeerde 
biologie in Utrecht en 
Oxford en promoveerde op 
een onderzoek naar sociaal 
gedrag en communicatie 
bij mensapen. Vooral zijn 
vergelijkende studies 
over gelaatsexpressies bij 
apen en mensapen, zoals 
de evolutie van lachen 
en glimlachen, hebben 
de aandacht getrokken. 
Van 1980 tot 2001 was 
hij hoogleraar in de 
Gedragswetenschap van 
dieren aan de Universiteit 
van Utrecht.
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Door	prof.	dr.	Jelle	Reumer
Genre:	Luisterwijs	Mens
Serie-nummer	1
1	audio-cd	luisterduur	-	6�	minuten
ISBN:	978-90-899�-001-9	NUR	077
Verschenen	juni	�008
Prijs:	e	9,95

Door	prof.	dr.	Peter	Barthel
Genre:	LuisterWijs	Natuur
Serie-nummer	�
1	audio-cd	luisterduur	-	69	minuten
ISBN:	978-90-899�-00�-6	NUR	077
Verschenen	juni	�008
Prijs:	e	9,95
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•  ZONDER DE METEORIET 
WAREN WE ER NIET

•  Natuur en Techniek 
10/2008:  
• “Reumer is zo’n goede keuze: 
hij heeft een prettige stem en 
door de rust waarmee hij vertelt 
komt de informatie goed over” 
• “In het geval van Reumer is 
luisteren een uitstekend alter-
natief. In de auto of de trein bij-
voorbeeld – 63 minuten afleiding 
die je wijzer maakt” 
• “Geen moment missen we de 
afbeeldingen…” 

•  Volkskrant 
23/08/2008: 
• “In aanstekelijke gewone- 
mensentaal vertelt hij over 
een van die ingrijpende 
toevalligheden” 

• DE MAAN IN 60 MINUTEN

•  Dagblad van het Noorden 
01/10/2008: 
• “…daardoor worden het 
aangename hapklare brokken 
voor iedereen van 16-90 jaar”

LuisterWijs
TITElS 2008

Een eigen LuisterWijs-tafeldisplay?

De	LuisterWijs	cd’s	komen	het	allerbeste	tot	
hun	recht	in	de	voor	LuisterWijs	speciaal	ontwikkelde	
tafeldisplay.	In	deze	display	kunnen	tot	1�0	cd’s	op	
een	aantrekkelijke	manier	worden	gepresenteerd.

U	kunt	deze	display	in	bruikleen	krijgen	bij	een	bestelling	van	
minimaal	vijf	stuks	van	twaalf	verschillende	titels.	

Wanneer	u	hierin	geïnteresseerd	bent,	dan	kunt	u	contact	
opnemen	met	Aquarius	Boekverkoop.	Contact	gegevens	vindt	
u	achter	op	deze	brochure.

“Geen moment missen we
de afbeeldingen...”

“Aangename hapklare 
brokken...”

Dagblad van het Noorden 01/10/2008Natuur en Techniek 10/2008
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Door	Jochanan	Belinfante
Genre:	LuisterWijs	Religie
Serie-nummer	�
�	audio-cd’s	totale	luisterduur	-	1�0	minuten	
ISBN:	978-90-899�-004-0	NUR	077
Verschenen	juni	�008
Prijs:	e	9,95

Door	Jules	van	Hessen
Genre:	LuisterWijs	Algemeen	-	Muziek
Serie-nummer	4
�	audio-cd´s	totale	luisterduur	-	1�5	minuten
ISBN:	978-90-899�-005-7	NUR	077
Verschenen	juni	�008
Prijs:	e	9,95

Door	prof.	dr.	Martin	van	Hees
Genre:	LuisterWijs	Algemeen	-	Filosofie
Serie-nummer	5
1	audio-cd	luisterduur	-	47	minuten
ISBN	978-90-899�-008-8	NUR	077
Verschenen	september	�008
Prijs:	e	9,95

Door	prof.	dr.	Gert	ter	Horst	en	
prof.	dr.	Gert	Holstege
Genre:	LuisterWijs	Mens	
Serie-nummer	6
�	audio-cd’s	luisterduur	-	114	minuten
ISBN	978-90-899�-009-5	NUR	077
Verschenen	oktober	�008
Prijs:	e	9,95

Door	dr.	Bas	Defize
Genre:	LuisterWijs	Mens		
Serie-nummer	7	
1	audio-cd	luisterduur	-	60	minuten
ISBN	978-90-899�-010-1	NUR	077
Verschenen	oktober	�008
Prijs:	e	9,95

Door	drs.	Leo	Mock
Genre:	LuisterWijs	Religie
Serie-nummer	8
1	audio-cd	luisterduur	-	81		minuten
ISBN	978-90-899�-011-8	NUR	077
Verschenen	november	�008
Prijs:	e	9,95

•  VAN BAR MITSWA  
TOT CHANOEKA

•  NIW 
12/09/08: 
• “Heel helder en duidelijk, met 
een fijne spreekstijl…’’ 
• “…Vooral bedoeld voor 
diegenen die nog niet zoveel 
weten, maar ook de gevorderde 
student kan er nog het nodige 
van opsteken”.

•  AlGEMEEN

•  Intermediair  
28/08/08: ” 
• “…Speels vormgegeven en 
schappelijk geprijsd”.

•  GElUK, DE HOOGSTE 
WAARDE IN HET lEVEN?

•  Volkskrant 
11/10/08: 
• “Het luistercollege van 
Van Hees geeft aardig wat stof 
tot nadenken…”

LuisterWijs
TITElS 2008

LuisterWijs
TITElS 2008

“Heel helder en duidelijk, 
met een fijne spreekstijl...”

“Speels vormgegeven en 
schappelijk geprijsd...”

“Van Hees geeft aardig wat 
stof tot nadenken...”

Volkskrant 11/10/2008Intermediair 28/08/2008NIW 12/09/2008



‘Hallo, is 
daar iemand?’

Een speurtocht naar leven 
op andere planeten

Door 
GOVERT SCHILLING
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Door	drs.	Theo	Jurriens	
Genre	LuisterWijs	junior	
Junior	serie-nummer	�
1	audio-cd	luisterduur	-	41	minuten
ISBN:	978-90-899�-006-4	NUR	076	
Verschenen	juni	�008
Prijs:	e	9,95

Door	drs.	Theo	Jurriens	
Genre	LuisterWijs	junior	
Junior	serie-nummer	1
1	audio-cd	luisterduur	-	45	minuten
ISBN:	978-90-899�-00�-�	NUR	076
Verschenen	juni	�008
Prijs:	e	9,95

Door	Govert	Schilling	
Genre:	LuisterWijs	junior
Junior	serie-nummer	�
1	audio-cd	luisterduur	-	46	minuten
ISBN	978-90-899�-007-1	NUR	076
Verschenen	september	�008
Prijs:	e	9,95

Door	Sanne	van	der	Heijden,	Wiet	Schwartz	en		
Diederik	Radder
Genre:	LuisterWijs	junior
Junior	serie-nummer	4
1	audio-cd	luisterduur	-	60	minuten
ISBN	978-90-899�-01�-5	NUR	076
Verschijnt	januari	�009
Prijs:	e	9,95
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•  KUNNEN VOGElS OP 
DE KOP VlIEGEN 

HOE PlAST EEN ASTRONAUT?

•  Dagblad van het Noorden 
01/10/2008 
• “De gave van het vertellen 
is slechts voor enkelen 
weggelegd”. 
• “Degenen die het kunnen, zijn 
van het eerste tot het laatste 
woord sprankelend en boeiend”. 
• “Kinderen stellen zulke 
bijzondere vragen, het is zonde 
als daarmee niets gebeurt”. 
• “…Ik hoop dat nieuwsgierige 
kinderen de luister-cd’s 
aanschaffen, evenals scholen en 
mensen met leerproblemen”

•  HAllO, IS DAAR IEMAND? 

•    Intermediair 
28/08/2008:  
• “…Zit je ook als volwassene, 
gelijk op het puntje van je 
stoel”.
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“Van het eerste tot het 
laatste woord sprankelend...”

“Kinderen stellen zulke 
bijzondere vragen...”
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“Op puntje van je stoel...”

Intermediair 28/08/2008
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