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NIEUWE BOEKEN

ALAN H. SIMMONS, 2014
STONE AGE SAILORS: PALEOLITHIC 
SEAFARING IN THE MEDITERRANEAN

Het afgelopen decennium is steeds 
meer bewijs geleverd dat onze 
voorouders in de vroege prehistorie al 
de vaardigheden bezaten om over grote 
wateren te zeilen. In dit fascinerende 
boek vat Alan Simmons de bewijzen 
voor prehistorische zeevaardij en 
eilandbewoning samen, beginnend met 
een wereldwijd perspectief om zich 
vervolgens te richten op de Middel-
landse Zee. Recent onderzoek op 
Melos, Kreta en Simmons’ eigen werk 
op Cyprus, tonen aan dat lange afstand 
zeilen een veelvoorkomend paleolith-
isch fenomeen is. Zijn overzichtelijke 
presentatie van de belangrijkste bewi-
jsstukken en ontdekkingen is interes-
sant voor zowel geïnteresseerden in 
prehistorie als in de oude zeevaart.

Hardcover: 240 pagina’s
Uitgever: Left Coast Press
Taal: Engels
ISBN-10: 161132114X
ISBN-13: 978-1611321142

ADRIAN LISTER, 2014
MAMMOTHS: ICE AGE GIANTS

De mammoet is hét icoon van de 
ijstijd. Deze dieren liepen tot 20.000 
jaar geleden rond in het koude, open 
landschap van Europa, Azië en Noord-
Amerika. Vandaag de dag genereren 
hun goed geconserveerde fossielen een 
enorme fascinatie. Aan de hand van het 
nieuwste wetenschappelijke onderzoek 
vertelt Adrian Lister het verhaal van 
hun leefomgeving, gedrag, evolutie en 
uiterlijk. Een voorbeeld hiervan is het 
DNA-onderzoek dat aangeeft welke 
kleur de vacht van de mammoet gehad 
heeft. Hij vertelt waarom dit prach-
tige dier uitgestorven is en of het ooit 
mogelijk zal zijn hem terug te klonen. 
Hij trekt ook parallellen tussen het lot 
van de mammoet en die van hun naaste 
verwanten, de nu levende olifanten. Het 
boek is rijk geïllustreerd met foto’s van 
skeletten, schedels, goed bewaard zacht 
weefsel uit de collectie van het Natural 
History Museum in Londen en beelden 
van de best bewaard gebleven mam-
moetbaby ter wereld, Lyuba.

Hardcover: 128 pagina’s
Uitgever: The Natural History 
Museum
Taal: Engels
ISBN-10: 0565093274
ISBN-13: 978-0565093273

GEMMA VENHUIZEN, 2014
DE AARDE VOOR IN BED, OP HET 
TOILET OF IN BAD

Zin in een wereldreis zonder je 
comfortabele slaapkamer (en bad-
kamer) te hoeven verlaten? Met dit 
boek ontdek je de mooiste, boeiendste 
en merkwaardigste plekken op onze 
aardbol en kom je te weten hoe ze zijn 
ontstaan. Schrijfster Gemma Venhuizen 
neemt je mee op geologische expeditie 
langs diverse aardwetenschappelijke 

verschijnselen. Verken de toppen van 
de Himalaya en de dieptes van de 
Atlantische Oceaan vanuit je eigen 
huis. Een reis rond de wereld in tachtig 
vragen!

Hardcover: 160 pagina’s
Uitgever: BBNC Uitgevers
Taal: Nederlands
ISBN-10: 9045315912
ISBN-13: 978-9045315911

J.G.M. THEWISSEN (RED.), 2013 (1998)
THE EMERGENCE OF WHALES: 
EVOLUTIONARY PATTERNS IN THE 
ORIGIN OF CETACEA 

Herdruk. Onderzoek naar walvisevolu-
tie bevindt zich in een explosieve fase, 
door een combinatie van nieuwe vond-
sten en nieuwe technieken. Het doel 
van dit boek is een beeld te schetsen 
van deze nieuwe ontwikkelingen. De 
hoofdstukken laten zien dat de studie 
naar de oorsprong van de walvissen een 
dynamisch en multidisciplinair veld is 
en dat er voorlopig nog geen einde zal 
komen aan de snelle ontwikkelingen.

Paperback: 477 pagina’s
Uitgever: Springer
Taal: Engels
ISBN-10: 1489901612
ISBN-13: 978-1489901613


