Informeren. Inspireren. Bewegen. Verder denken.
Dat is waar Pelckmans uitgevers voor staat.
Pelckmans uitgevers maakt educatieve, professioneel-wetenschappelijke en algemene
uitgaven en verzorgt opleidingen. We bieden informatie, inzicht, inspiratie en ontspanning
aan een breed publiek, zoals leerlingen, opleiders, studenten en lezers. Deze brede waaier
aan activiteiten zorgt voor een interessante kruisbestuiving en stimuleert ons om onze
expertise op elk terrein te optimaliseren.
We creëren een hechte vertrouwensrelatie tussen auteurs, uitgevers, redacteurs,
marketingmedewerkers en andere actoren in de markt. Bovendien kunnen auteurs rekenen
op deskundige ondersteuning bij het realiseren en commercialiseren van hun projecten.
Door te blijven innoveren en expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we vanuit
onze sterke traditie aan de uitgeverij van de toekomst.
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Willem
Elsschots
enige echte
ultieme
verzamelbox
Oktober 2020 / € 75 / ISBN 978 94 6310 573 6
NUR 301 Literaire roman, novelle
I S B N 978-94-6310-573-6
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789463 105736

Op 31 mei 2020 herdachten we het
zestigjarige overlijden van Willem Elsschot.
We brengen de eerder verschenen prozadelen
van de nieuwe paperbackuitgave samen in
een luxueuze cassette. Een tijdelijke actie
die een ideaal moment vormt om Elsschots
nieuwe stijl toe te voegen aan uw bibliotheek.
Villa des Roses
Een Ontgoocheling
De Verlossing
Lijmen/Het Been
Kaas
Tsjip/De Leeuwentemmer
Pensioen
Het Tankschip
Het Dwaallicht
De aparte prozadelen zijn voorzien van
toegankelijk geschreven en verhelderende
nawoorden van Matthijs de Ridder, Jamal
Ouariachi, Eric Rinckhout, Dirk Leyman,
Vrouwkje Tuinman, Koen Rymenants, Peter
Vandermeersch en Alma Mathijsen.

F ICT IE & L I TE R AI RE N O N - F IC T IE- 6

Van alle
Nederlandstalige
romans zijn deze
elf de beste
“Of Elsschot nu schrijft over het
verkrijgen van een pensioen, een
vrijzinnige knorpot in een katholiek
dorp, de verkoop van een tankschip
of de handel in kaas: al zijn werk
maakt het kleine, het zielige, het
alledaagse groots.”
— Humo

“Nog steeds leest Elsschots werk
als een pure verademing.”
— Trouw

“Dat is het effect dat deze
heruitgaven in het beste geval ook
moeten hebben: verwondering
over zoveel tijdloze en grenzeloze
kwaliteit.”

Willem Elsschot is het schrijverspseudoniem van
Alfons De Ridder (1882-1960), een reclameman uit
Antwerpen. De invloed van zijn oeuvre, dat uitmunt
in beknoptheid en stilistische kracht, is en blijft
immens. Zijn boeken werden verfilmd, verstript en
meerdere malen vertaald.
© Letterenhuis Antwerpen
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— De Standaard

Nachtbouwer
MICHAËL BRIJS
September 2020 / Paperback / 13,5 x 20 cm
240 blz. / € 20 / ISBN 978 94 6310 513 2
NUR 301 Literaire roman
E-book € 14,99 / 978 94 6310 574 3
I S B N 978-94-6310-513-2
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Een architect staat op het punt de grootste
opdracht van zijn carrière in de wacht te
slepen: een innovatief public-private complex
dat zowel een school als een winkelcentrum
moet herbergen. Maar zijn gemoedsrust gaat
aan het wankelen wanneer hij wordt geplaagd
door herinneringen aan zijn jeugdjaren:
vechtpartijen, sirenes, dodelijke slachtoffers.
Alleen weet hij niet meer wie er nu precies
doodging. En hoe heeft die onhandelbare
scholier het in godsnaam tot architect
geschopt?
Hoe meer hij zich herinnert van de turbulente
nachten, de merkwaardige dromen en de
zonderlinge figuren die zijn adolescentie
kleurden, hoe meer de volwassen architect
worstelt met de wereld en met het beton.
Alles leidt terug naar de fatale nacht die hem
heeft gemaakt tot wie hij is.

“Architectuur, filosofie,
mystiek, alchemie, seks,
moord en doodslag: het zijn
zomaar enkele ingrediënten
waarmee ‘nachtbouwer’ Brijs
een duizelingwekkende wereld
schept.”
— Walter van den Broeck
FI CT IE & L IT E RA IRE N O N -F I CT IE- 8

Een magisch-realistische
coming-of-ageroman
over de waanzin en de
wonderen van deze tijd

Het laatste hoofdstuk, ‘De toekomst van de toile cirée’,
had ik helemaal zelf bedacht. Op mijn fietstochten door
het centrum deed ik altijd het stadspark aan. Er was een
grote vijver, met eenden, en een mooie belle-epoquebrug
die boven het water hing en twee kunstmatig aangelegde
heuvels verbond. De laatste jaren stond die vijver droog,
en de eenden verdwenen. De Snor had ons tijdens de les
uitgelegd hoe dat kwam. Antwerpen leek de laatste jaren
wel één reusachtige bouwwerf. Op grote werven wordt
een enorme hoeveelheid grondwater opgepompt. De
werven zijn bij wet verplicht om dat water opnieuw in
de grond te injecteren; ‘retourbemaling’ noemen ze dat.
Maar die retourbemaling is erg kostbaar, en de meeste
bouwbedrijven laten het na. Het stadsbestuur, dat de
bedrijven op hun plicht dient te wijzen, is dikke vrienden
met de projectontwikkelaars, en knijpt een oogje dicht.

Michaël Brijs (1979) studeerde taal- en letterkunde aan de
Universiteit Antwerpen en volgde de jazzopleiding aan het
Koninklijk Conservatorium in dezelfde stad. Hij werkt als
muzikant en publiceert tussen zijn optredens door proza en
poëzie. In 2020 componeerde hij de muziek voor de literaire
voorstelling Saint Amour.
© Koen Broos
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Gevolg: opgedroogde stadsvijvers.

Meedogenloos
DAMEN & VANDERMEEREN
September 2020 / Paperback / 14 x 21,5 cm
ca. 300 blz. / € 22 / ISBN 978 94 6383 106 2
NUR 330 Spannende boeken algemeen / 332 Thriller
E-book € 12,99 / ISBN 978 94 6383 263 2
I S B N 978-94-6383-106-2
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Na de traumatische gebeurtenissen in
Lissabon keert advocate Kirsten Hartogs
terug naar België. Ze raakt betrokken
bij de zogenaamde ‘slaapwandelmoord’,
waarbij de dertiger Nick Steverlinck
wordt beschuldigd van moord op zijn
vriendin. Hij werd ‘s ochtends wakker
naast haar bebloede lijk, maar beweert
zich daar niets van te herinneren en
vermoedt dat er iets is gebeurd tijdens het
slaapwandelen.
Al snel merkt Kirsten dat er meer aan
de hand is. Ze krijgt af te rekenen met
een geduchte tegenstander. Kan ze tijdig
inschatten vanuit welke hoek het gevaar
komt? Of wordt dit haar allerlaatste
strafzaak?

Ontdek ook

F IC T IE & LI T E RAI RE N ON -F IC T IE- 1 0

Het sluitstuk in
de trilogie rond
Kirsten Hartogs
Rusteloos

Bodemloos

ISBN 978 94 6131 768 1 / € 22

ISBN 978 94 6131 939 5 / € 22

Over Rusteloos, het eerste deel in
deze reeks:
“Dit is vakwerk.”
— Het Nieuwsblad

“Een bloedstollende thriller.”
— De Zondag

Over Bodemloos:
“Een unieke thriller en een
meesterlijke inkijk in de
advocatuur.”
— Marco Schoups,
Stafhouder balie Provincie Antwerpen

bekroonde Vlaamse thrillerschrijfsters. Ze won de Hercule Poirot
publieksprijs 2013 en stond op de shortlist Gouden Strop 2016. Haar
bestseller Schemerzone werd bekroond met de Hercule Poirotprijs
2017 en haalde de longlist Bookspot Gouden Strop 2018.
Walter Damen studeerde rechten aan Ufsia in Antwerpen en
aan de KU Leuven. In het kader van zijn studies haalde hij ook
bijkomende certificaten, waaronder gerechtelijke geneeskunde.
Hij trad op als advocaat in verschillende gemediatiseerde dossiers
en is medeauteur van verschillende boeken, waaronder meerdere
bestsellers. Hij was ook een van de gezichten in de serie Strafpleiters
op Canvas.

1 1 - F ICT IE & L IT E RA IRE N ON -F ICT IE

Hilde Vandermeeren studeerde psychologie en is een van de meest

Carte blanche
ANJA FELIERS
Oktober 2020 / Paperback / 14 x 21,5 cm
ca. 336 blz. / € 22 / ISBN 978 94 6383 255 7
NUR 330 Spannende boeken algemeen / 332 Thriller
E-book € 12,99 / ISBN 978 94 6383 264 9
I S B N 978-94-6383-255-7

9

789463 832557

Saar weet wat ze verbergt. Dat ze haar
leven mooier laat uitschijnen dan het in
werkelijkheid is. Niemand beseft wat zich
écht in haar gezin afspeelt. Niemand begrijpt
dat ze de lakens deelt met de vijand. Maar
ze heeft geen keuze. Wat ze deelt met hem
schept een band die ze onmogelijk kan
verbreken. Toch vreet de relatie aan haar,
elke dag meer en meer. Wanneer ze ten einde
raad contact zoekt met psychologe Kathleen
Verlinden, ondervindt die al snel dat Saars
schreeuw om hulp dringender is dan zij zelf
beseft.
Ook Kathleens leven komt volledig op zijn
kop te staan wanneer een vrouw uit haar
verleden onverwachts opduikt en oude
wonden openrijt. Spreekt de vrouw echt de
waarheid of speelt zij een verraderlijk spel?

F IC T IE & LI T E RAI RE N ON -F IC T IE- 1 2

Anja Feliers is een van de succesvolste vrouwelijke Vlaamse
thrillerauteurs. Naast haar populaire thrillerreeks rond Kathleen
Verlinden bracht ze in 2019 ook een nieuwe reeks uit, opgebouwd
rond medium Caro Westerhof.
© Tim De Backer
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Het tiende deel
in de succesvolle
thrillerreeks
rond psychologe
Kathleen Verlinden

De allerlaatste
thriller van
Luc Deflo

F IC T IE & L IT E RA IRE N O N -F IC T IE- 14

Luc Deflo (1958-2018) is een van de succesvolste Vlaamse
thrillerauteurs. Al bijna 20 jaar lang verwent hij zijn lezers met
ijzersterke plots, mysterieuze personages en bloedstollende
scènes.
© Jelle Vermeersch

Carpe Diem
LUC DEFLO
November 2020 / Paperback / 14 x 21,5 cm
288 blz. / € 22 / ISBN 978 94 6383 039 3
NUR 330 Spannende boeken algemeen / 332 Thriller
E-book € 12,99 / ISBN 978 94 6383 265 6
I S B N 978-94-6383-039-3

789463 830393

Een welgesteld gezin wordt op beestachtige
wijze vermoord in het afgelegen landgoed
Carpe Diem. De moorden komen pas dagen
later aan het licht en ondertussen zijn de
meeste sporen uitgewist.
Rechercheur Dirk Deleu heeft meer vragen
dan antwoorden. Welke razernij dreef de
dader tot deze gruwelijke slachtpartij? En
waarom hield hij de tweejarige Jonas drie
dagen langer in leven dan de rest van het
gezin?
Al snel komen afpersing, jaloezie en duistere
familiegeheimen aan het licht. Deleu staat
voor de meest raadselachtige en complexe
moord in zijn met bloed, zweet en moorden
doordrenkte carrière.

1 5 - F IC T IE & L IT E RA IRE N O N -F IC T IE
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Meeslepende
verhalen over
mensen op de
vlucht
“Chika Unigwe is een van
de meest doortastende,
uitdagende schrijvers van
de renaissance in Afrikaanse
fictie.”
— The Guardian

“Unigwe heeft een originele,
beeldende stijl.”
— de Volkskrant

“Chika Unigwe schrijft over
de kracht van jonge vrouwen
om op eigen benen te staan.
Met haar derde roman,
Nachtdanser, staat ze er ook
zelf helemaal als auteur.”
FI CT I E & L IT E RA IRE N O N - FI CT I E- 16

— Knack

“Helder, pakkend proza.”
Chika Unigwe (1974) is een Nigeriaanse schrijfster.
Ze promoveerde aan de Universiteit van Leiden en
debuteerde in 2005 met de roman De feniks. Ze kreeg
meerdere literaire prijzen, waaronder de 2012 NLNG
Prize for Literature voor Fata Morgana (2007). Ze woont
momenteel in Atlanta, Georgia.
© BelgaImage

— NRC Handelsblad

Beter nooit
dan laat
Vertaald door Theo Veenhof
CHIKA UNIGWE
Oktober 2020 / Paperback / 13,5 x 20 cm
184 blz. / € 20 / ISBN 978 94 6310 551 4
NUR 304 Vertaalde verhalenbundel
E-book € 14,99 / ISBN 978 94 6310 575 0
Oorspronkelijke titel: Better Never Than Late
Oorspronkelijke uitgeverij: Cassava Republic
I S B N 978-94-6310-551-4

789463 105514

Beter nooit dan laat beschrijft de ongewone
levens en relaties van een groep Nigeriaanse
immigranten die hun weg zoeken in België.
De verhalen spelen zich af rond Prosperous
en haar man Agu. Wekelijks ontvangen zij in
hun appartement verschillende bezoekers
wier levens met elkaar vervlochten raken.
Ze behalen overwinningen en ze worstelen,
met ongelukkige huwelijken, met de pijn
van de heimwee en met de tragische paradox
dat je verlangt Nigeria te verlaten om er ooit
naar terug te keren.
Beter nooit dan laat is een aangrijpende
verhalenbundel over exodus en wat het
betekent om vandaag onderweg te zijn naar
een betere toekomst.

Prosperous weet niet meer wie dat verhaal vertelde over
familieleden die na jaren uit Europa terugkwamen zonder zich
zelfs maar de eigenaar van een auto te kunnen noemen. ‘Ze
konden niet eens een huis laten bouwen! Als ze zich lieten zien op
familiefeestjes werden ze zo uitgelachen dat ze maar helemaal niet
meer kwamen!’ Prosperous had te doen met dat stel dat ze niet
kende, maar Agu zei dat ze beter hadden moeten weten. ‘Wie gaat
er nou naar een ver buitenland en komt terug zonder een nagel om
z’n gat te krabben? Ik zou nog liever doodgaan.’

1 7 - F ICT IE & L IT E RA IRE N ON -F ICT IE
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Het Liegend
Konijn 2020/2
Jg. 18 Nr. 2
JOZEF DELEU (RED.)
Oktober 2020 / Paperback met flappen / 14,5 x 21,5 cm
272 blz. / € 20 / ISBN 978 94 6310 580 4
NUR 324 Literair tijdschrift
E-book € 14,99 / ISBN 978 94 6310 586 6
I S B N 978-94-6310-580-4
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DE BESTE DICHTERS VAN HET MOMENT

Het Liegend Konijn brengt twee keer per
jaar, in april en oktober, een gevarieerd
beeld van de actuele poëzie. Ieder nummer
bevat nieuwe, niet eerder gepubliceerde
gedichten van telkens een dertigtal
dichters: uit het nest geroofd. Honderden
dichters hebben in de voorbije jaren aan
het tijdschrift meegewerkt. Ze vormen een
bont gezelschap van jonge debutanten, rijpe
poëten en oude meesters. Diversiteit en
respect voor uiteenlopende poëtica’s liggen
aan de basis van een unieke mix. Ieder
nummer is een kleurrijke waaier van onze
hedendaagse poëzie.

“Voor wie wil weten wat
er in de Nederlandstalige
poëzie gebeurt, is Het
Liegend Konijn onmisbaar.”
— Vrij Nederland

“Het Liegend Konijn biedt een
panorama van het hedendaagse
poëzielandschap en bevat
waardevol werk van onderling
sterk verschillende dichters.”
— De Standaard

F IC TI E & LIT E RAIR E N O N - F IC TI E- 1 8

Jozef Deleu (1937) stichtte in 2003 Het Liegend
Konijn en is er de enige redacteur van. Hij is ook
dichter, prozaïst, essayist en samensteller van
onder meer het Nieuw Groot Verzenboek. Hij
was stichter en hoofdredacteur (1957-2002)
van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Ons
Erfdeel, het Franstalige tijdschrift Septentrion
en de jaarboeken De Franse Nederlanden en
The Low Countries. In 2019 verscheen
Ondoorgrond. Gedichten 1963-2019.

“Dit boek is nog maar
eens een boeiende,
veelstemmige

“Het blad wil dé staalkaart
blijven van de hedendaagse
poëzie in de Lage Landen. Dat is

poëziebibliotheek.”

gelukt.”

— De Morgen

— Meander

De
wolkendragers
PETER HOLVOET-HANSSEN
Oktober 2020 / Paperback / 17 x 24 cm
104 blz. / € 20 / ISBN 978 94 6310 095 3
NUR 306 Poëzie
I S B N 978-94-6310-095-3

789463 100953

Is dit de zwanenzang van een troubadour?
Door de urgentie der tijden geen finale maar
een ‘tritonistische interventie’.
‘Krachten bundelen’ schreef Peter
Holvoet-Hanssen reeds in zijn bekroond
debuut (Dwangbuis van Houdini, 1998) en
dit gebeurt hier op onnavolgbare wijze:
samenwerkingen met andere dichters, met
jong en oud, ziek en gezond — verzen (zoals
in zijn stadsdichterstijd) feilloos gemixt tot
fonkelingen in de duisternis.

“Dit gedichtenboek kruipt
lange tijd onder de huid. Het
bovenland is mismeesterd,
het ‘Onderland’ van de poëzie
moet lijden. Maar dan schieten
collega-dichters te hulp.
Schoonheid schuilt in de staart
van deze totaalervaring. Draag
mee de wolken op uw schouder.”
Peter Holvoet-Hanssen (1960), voormalig
Antwerps stadsdichter 2010-2012, won
met zijn dichtbundels tal van prijzen, van
de Debuutprijs tot de Cultuurprijs van de
Vlaamse Gemeenschap en de Arkprijs van
het Vrije Woord. In 2016 verscheen Gedichten
voor de kleine reus. In 2018 publiceerde
hij de dichtbundel Blauwboek en ging hij
op tournee met Mauro Pawlowski. In 2019
ontving hij de Louis Paul Boonprijs.
© Koen Broos

— Noëlla Elpers
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E N T E RTAI N M EN T - 2 0

© Steven Hendrix

entertainment

Zing!
ANN VAN DEN BROECK
Oktober 2020 / Paperback met flappen / 17 x 21 cm
200 blz. / € 22,50 / ISBN 978 94 6383 127 7
NUR 660 Muziek
E-book € 12,99 / ISBN 978 94 6383 206 9
I S B N 978-94-6383-127-7
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Hou je van zingen, maar schiet je stem soms
nog alle kanten op? Zit je tijdens het zingen
met je ademhaling in de knoop? Heb je
na een aantal liedjes last van een pijnlijke
keel? Of zing je vaak en wil je je stem blijven
ontwikkelen? Dan heb je met dit boek
een goede gids gevonden (die je van deze
problemen afhelpt)!
Goed en juist zingen is in de eerste plaats
een kwestie van techniek en training. In dit
boek geeft zangeres en actrice Ann Van den
Broeck je een sterke basis om met je stem
aan de slag te gaan. Van het ontdekken van je
zangstem tot het toonvast zingen, van leuke
opwarmingsoefeningen tot het overwinnen
van plankenkoorts.
Of je nu droomt van een carrière als
professionele zanger(es) of je het liever houdt
op zingen onder de douche: Zing! zet je op
weg om je stem juist te gebruiken. En voor je
`t weet zing je zonder enige moeite de pannen
van het dak!

E N TE RTA IN M E N T - 2 2

Ann Van den Broeck staat al 20 jaar als zangeres op de planken en
voor de camera. Haar stem is haar instrument. In dit boek deelt
ze alle technieken en tips die ze al die jaren heeft geleerd en zelf
dagelijks toepast.
© Steven Hendrix

2 3 - EN TE RTA IN M E N T

Van Ademhaling tot
Zangtechnieken: het
basisboek om goed te
leren zingen

Je hoort wat in
een klaslokaal 2
ARNOLEON
September 2020 / Paperback met flappen / 17 x 17 cm
ca. 168 blz. / € 15 / ISBN 978 94 6383 209 0
NUR 370 Cadeauboeken algemeen / 371 Cartoons
I S B N 978-94-6383-209-0

9

789463 832090

Dat het klaslokaal een plaats is waar
soms rare vragen worden gesteld, gevatte
antwoorden worden gegeven en er af en
toe eens iets door de lucht vliegt, weten
we intussen allemaal dankzij de hilarische
cartoons van Arnoleon. En wanneer een
pandemie het land teistert en de lessen zich
naar de huiskamer verplaatsen, is dat niet
anders.
Je hoort wat in een klaslokaal 2 bundelt opnieuw
de grappigste situaties vanuit het klaslokaal zowel in real life als virtueel!

Op de terugweg van school naar huis tekende
ARNOLEON de grappigste zaken die hij als
leerkracht had gehoord neer in een klein boekje.
Ondertussen verzamelt hij zijn cartoons op
Instagram (@Jehoortwatineenklaslokaal), die
door meer dan 30.000 enthousiaste fans worden
gesmaakt.

Ontdek ook

E NT E RTA IN M E N T - 24

Je hoort wat in een klaslokaal

Je hoort wat tijdens een zwangerchap

ISBN 978 94 6383 139 0 / € 15

ISBN 978 94 6383 154 3 / € 15

De keuze van
Marec 2020
MAREC
November 2020 / Paperback / 17 x 24 cm
ca. 140 blz. / € 19,50 / ISBN 978 94 6383 262 5
NUR 370 Cadeauboeken algemeen / 371 Cartoons
I S B N 978-94-6383-262-5

789463 832625

Valt er over 2020 nog iets anders te vertellen
dan over corona? Als je het Marec vraagt, zeker
wel!
In dit jaaroverzicht bundelt Vlaanderens
favoriete cartoonist zijn meest opvallende
cartoons van 2020. Hij staat stil bij de
belangrijkste gebeurtenissen van het voorbije
jaar en toont in beeld én tekst hoe hij daar als
cartoonist mee omspringt.
Welkom in het atelier van Marec!

Het vernieuwde
jaaroverzicht van
Marec, met meer dan
alleen coronanieuws
Marec is huiscartoonist van Het Nieuwsblad,
De Gentenaar en Dag Allemaal, en verblijdt ons
land elk jaar met een bundeling van zijn beste
cartoons.
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gezondheid

Over borsten
LEEN STEYAERT
Oktober 2020 / Paperback met flappen / 15 x 23 cm
ca. 240 blz. / € 22,50 / ISBN 978 94 6383 215 1
NUR 860 Gezondheid algemeen
E-book € 14,99 / ISBN 978 94 6383 266 3
I S B N 978-94-6383-215-1
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789463 832151

Hoe hou je je borsten gezond? Het is een vraag
waar je misschien nooit echt over nagedacht
hebt, omdat je er nooit problemen mee hebt
gehad en omdat je ze gewoon beschouwt als
onderdelen van je lichaam. Veel vrouwen
hebben echter een haat-liefdeverhouding met
hun borsten: ze voelen zich ongemakkelijk
met hun borsten of hebben een echt
‘borstencomplex’.
En toch is het zo belangrijk dat je zorg
draagt voor je borsten – al vind je daar in de
literatuur weinig over terug. Hoog tijd om
daar verandering in te brengen.
In dit boek focust menopauzeconsulente en
borstweefseltherapeute Leen Steyaert op
het welzijn van je borsten. Ze staat stil bij de
anatomie van de borst en vertelt je wat een
goede borsthygiëne inhoudt. Je leert meer
over de verschillende borstaandoeningen die
er bestaan, en hoe je ze kunt voorkomen of
(laten) behandelen.
Maar bovenal leer je tijdens het lezen van
dit boek hoe je van je borsten kan houden.
Want borsten zijn voor een vrouw iets om
fier op te zijn, niet iets om je over te schamen.
Door een intiemere band met je borsten op
te bouwen, zullen ze steviger en gezonder
worden. Dit boek zal dan ook voor jou een
ware ‘ontboezeming’ worden!

Het is mijn passie om vrouwen bewust te maken van
hun lichaam en ze aan te moedigen om aan zelfzorg te
doen. Daarom wil ik steeds zoveel mogelijk informatie
geven die aantoont hoeveel je zelf kunt doen om gezond
te worden en je gezondheid te handhaven. Vertrouw op
je eigen lichaam, het liegt nooit. Met dit boek wil ik je
laten zien hoeveel je in je dagelijkse leven kunt doen om de
gezondheid van je borsten te behouden en ze te koesteren.
Want je borsten liegen niet. Ze geven je zoveel informatie.
Luister en je zult weten.
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Een positief boek
over borsten en
borstgezondheid

Leen Steyaert (°1962) heeft meer dan vijfentwintig jaar
ervaring in de complementaire en natuurgeneeskunde
borstweefseltherapeute. Met Stralend door de menopauze
schreef zij in 2011 het eerste positieve referentiewerk over
de menopauze, waarvan tot nu meer dan 17.000 exemplaren
verkocht werden. Daarna volgden de succesboeken Oerritme,
Stop de rush! en Jouw menopauzeplan.

© Greetje Van Buggenhout
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en is nutritioniste, menopauzeconsulente en

Als een Boeddha,
als een uilskuiken
Metaforen voor zenmeditatie
TOM HANNES
Oktober 2020
ca. 120 blz. / € 20 / ISBN 978 94 6310 582 8
NUR 770 Psychologie algemeen / 739 Oosterse filosofie
E-book € 11,99 / ISBN 978 94 6310 584 2
I S B N 978-94-6310-582-8
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789463 105828

Zenmeditatie of zazen wordt vaak ‘enkel zitten’
genoemd. Het is een uiterst eenvoudige, bijna
techniekloze manier van mediteren. Maar toch
is het wat anders dan zitten voor tv of zitten in
een wachtkamer bij de dokter. Hoe techniekloos
ook, het is een heel precieze manier van met
hart en ziel, met huid en haar, en van top
tot teen te zitten. Hoe radicaal eenvoudig de
richtlijnen ook zijn, de ervaring is bijzonder rijk
en geschakeerd.
Om die rijkdom te evoceren, heeft Tom Hannes
een twintigtal zenmetaforen geselecteerd, die
op poëtische wijze duiding geven bij de wereld
van zazen. Zitten als een fontein. Zitten als een
dief die een lege kamer binnenkomt. Zitten als
een nachtcamera. Zitten als een regenbui... De
beelden komen uit de klassieke zenliteratuur,
maar ook uit ons moderne dagelijkse leven.
Elke metafoor wordt de aanleiding voor een
meditatiebegeleiding, een beeld om helemaal te
belichamen. De twintig beelden wrijven tegen
elkaar. Ze spreken elkaar schijnbaar tegen. Ze
gaan met elkaar aan de slag. Door ze intens
en intiem te belichamen, kan de bevrijdende
wereld van de zen zich op een intuïtieve
manier openen. Terwijl je zit, op een kussen
of een stoel. Of wat later, tijdens je gewone
dagelijkse bezigheden. Want er is niets in je
ervaringsruimte dat niet mee kan mediteren.

Tom Hannes (1970) is boeddhistisch meditatieleraar,
theatermaker en coach. Hij was lange tijd zenmonnik
en vandaag woont hij met zijn gezin in Antwerpen,
waar hij een therapeutische praktijk heeft. Hij is de
auteur van o.a. Zen of het konijn in ons brein, Een
kleine meditatiegids en Wat kan ik leren van de
Boeddha?
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De poëzie, de humor, de wijsheid, de rijkdom,
de paradoxen en de bevrijdende werking van
zenmeditatie in twintig korte teksten.

Vandaag is
mijn vierdag
Interactief voorleesboek voor
een jarige met dementie
ROBIN BIETS & PEGGY LAVAERTS
September 2020
72 blz. / € 30 / ISBN 978 94 6337 205 3
NUR 885 Geriatrie / 897 Verpleegkunde en ziekenzorg
I S B N 978-94-6337-205-3

789463 372053

Je bent jarig vandaag, maar wat als je je deze
dag niet langer herinnert? Voor personen met
dementie is dit vaak realiteit en gaat de magie
van hun verjaardag onopgemerkt voorbij.
Jammer, want je verjaardag is de dag van het jaar
dat het volledig om jou mag draaien.
Met dit voorleesboek kun je als familie of
zorgverlener aan de verjaardag van een
persoon met dementie een originele toets
geven. Aan de hand van een chronologische
opbouw, prachtige illustraties en eenvoudige
tekst begeleidt Vandaag is mijn vierdag je door
de hele dag. Tijdens het voorlezen zal de jarige
telkens opnieuw op een positieve manier
gestimuleerd worden tot communicatie en
interactie. Met zintuiglijke stimuli wordt
de jarige bovendien geprikkeld en verder
bewustgemaakt van het verjaardaggebeuren.
Om alles in goede banen te leiden, bevat
dit boek ook een handleiding voor de
voorlezer. Hierin staan nuttige tips om het
verjaardagsverhaal persoonlijk te maken. Zo
vormt het boek als het ware een brug tussen
verhaal en realiteit, waarbij heel wat passages
effectief uitgevoerd kunnen worden, zodat het
geheel ook tastbaar wordt.
Elke verjaardag telt, maar deze wordt wel heel
speciaal!

Met voorwoord van
Jurn Verschraegen, directeur
aan het Expertisecentrum Dementie

Robin Biets en Peggy Lavaerts zijn
gespecialiseerde verpleegkundigen in de geriatrie.
Met hun jarenlange expertise, enthousiasme
en gedrevenheid zijn ze voortrekkers van
diverse projecten binnen de ouderenzorg. In
2018 lanceerde dit dynamische duo Het Grote
Valpreventiespel (Pelckmans Pro).

Met wetenschappelijk
onderbouwde handleiding
voor mantelzorgers
en zorgverleners
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Vroege ontwikkeling
alles kansen geven
Infant Mental Health: geestelijke
gezondheidszorg voor baby’s, jonge
kinderen en ouders
NICOLE VLIEGEN & YANNIC VERHAEST (RED.)
Verschenen
256 blz. / € 30 / ISBN 978 94 6337 216 9
NUR 772 Klinische psychologie
I S B N 978-94-6337-216-9
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789463 372169

In dit boek staat de psychische gezondheid van
het jonge kind en diens zorgfiguren centraal.
Vroege ontwikkeling alle kansen geven beschrijft
hoe baby’s en jonge kinderen groeien in de
relaties met hun ouders en hoe ouderschap
evolueert. Het gaat in op hoe de relatie tussen
ouders en kinderen zich ontwikkelt, en wat
die ontwikkeling bevordert of bemoeilijkt. Dit
boek toont hoe professionele zorgverleners in
kinderdagverblijven en kleuterscholen, evenals
in ziekenhuizen en praktijken van artsen en
vroedkundigen, een cruciale preventieve rol
spelen in het opvangen van deze risico’s. Hun
ontwikkelings- en relatiegerichte zorg kan het
verschil maken.
Zorgverleners vinden in dit boek de nodige
Infant Mental Health-kennis en praktische
handvatten terug. In een eerste deel wordt
kennis over de ontwikkeling van jonge
kinderen, uitdagingen van het ouderschap
en het ontstaan van de ouder-kindrelatie
aangereikt, zowel omtrent gezinnen in goede
omstandigheden als in risico-omstandigheden.
Het praktijkdeel van Vroege ontwikkeling alle
kansen geven gaat verder in op hoofdthema’s als
ouderschap, de vroege relatie tussen ouders
en kind, de ontwikkeling van regulatie en van
gehechtheid, en het belang van spel.

Nicole Vliegen is hoogleraar Klinische Psychologie
aan de KU Leuven.
Yannic Verhaest werkt in het UPC KU Leuven.
Ze zijn beiden psychodynamisch psychotherapeut
en IMH-deskundige, verbonden aan het facultaire
praktijkcentrum PraxisP en RINO Vlaanderen.

Met een voorwoord van
Peter Adriaenssens en een

Vlot leesbaar, praktijkgericht

nawoord van Bruno Vanobbergen

en doorspekt met concrete

en Katrien Verhegge

voorbeelden
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Migraine
DRS. DE PAUW, GOVAERTS
& VERSTAPPEN
September 2020 / Paperback / 14 x 21,5 cm
208 blz. / € 22 / ISBN 978 94 6383 133 8
NUR 243 Gezondheid
E-book € 12,99 / ISBN 978 94 6383 180 2
I S B N 978-94-6383-133-8

789463 831338

HOOFDPIJN? NEE, BEDANKT!

Moet jij vaak een feestje op het laatste moment
aan je voorbij laten gaan omdat je hoofdpijn
hebt? Zijn er dagen waarop de pijn zo hevig is
dat je alleen een donkere kamer kan verdragen?
Of ben je soms overgevoelig voor geluid, licht,
geuren of zelfs smaken? Dan is de kans groot
dat je aan migraine lijdt.
Maar wat ís migraine precies? In ieder geval
een ziekte waar veel misverstanden over
bestaan. In hun praktijk zien neurologen
Adinda De Pauw, Anneke Govaerts en
Annick Verstappen dagelijks patiënten met
hoofdpijnklachten, die eigenlijk migraine
hebben. Tijd om de vele mythes en clichés
over deze neurologische ziekte – want
migraine is meer dan hoofdpijn alleen – uit
de wereld te helpen.
Dit boek bundelt alles wat je moet weten
over migraine. Hoe zit het mechanisme van
migraine in elkaar? Wat zijn de symptomen
en welke triggers lokken een aanval uit? Wat
kan je het best doen tijdens een aanval? En
hoe kan je migraine preventief bestrijden,
met én zonder medicatie?

Adinda, Anneke en Annick zijn neurologen
met een liefde voor het menselijk brein en
vooral voor de patiënt erachter. Ze beoefenen
‘algemene neurologie’, gaande van beroertezorg,
dementie, bewegingsstoornissen, epilepsie, MS,
slaapstoornissen tot hoofdpijn.

Migraine uitgelegd
door drie neurologen
33 - GE ZO N D HE I D
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Het stippenboek
Naar een lichter en gezonder gewicht
KRISTEL VANDE KERCKHOVE, TESSA BOSMANS,
LIESBETH RENAERTS, JOSEPH VINCKX EN
CHRISTOPHE MATTHYS
Oktober 2020
ca. 100 blz. / ca. € 25 / ISBN 978 94 6337 221 3
NUR 860
I S B N 978-94-6337-221-3
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789463 372213

Het stippenboek is een handige ringmap,
ontwikkeld door diëtisten en orthopedagogen
van het Centrum Menselijke Erfelijkheid
aan het UZ Leuven. Het oorspronkelijke doel
van het project was om personen met een
verstandelijke beperking te begeleiden in hun
zoektocht naar een gezondere levensstijl met
de focus op gezonde voeding. Het werd echter
snel duidelijk dat deze werkwijze een speelse
manier is om ook kinderen en personen met
beperkte leesvaardigheden te leren kiezen voor
gezondere voedingsmiddelen en hen een idee te
geven van hun totale energie-inname per dag.
In het eerste deel van deze vernieuwde
uitgave wordt er ingegaan op het concept van
voedselgeletterdheid en komen aspecten van
maaltijden plannen, boodschappen doen,
maaltijden bereiden en samen eten aan bod. Je
vindt er praktische tips om zelf mee aan de slag
te gaan. In het tweede deel wordt het concept
van de stippen uitgelegd.
Om het boek juist te kunnen gebruiken, is het
aangewezen om eerst je huis- of kinderarts te
consulteren. Aansluitend vormt de begeleiding
van een ervaren diëtist de ideale match
voor het welslagen van het aanpassen van je
voedingspatroon en levensstijl. De diëtist is het
meest aangewezen om de praktische toepassing
van het stippenconcept in je dagelijkse
leefwereld te introduceren.

Dr. Joseph Vinckx is algemeen kinderarts in het UZ
Leuven.
Christophe Matthys is deeltijds hoofddocent aan de
KU Leuven en coördineert het Competentiecentrum
Klinische Voeding van het UZ Leuven.
Kristel Vande Kerckhove en Tessa Bosmans werken als
pediatrische diëtisten in het UZ Leuven.
Liesbeth Renaerts werkt sinds 2013 in het UZ
Leuven als diëtiste voor zowel kinderen, jongeren als
volwassenen.
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Speelse methode om
kinderen te leren nadenken
over hun voedselinname

Hormonen
onder controle
GUY T’SJOEN
September 2020 / Paperback met flappen / 14 x 21,5 cm
204 blz. / € 19,50 / ISBN 978 94 6131 981 4
NUR 243 Gezondheid
E-book € 12,99 / ISBN 978 94 6383 179 6
I S B N 978-94-6131-981-4

789461 319814

ZEG NOOIT MEER: ‘IK HEB WEER
LAST VAN MIJN HORMONEN’

Waarom zijn hormonen altijd een beetje uit
balans? Wat heeft testosteron met cholesterol
te maken? Is die te traag werkende schildklier
een verklaring voor overgewicht? Wat zegt de
wetenschap over luie bijnieren? En waarom
is osteoporose meestal een hormonale
aandoening? Dat vertelt topdokter Guy
T’Sjoen in Hormonen onder controle, een boek dat
over veel meer gaat dan over bronstige pubers
of de overbelichte man-vrouwverschillen.
In Hormonen onder controle gidst Guy T’Sjoen
je door een wirwar aan hormonen en wat ze
betekenen. Want hormonen doen veel meer
dan je denkt. Ze beïnvloeden je hele lichaam
en geest. Op die manier gaat Hormonen onder
controle over meer dan hormonen. Het is een
boek over ons en hoe we in elkaar zitten,
maar ook over de ziekten van deze tijd,
zoals diabetes of obesitas, en hoe we ertegen
kunnen vechten. Je komt te weten waarom
endocrinologen willen dat je je af en toe eens
niet insmeert tegen de zon, waarom onnodig
hormonale supplementen nemen gevaarlijk
is en waarom gelezen dieetboeken bijna altijd
een meerwaarde bieden.
Net als in zijn vorige werk Onder de
gordel schetst Guy T’Sjoen complexloos
en zonder taboes het wel en wee van je
hormonenhuishouding. Zodat niemand ooit
nog ongefundeerd moet zeggen: ‘Ik heb weer
last van mijn hormonen.’

Topdokter Guy T’Sjoen is endocrinoloog en
hoogleraar aan UGent, en heeft als missie
het doorbreken van medische taboes en het
doorprikken van pseudowetenschap.

Van Topdokter
Guy T’Sjoen
35 - GE ZO N D HE I D
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Een boek waar
je als koppel én
als single mee
aan de slag kan

Na haar opleidingen klinische psychologie en
seksuologie volgde Chloé De Bie nog een specialisatie
klinische seksuologie en een postgraduaat relatie- en
gezinstherapie. Die combinatie vond ze essentieel om
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individuen en koppels die op relationeel en seksueel vlak
botsen, zo goed mogelijk te kunnen helpen. Sinds 2016
heeft Chloé haar eigen therapiecentrum Vivolinio in Gent
(Sint-Denijs-Westrem) en geeft ze les aan de Karel de
Grote Hogeschool.
© Filip Van Roe

En ze leefden nog
lang en gelukkig
CHLOÉ DE BIE
Oktober 2020 / Paperback met flappen / 17 x 24 cm
ca. 280 blz. / ca. € 22,50 / ISBN 978 94 6383 128 4
NUR 740 Mens en maatschappij algemeen / 770 Psychologie algemeen
E-book € 14,99 / ISBN 978 94 6383 129 1
I S B N 978-94-6383-128-4

789463 831284

‘En ze leefden nog lang en gelukkig …’, zo
eindigt elk sprookje telkens weer. Maar
wat gebeurt er écht daarna? Lopen relaties
vanzelf eens je die ware prins of prinses hebt
gevonden? Het antwoord is onherroepelijk
nee. Élk koppel wordt vroeg of laat
geconfronteerd met uitdagingen.
Vanuit de wetenschap en vanuit haar eigen
praktijk bespreekt relatietherapeute Chloé
De Bie de onvermijdelijke valkuilen in elke
relatie. Of het nu gaat over communicatie,
seksualiteit, overspel en jaloezie of
technologie: aan de hand van praktische en
bruikbare tips helpt ze je relatie te verbeteren
en nog meer verbinding te creëren.
Ook als single is dit boek de ideale
voorbereiding om die perfecte prins(es) te
vinden en je voor te bereiden op een lang en
gelukkig liefdesleven.

Dit boek gaat over de liefde en over alles wat het die liefde
soms moeilijk maakt. Onvermijdelijk staat elke relatie vroeg
of laat voor uitdagingen, dat ervaar ik elke dag in mijn praktijk.
Ik geloof oprecht dat elk koppel dat bij mij in relatietherapie
komt, elkaar graag ziet. Ze willen vechten voor elkaar en dus
voor de liefde. Maar hoe overwin je deze uitdagingen? Welke
handvaten en denkwijzen kunnen jullie als koppel helpen?
Daar gaat dit boek over.
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geschiedenis,
politiek, kunst,
cultuur &
maatschappij

Dwars door
België

Van Brugge naar Aarlen in
23 wandelingen
ARNOUT HAUBEN
Augustus 2020 / Paperback met flappen / 12,5 x 20 cm
ca. 200 blz. / ca. € 17,50 / ISBN 978 94 6383 261 8
NUR 502 Wandelgidsen
I S B N 978-94-6383-261-8

9

789463 832618

Arnout Hauben trekt dwars door België,
van Brugge naar Aarlen. Hij volgt daarbij de
route van GR 129, het langste bewegwijzerde
wandelpad van ons land. Van de Polders tot
de Belgische Provence, langs bossen, velden
en rivieren.
Onderweg houdt Arnout halt bij bijzondere
plekken met een eigen verhaal. Hij vertelt
je meer over onze roemruchte vaderlandse
geschiedenis, maar ook over de petites
histoires, die minstens even boeiend zijn.
Met deze praktische wandelgids kun je de
voettocht van meer dan 500 kilometer zelf
maken. In 23 wandelingen ga je op ontdekking
door België en zie je ons land zoals je dat
nooit eerder zag. De handige wandelkaarten
brengen je naar tal van bezienswaardigheden
en verborgen parels. En route!
GE S CH I E DE N IS , PO L IT IE K , K UN ST, CU LT U UR & MA ATS C HA PP IJ - 4 0

In samenwerking met één

Arnout Hauben (1976) is mede-oprichter van het productiehuis
De chinezen. Hij werkte mee aan televisieprogramma’s als Man
bijt hond, Meneer Doktoor, Weg naar Compostela en Leve de Zoo!.
Hij maakte de alom bejubelde en bekroonde vierdelige reeks Ten
oorlog, over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. In 2019 trok hij
rond de Noordzee voor het gelijknamige programma.
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Een praktische
wandelgids,
dwars door België,
met bijhorende
wandelkaarten

Niemandsland
Een reis naar de
oorlog in Oekraïne
JAN HUNIN
September 2020 / Paperback / 14 x 21,5 cm
232 blz. / € 22,50 / ISBN 978 94 6310 564 4
NUR 320 Literaire non-fictie
E-book € 14,99 / ISBN 978 94 6310 566 8
I S B N 978-94-6310-564-4
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789463 105644

Sinds de door Rusland gesteunde rebellen in
de zomer van 2014 vlucht MH17 neerschoten,
is het Donetsbekken ondergedompeld in
een uitzichtloze oorlog. Het gebied is al lang
niet meer van Oekraïne, maar bij Rusland
hoort het ook niet, wat de ellende alleen maar
vergroot. De bewoners lijken het zich niet echt
aan te trekken; ze hebben in hun geschiedenis
al zoveel meegemaakt dat ze dit er ook nog
wel bij kunnen nemen. Op de vraag hoe het
gaat, antwoorden ze, niet zonder de
nodige ironie, dat alles normaal is: ‘Het is
geweldig hier, maar niemand is jaloers.’
Met dezelfde dosis relativisme trekt Jan
Hunin, vijf jaar nadat hij er de oorlog
versloeg, door een gebied waar westerse
journalisten al lang niet meer welkom zijn.
Het levert een tragikomisch avontuur op
waarin bijna alles fout loopt wat maar fout
kan lopen.
Jan Hunin (1968) is een Belgische historicus en
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reporter die al bijna een kwarteeuw in Polen woont.
Hij werkte als correspondent voor De Standaard,
Het Parool en de Volkskrant. In 2014 versloeg
hij de oorlog in Oekraïne en een jaar later de
vluchtelingencrisis. Hij schreef een biografie van de
Belgische staatsman Camille Huysmans: Het enfant

Over Dit land is mijn land:
“Of wij, lezers, Jan Hunin
nog ooit zullen terugzien als
dagbladcorrespondent moet
worden betwijfeld, te hopen
valt dat hij inmiddels aan een
volgend boek werkt.”

“Dit boek is meer dan
journalistiek: het is de betere
journalistiek, geschreven door een
gedreven, nieuwsgierige auteur
die de liefde voor zijn vak niet
onder stoelen of banken steekt.”

— Cyrille Offermans in Ons Erfdeel

— De Standaard

terrible. In 2019 verscheen zijn vluchtelingenepos
Dit land is mijn land. Een reis naar Europa.

De nieuwe
stilte
LANDER DEWEER & JAN SWERTS
Augustus 2020 / Paperback / 13,5 x 20 cm
240 blz. / € 20 / ISBN 978 94 6310 563 7
NUR 320 Literaire non-fictie
E-book € 14,99 / 978 94 6310 570 5
I S B N 978-94-6310-563-7

789463 105637

Toen Lander Deweer in de Vlaamse Ardennen
ging wonen, dacht hij zijn eldorado te hebben
gevonden: een vergeten straat, een stil dorp,
rust. Maar wanneer de buren zich een nieuwe
hond aanschaffen, de vliegroutes worden
aangepast en er opeens twee keer per dag
een jongen op een brommertje aan zijn huis
voorbijkomt, als een motorzaag op twee
wielen, lijken de stille jaren voorgoed voorbij.
Lander wordt iemand die hij nooit wilde zijn,
iemand die veel klaagt. Het zet hem aan het
denken. Is hij oud en onverdraagzaam aan het
worden, of rukt het lawaai daadwerkelijk op?
En is het toeval dat hij juist nu naar de trage,
stille pianomuziek van Ólafur Arnalds, Max
Richter, Ludovico Einaudi en Nils Frahm
grijpt? Biedt hun muziek bescherming tegen
het snelle, luide leven?

In De nieuwe stilte neemt Lander Deweer Jan
Swerts in de arm en gaat op verkenning uit in
het akoestische Wilde Westen. Twee vrienden.
De ene reporter, de andere pianist. Samen, als
in een quatre-mains, gaan ze op zoek naar een
antwoord op de vraag die hen allebei benauwt:
wordt de stilte met uitsterven bedreigd?

Lander Deweer (1985) is freelance reporter.
Zijn verhalen verschijnen onder meer in Knack
en wielertijdschrift Bahamontes. In 2017 werd hij
door de Stichting voor Verhalende Journalistiek
in Amsterdam verkozen tot Meesterverteller.
Jan Swerts (1977) is docent aan de UC LeuvenLimburg (UCLL) en bracht drie muziekalbums uit:
Weg (2010), Anatomie van de melancholie (2013)
en Schaduwland (2016). Samen schreven Lander
Deweer en Jan Swerts Een duiker op Mars (2018).

Een zoektocht naar stilte
in het akoestische Wilde
Westen
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Hoe solidariteit
werkt
En waarom kleine landen
groot moeten denken
FRANK VANDENBROUCKE
November 2020
ca. 220 blz. / ca. € 27,50 / ISBN 978 94 6310 581 1
NUR 740 Mens en maatschappij algemeen
E-book € 14,99 / ISBN 978 94 6310 585 9
I S B N 978-94-6310-581-1
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789463 105811

Moeten Europese landen die getroffen zijn
door grote werkloosheid steun krijgen van
de Europese Unie? Of moeten de nationale
regeringen bij een crisis op de eerste plaats
zelf orde op zaken stellen? Wat kan Europese
solidariteit betekenen? Zal de hervorming
van de Nederlandse pensioenen zorgen voor
meer zekerheid? Waarom is er bij kinderen
meer armoede in België dan in Nederland?
Hoe moeten de Belgische pensioenen
hervormd worden? Waarom niet kiezen voor
de radicale eenvoud van het basisinkomen?
Heeft een ingewikkeld land als België een
toekomst? Kunnen België en Nederland iets
van elkaar leren? Welke rol kunnen ze spelen
in het Europese sociale debat?

G E S C HIE D E N IS , P O LI T IE K , K U N ST, C ULT U UR & M A ATS C HA P PIJ - 44

Frank Vandenbroucke brengt deze actuele
kwesties scherp in beeld: steeds gaat het
om de vraag waartoe solidariteit dient en
hoe solidariteit best georganiseerd wordt.
Dit boek nodigt uit om daarover helder en
zorgvuldig na te denken. De auteur is uniek
geplaatst als gids: Frank Vandenbroucke
combineert grondig wetenschappelijk inzicht
met jarenlange beleidservaring in België en
kennis van het Nederlandse sociale debat.

Frank Vandenbroucke is hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in
sociaal beleid en de impact van de Europese Unie
op het sociale beleid.

Scherpe analyses van
actuele sociale kwesties
in België en Nederland

Eros
Een handleiding voor wie
leeft en liefheeft
BART LOOS
September 2020 / Paperback / 14 x 21,5 cm
ca. 256 blz. / € 22,50 / ISBN 978 94 6310 562 0
NUR 320 Literaire non-fictie
E-book € 14,99 / ISBN 978 94 6310 568 2
I S B N 978-94-6310-562-0

789463 105620

Seks verkoopt. Seks is ook overal. Het lijkt totaal
transparant, vanzelfsprekend, probleemloos
en voorspelbaar. Tot je met iemand die je nog
niet zo goed kent een oprechte en vervullende
erotische ervaring wil. Dat ervoer Bart Loos
in zijn persoonlijk leven, maar hij zag het ook
om zich heen, in de samenleving. Nooit eerder
waren er zoveel kanalen om een partner naar
keuze te vinden. Nooit eerder kon zo openlijk
over seksualiteit worden gesproken. Maar toch
beleven we een crisis in de intimiteit en bestaat
er ontstellend veel eenzaamheid en onbegrip
tussen vrouwen en mannen.
Volgens Bart Loos komt dat omdat we de taal
van Eros hebben verloren, omdat we niet langer
opgroeien met de grote liefdesverhalen en
mythen die de menselijke seksualiteit tot iets
magisch hebben gemaakt, tot een sprookje voor
volwassenen. Met Eros. Een handleiding voor wie
leeft en liefheeft probeert hij nieuwe woorden te
vinden voor het oudste ritueel ter wereld.

“Eros: iets waar onze fascinatie voor seks overheen kijkt.
Bart Loos schreef er een intrigerend boek over. Een aanrader.”
— Marc De Kesel

Bart Loos (1976) studeerde kunst- en
cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit
Nederland. Hij schreef de voorbije jaren diverse
essays over Franse filosofie en erotiek, onder
meer voor het tijdschrift Streven. In 2014 ontving
hij de Geert Grote Pen voor de beste filosofische
scriptie in de Nederlandse taal en in 2019 won hij
de essayprijs van filosofiehuis Het zoekend hert
en cultuurtijdschrift rekto:verso.

“In een subtiele mengvorm van autobiografische gegevens en
literaire eruditie schetst Bart Loos de valkuilen en mogelijkheden
van het romantische verlangen. Zijn indringende portrettering van
eros als een handleiding voor het leven is niet alleen een reactie
tegen de betuttelende preutsheid van weleer maar evenzeer
tegen de klinische, onttoverende en vaak gecommercialiseerde
benadering van hedendaagse seksuologen en relatietherapeuten.”
— Guido Vanheeswijck
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De vondelingen
Gevonden kinderen, heel
lang geleden tot vandaag
DIANE DE KEYZER
September 2020 / Paperback / 20 x 23,5 cm
512 blz. / € 22,50 / ISBN 978 94 6131 788 9
NUR 680 Geschiedenis
I S B N 978-94-6131-788-9
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789461 317889

ONGEWENSTE EN NAAMLOZE KINDEREN KRIJGEN
EEN NAAM EN EEN VERHAAL

Vondelingen zijn voorpaginanieuws. Omdat
ze zo uitzonderlijk zijn, krijgen ze alle
aandacht en beroeren ze de harten. Maar
vondelingen zijn van altijd en van overal.
Amper tweehonderd jaar geleden behoorden
ongewenste kinderen nog tot de waan van de
dag. Brussel had in die tijd niet één of twee
vondelingen per jaar, maar vijf per week.
Kinderen werden achtergelaten op straat, voor
een café, in een kerk of in de schuif. Zonder
naam, gebusseld in enkele lappen. Vaak
droegen ze bij wijze van afscheid een briefje
met een voornaam en melding van doopsel of
niet, of een boodschap van armoede en grote
nood. Anderen kregen een heiligenprentje, een
kruisje of een lint mee, om te zeggen: ‘Jij bent
mijn kind en ik kom je in betere tijden weer
halen.’
GE S CHI E DE N IS , PO L IT I E K , K UN ST, CU LT UU R & M AATS CH AP PIJ - 4 6

Met De vondelingen wil auteur Diane De
Keyzer een naam en een verhaal geven
aan duizenden ongewenste en naamloze
kinderen. Ze geeft een inkijk in de fascinerende
wereld van vondelingenschuiven, voedsters,
vondelingentransport en uitbesteding. Ze
blijft niet enkel kort bij huis, maar maakt een
omweg via Italië en Frankrijk. In De vondelingen
kijkt Diane De Keyzer niet alleen terug naar
wat geweest is, maar houdt ze ook halt bij de
vondelingen van onze tijden.

Diane De Keyzer woont en werkt in hartje
Antwerpen. Ze vertelt altijd over echte mensen,
over het leven zoals het is en bij voorkeur zoals het
geweest en geworden is. Eerder schreef zij onder
andere Madame est servie, De engeltjesmaaksters
en Nieuwe meesters, magere tijden.

Een inkijk in een
onderbelicht deel van
onze geschiedenis

Beestenboel Bis
101 verrassende verhalen over
een verborgen wereld
DIRK DRAULANS
September 2020 / Paperback / 15 x 20 cm
ca. 280 blz. / € 22,50 / ISBN 978 94 6310 576 7
NUR 410 Natuur populair algemeen
I S B N 978-94-6310-576-7

789463 105767

De wereld zit vol wonderen. Niet alleen
wereldwonderen, ook wonderen van de natuur.
Elke levensvorm, hoe complex ook, lijkt ooit
al door het leven te zijn uitgeprobeerd. En elke
vorm van samenwerking of uitbuiting lijkt uit
evolutionaire toevalligheden te zijn ontstaan.
Vervelende blaaskaakjes, bange woelmuizen,
slavendrijvende amazonemieren, promiscue
pimpelmezen, florerende garnalen of
fluorescerende spreeuwen, royaal bedeelde
zeepokken en lichtverslaafde huismoeders:
Dirk Draulans beschrijft in Beestenboel Bis met
gevoel voor humor en in detail hoe veelzijdig
het dierenleven bij ons is. Beestenboel Bis
bundelt 101 boeiende stukken die in Knack zijn
verschenen.
Dirk Draulans (1956) is bioloog, journalist en
schrijver. Hij is doctor in de wetenschappen en
werkte aan de universiteit van Oxford, waar hij
zich bekwaamde in de gedragswetenschappen.
Sinds 1987 is hij redacteur bij Knack. In de Putten.
Natuurdagboek uit een conflictlandschap (2016)
werd genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs
voor het beste natuurboek. In 2018 verscheen
Beestenboel.

De beste stukken uit
de populaire rubriek
Beestenboel in Knack
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Richard Wagner
De man die opera voor het
volk maakte
FREDDY MORTIER
Oktober 2020 / Paperback / 15 x 23 cm
ca. 320 blz. / € 27,50 / ISBN 978 94 6310 509 5
NUR 661 Biografieën van musici
E-book € 14,99 / ISBN 978 94 6310 572 9
I S B N 978-94-6310-509-5
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789463 105095

Hoe we vandaag naar opera, kunst en
kunstenaars kijken is mee bepaald door
Richard Wagner. Eind negentiende eeuw
bracht Wagner de wereld in vervoering met
totaalkunst. Met zijn opera voor het volk had hij
even heftige voor- als tegenstanders. Dat is nog
steeds zo. Vanuit een diepe passie voor Wagner
probeert Freddy Mortier te begrijpen wat de
componist dreef, hoe hij dacht en waarom zijn
opera’s zoveel mensen blijven fascineren. De
tijd waarin hij werkte, zat vol woeste politieke
en culturele veranderingen. Wagner zelf
was een vat vol tegenstrijdigheden: geniaal,
visionair, antisemitisch, militant, veeleisend,
ijdel. Freddy Mortier toont hoe Wagner zichzelf
oversteeg en wat meesterwerken als Parsifal,
Die Meistersinger von Nürnberg of Der Ring des
Nibelungen vandaag voor ons kunnen betekenen.

G E S C HIE D E N IS , P O LI T IE K , K U N ST, C ULT U UR & M A ATS C HA P PIJ - 4 8

“Freddy Mortier detailleert met scherpe en tegelijk luchtige
pen hoe Wagners denken over politiek en mens tot de meest
uiteenlopende ideologieën heeft kunnen leiden, van linksrevolutionisme tot rechts-conservatief volksnationalisme.”
— Michael Meeuwis

“Sommige boeken worden quasi routineus geschreven maar
sommige komen tot stand vanuit een levenslange passie en
fascinatie, en daarom kijk ik enorm uit naar dit boek over Wagner.”
Freddy Mortier (1958) studeerde aan de
Universiteit Gent en aan de Sorbonne. Hij

— Daan Vandewalle

doceert ethiek aan de Universiteit Gent en
publiceert voornamelijk over (bio-)ethische
onderwerpen. Hij heeft ook boeken over
godsdienstfilosofie en over filosoferen met
jongeren geschreven. Hij is de pro-vicerector
van de Universiteit Gent en staat er aan
het hoofd van een centrale eenheid die het
universiteitsmuseum (GUM), de plantentuin en
het archief overkoepelt.
© Koen
Koen Broos
Broos
©

“Een ware filosoof is een denker (en bij voorkeur ook een doener)
die het vermogen bezit om zo te schrijven, te analyseren en te
argumenteren dat het lezen sowieso een intellectueel genot wordt,
ook al zou je het niet eens zijn met hem of haar. Freddy Mortier is
zo’n ware filosoof. Lees er maar De hoer van de duivel op na.”
— Jean Paul Van Bendegem

Tussen twee
werelden
Een leven in Europa en Afrika
GEORGES KAMANAYO
Oktober 2020 / Paperback / 14 x 21,5 cm
272 blz. / € 22,50 / ISBN 978 94 6310 525 5
NUR 680 Geschiedenis
E-book € 14,99 / ISBN 978 94 6310 569 9
I S B N 978-94-6310-525-5

789463 105255

Wat betekent het om tegelijk blank en zwart te
zijn, om tussen twee werelden op te groeien,
om een kind te zijn van twee continenten?
Filmmaker Georges Kamanayo neemt geen
blad voor de mond. Hij beschrijft zijn bijzondere
leven als een zoektocht naar identiteit, een
zoektocht waarin iedereen zich zal herkennen.
Als kind van een blanke Belgische koloniaal en
een zwarte Rwandese moeder komt Kamanayo
net voor de onafhankelijkheid van Rwanda
in België terecht. Hij vertelt een geschiedenis
die nauwelijks bekend is: hoe je als metis
opgroeit in een monocultureel land. Tussen
twee werelden is een indrukwekkend verhaal
over doorzettingsvermogen en heimwee, over
menselijkheid en racisme, over de manier
waarop we omgaan met verschillen.

“Georges Kamanayo bouwt
noodzakelijke bruggen tussen
verleden, toekomst, oorsprong
en cultuur. In plaats van wrok
overheerst hoop in dit boek.
Een prachtige en noodzakelijke
inspiratiebron voor iedereen.”

Georges Kamanayo (1947) is geboren in Rwanda
en groeide op in België. Hij werkte als cameraman
en reportagemaker voor de VRT en draaide ook
een aantal fel opgemerkte autobiografische
documentaires, zoals Kanzungu, de métis,
La fille du Grand Monsieur en 1943, the lost
year of Jacky Barkan. Hij is een internationale
pleitbezorger van het lot van de Afrikaanse
metissen. Hij leeft en werkt in België en Rwanda.

— Ronny Mosuse

Een ontroerende en
confronterende autobiografie
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“‘In stilte zie je de
dingen scherper,
stel je je omgeving
meer op prijs.”

Lander Deweer & Jan Swerts, uit De nieuwe stilte

F ILO S O F IE & RE L I GIE - 5 2

filosofie
& religie

Iedereen feest
2021 - kalender
ORBIT VZW
Oktober 2020 / Selfcover / 21 x 29,7 cm
28 blz. / € 12,5 / ISBN 978 94 6383 201 4
NUR 014 Kalenders / 700 Theologie algemeen
I S B N 978-94-6383-201-4

9
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MULTICULTURELE KALENDER, PRACHTIG
GEÏLLUSTREERD DOOR GLOBAL ILLUSTRATION
AWARD-WINNAARS JACQUES & LISE

Hoewel we in een diverse samenleving leven,
tonen de meeste kalenders alleen maar onze
traditionele feestdagen. Maar er zijn veel meer
redenen om te feesten!
Iedereen feest! is een unieke jaarkalender met
de feestdagen van de meeste religieuze en
levensbeschouwelijke groepen in België. Met
deze grote, prachtig geïllustreerde kalender
kun je je buren, vrienden, klasgenoten of
collega’s beter leren kennen, bijleren over
andere culturen – en meevieren natuurlijk!

Vol interessante weetjes over de oorsprong
van verschillende feestmomenten

F ILO S O F IE & RE L IG IE - 54

Een must-have voor thuis, op het werk,
in de klas, in je vereniging, in
administraties en op personeelsdiensten

ORBIT vzw is een sociaal-culturele beweging
die ontmoeting, dialoog en een menswaardig
overheidsbeleid stimuleert in deze eeuw van
diversiteit en migratie.

De andere Spinoza
De twee wegen naar het ware geluk
HERMAN DE DIJN
November 2020 / Paperback / 14 x 21,5 cm
ca. 200 blz. / € 24,50 / ISBN 978 94 6310 583 5
NUR 730 Filosofie algemeen
E-book € 14,99 / ISBN 978 94 6310 587 3
I S B N 978-94-6310-583-5

789463 105835

Spinoza staat vandaag bekend als de radicale
verlichter, de filosoof van vrijheid. Dat is
slechts de halve waarheid. Voor de geniale
zeventiende-eeuwse Amsterdammer draait
namelijk alles rond ‘God, de mens en zijn heil’.
Van bij het begin gaat het in zijn werk steeds
om hetzelfde: is er een weg naar het ware
geluk? Spinoza onderscheidt niet één, maar
twee dergelijke wegen: de brede religieuze weg
voor de massa en het steile pad van de filosofie
voor de enkeling. Telkens staat God centraal.
Voor de hedendaagse lezer is die obsessie
met God en met religie haast onbegrijpelijk.
In plaats van Spinoza aan te passen aan de
huidige opvattingen, wil Herman De Dijn juist
de ‘ethisch-religieuze’ kern van Spinoza’s visie
herontdekken.
Spinoza is een echte anomalie. Hoewel geen
christen, is hij een radicale hervormer van
het christendom als massareligie. Hoewel een
verlichtingsdenker, ontwerpt hij een rationele
ethiek die paradoxaal genoeg uitmondt in
een filosofische religie. De God van Spinoza is
echter niet de God bevestigd in het theïsme en
genegeerd door het atheïsme. Het is de God,
Natuur, de Oer-bron van een wereld zonder zin
of doel. Hoe is heil mogelijk in een dergelijke
wereld?

Herman De Dijn is emeritus hoogleraar moderne
filosofie (KU Leuven). In zijn onderwijs en
onderzoek stonden vooral Spinoza en Hume
centraal. Hij publiceerde talrijke internationale
studies over beide denkers. Hij was jarenlang
bestuurslid en voorzitter van de Vereniging Het
Spinozahuis.

Een must voor wie Spinoza in
zijn originaliteit en radicaliteit
wil (her)ontdekken
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Wat kan ik leren
van Confucius?
CARINE DEFOORT EN PAUL VAN ELS
November 2020
ca. 288 blz. / € 20 / ISBN 978 94 6310 557 6
NUR 730 Filosofie algemeen
E-book € 14,99 / ISBN 978 94 6310 588 0
I S B N 978-94-6310-557-6
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Wie was Confucius en wat kunnen we van hem
leren?
Vijfentwintig eeuwen na zijn verscheiden,
is de Meester een rijzende ster in China.
Machthebbers gebruiken zijn uitspraken
om hun beleid te ondersteunen, terwijl
intellectuelen er politieke moed uit putten
om weerwerk te bieden. Ouders smeken
in Confucius Tempels om zijn hulp bij
de schoolprestaties van hun kind. Ook
buiten China wordt de Meester regelmatig
aangehaald, maar vaak betreft het spreuken
van anderen die in zijn mond worden gelegd.
Wat zijn uitspraken die wél traditiegetrouw
aan hem worden toegeschreven? En wat
betekenen ze? Een vijftigtal uitspraken wordt
in dit boek vakkundig vertaald en toegelicht
door Carine Defoort en Paul van Els. Hun
levendige bespiegelingen tonen hoe Confucius
kan blijven inspireren, of het nu gaat om het
belang van leren of rituelen, zelfonderzoek en
zelfverbetering, of deugdzaam leiderschap –
onderwerpen waarvan ook de wereld vandaag
iets kan opsteken.

Carine Defoort doceert Klassiek Chinees, Chinese
filosofie en Chinese religie aan de KU Leuven.
Ze is de redacteur van het vertaal-tijdschrift
Contemporary Chinese Thought.
Paul van Els doceert Klassiek Chinees, Chinese
filosofie en Chinese religie aan de Universiteit
Leiden. Hij is auteur van onder meer The Wenzi:
Creativity and Intertextuality in Early Chinese
Philosophy en het tweedelige lesboek Klassiek
Chinees Van orakelbot tot weblog.

F ILO S O F I E & RE LI GI E - 5 6

Verrijkende levenslessen

Wat kan ik
leren van de
taoïsten?
JAN DE MEYER
November 2020
ca. 288 blz. / € 20 / ISBN 978 94 6310 559 0
NUR 730 Filosofie algemeen
E-book € 14,99 / ISBN 978 94 6310 589 7
I S B N 978-94-6310-559-0

789463 105590

In vijftig eenvoudig toegelichte citaten uit de
klassieke teksten van het daoïsme (taoïsme)
maken we kennis met de essentie van deze
fascinerende en ondanks alles nog steeds
springlevende levensbeschouwing.
Wat is de Weg (Dao), die in het taoïsme
centraal staat, en waarom is het zo moeilijk er
iets zinnigs over te zeggen? Waarom is ‘nietdoen’ de beste manier om iets te doen? Wat is
de plaats van de mens in natuur en kosmos,
en waren de taoïsten de eerste ecologisten?
Wat kunnen we leren van het water en van
zuigelingen? Waarom is het nuttig om
nutteloos te zijn? Waarom is relativeren
zo heilzaam? Wat doet de taoïstische
levenskunstenaar wanneer hij niet droomt dat
hij een vlinder is?
Iedereen die de eigenheid van een van de
pijlers van de Chinese cultuur beter wil
begrijpen, zal in dit boek veel waardevols
ontdekken. Ook al werden de taoïstische
klassieken ruim twee millennia geleden
samengesteld, ze werken ook vandaag nog
inspirerend door hun onconventionele kijk
op de werkelijkheid. Het taoïsme is de drager
van een universele boodschap, waarin alles
draait om vitaliteit en creativiteit, harmonie
en geweldloosheid, en het breken met
verstikkende conformismen.

Jan De Meyer (1961) is sinoloog en literair vertaler.
Hij bestudeert het taoïsme al bijna veertig jaar en
vertaalde o.m. de taoïstische klassieken Liezi en
Wunengzi (‘Nietskunner’).

Tegendraadse Chinese
levenswijsheid met
gevoel voor humor

5 7 - F ILO S O F IE & RE L IG IE

9

ECO N O M IE & BUS IN E S S - 5 8

economie
& business

Overheid +
Markt
Het beste van beide werelden
IVAN VAN DE CLOOT
November 2020
ca. 240 blz. / € 25 / ISBN 978 94 6337 241 1
NUR 780 Economie en bedrijf
I S B N 978-94-6337-241-1

9

789463 372411

ESSENTIËLE HANDVATTEN OM ONZE WELVAART
TE VRIJWAREN

Weten onze politici nog wat de rol
van de overheid is en tot waar hun
verantwoordelijkheid gaat? Kan, moet of mag
de overheid een rol spelen in de transformatie
van de economie? Wat wordt beter overgelaten
aan de dynamiek van de markt? En welke
principes van goed bestuur moeten ons daarbij
leiden?
Ivan Van de Cloot gaat op zoek naar de
kenmerken van een dynamische maatschappij,
die niet in de eerste plaats in dienst staat van
gevestigde belangen, maar wel een continue
vernieuwing van het economisch weefsel
faciliteert. Hij houdt een pleidooi voor een
overheid die opereert vanuit een vertrouwen in
de eigen burgers en ondernemingen, en die zich
focust op de waardevolle taken die de markt
of het private initiatief niet realiseren. Die
overheid moet performant zijn in haar werking
en haar verantwoordelijkheid systemisch
verknopen met rekenschap.

Ivan Van de Cloot is hoofdeconoom aan het
Itinera Institute en executive professor
Economie aan de Antwerp Management School.
Hij is een veelgevraagd expert in diverse media.

Markten kunnen falen, net zoals overheden dat
kunnen. Een land kan zich met goed bestuur,
zowel binnen de overheid als de markt, echter
onderscheiden. Het is dus in het belang van
onze algemene welvaart om het beste van beide
werelden te maken.

EC ON OM I E & BU S IN E S S - 60

Van de Cloot bindt de
kat de bel aan zoals
alleen hij dat kan

©?

Leading from
the middle

Nieuw samenspel tussen
de top en het midden van
organisaties
KOEN MARICHAL, JESSE SEGERS
& DAAN SORGELOOS
Verschenen
208 blz. / € 34,50 / ISBN 978 94 6337 080 6
NUR 801 Management algemeen
I S B N 978-94-6337-080-6

789463 370806

Het werk van de manager wordt er niet
eenvoudiger op, zeker niet in ‘het midden’
van een organisatie. Omgevingscomplexiteit
en vervlakking van de hiërarchie zorgen voor
organisatorische spanningen: focus op de
korte termijn en visie op de lange termijn.
Excellent uitvoeren van de strategische
beslissingen maar ook ‘strategisch’
meedenken. Initiatief nemen zonder
middelen of hiërarchische bevoegdheid.
Functionele expertise én openheid naar tal
van andere disciplines.
Dit boek promoot een realistische en
eigentijdse kijk op managementwerk.
Het biedt een kader waarin de manager
zich beter kan plaatsen en geeft inzicht
in de vaardigheden die cruciaal zijn om
te excelleren als ‘manager in the middle’:
externe gerichtheid, het ontwikkelen van een
organisatievisie, veranderkunde, politieke
vaardigheden en persoonlijk en gedeeld
leiderschap.
Voortbouwend op de laatste wetenschappelijke
inzichten toont Leading from the Middle hoe je
deze vaardigheden kunt ontwikkelen en deze
persoonlijke transformatie kunt waarmaken.
Daarbij belichten de auteurs ook de rol van
de top om een krachtig middenveld in haar
organisatie te ontwikkelen. Van dit samenspel
hangt het succes van organisaties af.

Daan Sorgeloos is adjunct-professor change
leadership aan Antwerp Management School,
gastprofessor organizational behavior aan de Vrije
Universiteit Brussel en gastdocent bij onder meer
Sioo en Stichting Bedrijfskunde. Vanuit Ginkgo
Consulting begeleidt hij leiders en organisaties bij
complexe verandervraagstukken.
Koen Marichal is adjunct-professor leiderschap aan
Antwerp Management School, is gastdocent bij
onder meer Tias, CVA en Sioo, en is medeoprichter
van Stalla, ter ondersteuning van schoolleiderschap
in transitie.
Jesse Segers is rector van Sioo, een interuniversitair
centrum voor veranderings- en organisatiekunde
in Nederland, en bijzonder hoogleraar aan de

Toont hoe eigentijdse managers de
spil zijn van hun organisatie

Exeter Universiteit (VK). Hij is tevens gastprofessor
aan verschillende andere buitenlandse
onderwijsinstellingen.
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Paradoxes of
Leadership
Neuroscience-based Leadership
for the information Age
STEVEN A.Y. POELMANS
September 2020
ca. 212 blz. / € 34,50 / ISBN 978 94 6337 177 3
NUR 801 Management algemeen
I S B N 978-94-6337-177-3

9

789463 371773

Our world is changing. It changes at an
accelerating rate. So should we, if we want to
keep up with the change. We need to re-invent
ourselves, as we have been re-inventing our
environment. We have become the chief
architects of life on earth. But the chief
architect more resembles the magician’s
apprentice, because the impact of change
we are causing is beyond our grasp, creating
climate change and upsetting our ecosystem.
Paradoxes of Leadership is written for the leaders
and shapers of this new world: the ones who
are clever enough to understand that in order
to recreate a better world, we need to become
smarter than our previous selves. Based on
hundreds of observations of managers in
action in the NeuroTrainingLabTM, Steven
Poelmans developed the Paradox Theory
of Leadership. Its central premise is that
successful managers are capable of balancing
many paradoxes, while engaging in complex
human interactions that involve solving
problems and building relationships.
In order to balance paradoxical behaviours,
leaders need “brain flexibility”, the capacity
to effortlessly switch between different brain
states or mindsets, and “brain resilience”,
which is the capability to bounce back from
cognitive overload or emotional turmoil. This
book is about how to lead and interconnect
people in the knowledge and service society,
with the brain in mind.

EC O N O M IE & B US I NE S S - 62

Originele, niet eerder gepubliceerde inzichten rond
leiderschap gegenereerd in het NeuroTrainingLabTM

Steven Poelmans is Professor of Neuroscience and
Strategic Leadership, and Melexis Endowed Chair of
Neuroscience- and Technology-enabled High Performance Organisations at Antwerp Management School
/ University of Antwerp.

Geen commentaar herwerkte uitgave
101 tips voor woordvoerders en
persverantwoordelijken
SARA VERCAUTEREN

Augustus 2020
356 blz. / € 27 / ISBN 978 94 6337 061 5
NUR 810 Communicatiekunde algemeen
I S B N 978-94-6337-061-5

789463 370615

Een woordvoerder of een
persverantwoordelijke is van onschatbare
waarde voor iedere organisatie. Nu alsmaar
meer transparantie wordt verwacht van
ondernemingen, is een professionele
externe communicatie met journalisten en
via sociale media van cruciaal belang. De
woordvoerder leidt de interne en externe
communicatieprocessen in goede banen
en wordt zo hoe langer hoe meer een echte
reputatiemanager.
Sara Vercauteren put uit haar eigen
ervaring en uit vele gesprekken met andere
woordvoerders om de knepen van het vak, de
truken van de foor, de interne processen
en de geheimen van de unieke relatie met
journalisten uit de doeken te doen. Ze geeft
een blik achter de schermen en beschrijft wat
er echt speelt bij het werk van woordvoerders
en persmedewerkers. De auteur lardeert
praktische tips met sappige anekdotes
uit haar eigen carrière en die van andere
woordvoerders.
Geen commentaar (herwerkte uitgave) is een
onmisbaar naslagwerk voor woordvoerders
(in spe), voor organisaties die hulp zoeken
bij het uitbouwen van een professionele
perscommunicatie, voor journalisten die
dagelijks samenwerken met woordvoerders
en organisaties, en voor iedereen die interesse
heeft in hoe het nieuws wordt ‘gemaakt’.

Sara Vercauteren heeft 20 jaar ervaring als
woordvoerster. Eerst in de politiek en nu bij DPG
Media, waar ze ook directeur communicatie is
en voorzitter van het crisiscommunicatieteam.
Daarnaast doceert ze aan Thomas More Hogeschool
Mechelen aan studenten Woordvoering en geeft ze
mediatrainingen aan organisaties. Ze is lid van het
Transdisciplinary Pandemic Preparedness Team van
het Institute for the Future (KUL).

Herziene uitgave
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lifestyle

De populaire
baby-mijlpaalkaartjes, maar
dan voor ouders

Maison Slash is een online community van zo’n 100.000

L I FE ST Y L E - 6 6

ouders die meer zijn dan mama of papa alleen. In het
digitaal magazine lezen rock-’n-roll-ouders dagelijks
artikels met lifestyletips en herkenbare verhalen
overgoten met de nodige saus humor.

#MAgoebezig

52 mijlpalen voor verse mama’s
MAISON SLASH
December 2020 / Kaartenbox / 14,8 x 10,5 cm
52 kaartjes / € 15 / ISBN 978 94 6383 257 1

‘t Is van dat.
Ze dronk een
glas rosé.

NUR 450 Lifestyle algemeen / 370 Cadeauboeken algemeen
I S B N 978-94-6383-257-1

789463 832571

Je krijgt een baby en ‘t is gebeurd. Jallokes,
plots noemt iedereen je mama, moeke,
mamsie. Je koffie warm drinken wordt
het hoogtepunt van je week. Een hele
dag dezelfde outfit dragen zonder zurige
babykots erop ook. Je had nooit kunnen
vermoeden dat je tijdens een autorit zou
meekwelen met de laatste nieuwe tinkelende
hit uit de kinderhitparade. Of dat je een
paar Crocs-klompen ooit grondig zou
overwegen. Die eerste smos preparé na je
bevalling smaakt als een viersterrendiner.
Elke overwinning, elke (eerste) nieuwe (terug)
keer is een nieuwe mijlpaal die je gaandeweg
behaalt tijdens de eerste twee jaren van jouw
baby. #MAgoebezig, jij!
In dit doosje vind je 52 mijlpaalkaartjes voor
verse mama’s van baby’s tot twee jaar. Jij dus.
De eerste jaren met een baby zitten boordevol
verrassende momenten. Soms zijn ze kak.
Soms zijn ze een overwinning op jezelf en de
wereld. De #MAgoebezig-kaartjes herinneren
je eraan dat jij goed bezig bent, ma. Dat je niet
alleen bent. En dat af en toe eens goed lachen
het beste medicijn is.
Leg alle al dan niet wonderlijke momenten
vast dankzij de #MAgoebezig-cards en deel
ze met de wereld and far beyond.

Hallelujah.
Ze kreeg de buggy open.
Alleen. Zonder zweten.

‘t Is gebeurd.
Ik kreeg eten
uit een potje.

Awel merci. Iemand vroeg hoe
het met háár ging en niet met mij.
67 - L IF E ST YL E
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Only style
JODY VAN GEERT
September 2020 / Paperback met flappen / 16 x 21 cm
ca. 180 blz. / € 22,50 / ISBN 978 94 6383 187 1
NUR 452 Mode
I S B N 978-94-6383-187-1

9

789463 831871

Goede smaak bestaat niet. Daar is Jody Van
Geert, een van dé stylisten van Vlaanderen,
rotsvast van overtuigd. Een goede styling is
een styling waarin de persoon die de outfit
draagt, volop gelooft. En toch vindt niet
iedereen het even gemakkelijk om zijn of haar
kleerkast te vullen met de juiste stukken.
In Only Style geeft Jody zijn beste
stylinggeheimen prijs. Hij reikt een aantal
kapstokken aan die je kunnen helpen bij het
creëren van je eigen look: wat wil je graag
uitstralen? Welk verhaal wil je vertellen met je
kledij? Welke basics heb je toch maar beter in
je dressing? Hoe kan je met een klein budget
toch een originele outfit samenstellen? En hoe
kan je die oude jas écht wel omturnen in een
frisse en hippe look?
Daarnaast neemt Jody je mee naar zijn
werkvloer, voor én achter de schermen van
showbizzland.
Jody Van Geert is kunstwetenschapper van
opleiding, maar rolde eerder per ongeluk in de
job van stylist. Intussen verzorgt hij de styling
van Bekend Vlaanderen en bedacht hij tal van
originele creaties, met als bekendste voorbeeld het
regenboogjurkje van K3.

Word je eigen stylist met
de handige tips van dé
stylist van Vlaanderen
LI F E STY L E - 68

Het Punch
Needle Boek
LAETITIA DALBIES
CO-EDITIE MET FORTE CREATIEF
Oktober 2020 / Paperback / 19 x 23 cm
ca. 128 blz. / ca. € 17,99 / ISBN 978 94 91853 27 2
NUR 474 Handwerken, naaien en naaldkunst (als hobby)
I S B N 978-94-91853-27-2

789491 853272

Punchen is een borduurtechniek die het
voorbije jaar razend populair werd! En
het is zo ontzettend gemakkelijk: met een
punchnaald, een beetje borduurstof, een
borduurring en een bol wol kun je prachtige
creaties maken die je huis, je kledij of je
totebag opfleuren.
Het Punch Needle Boek bevat 27 verschillende
punchprojecten, voor zowel beginners
als gevorderden. Aan de hand van stapvoor-stapinstructies met duidelijke
werkbeschrijvingen punch je in een
handomdraai de mooiste creaties bij elkaar!

27 haakprojecten
met stap-voorstapbeschrijvingen,
voor beginners en
gevorderden
69 - L IF E ST YL E
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(Over)leven
als single
JULIE VRANCKX & NIET NU LAURA
Oktober 2020 / Integraalband / 15 x 21 cm
ca. 144 blz. / € 17,50 / ISBN 978 94 6383 137 6
NUR 450 Lifestyle algemeen
I S B N 978-94-6383-137-6

9

789463 831376

‘WAAROM BEN JIJ NOG SINGLE?’

Als je nog single bent, klinkt deze vraag
je ongetwijfeld bekend in de oren. (Elk.
Familiefeest. Opnieuw.) Wanneer je dan een
eerlijk antwoord formuleert, krijg je steevast
de repliek dat je te kieskeurig bent of dat je
vooral niet te hard naar de liefde op zoek
moet gaan, ‘dan komt het vanzelf’. Dat had je
inderdaad zelf niet kunnen bedenken!
Singles zijn er in alle maten en kleuren: de
ene houdt ervan en wil niets liever, de andere
werpt zich als een gek op het datingleven om
toch maar snel van die (Facebook)status af te
zijn. Maar wat alle singles gemeen hebben,
zijn de ups en downs. Soms voel je je zo vrij als
een vogel en kan je de wereld aan, en soms voel
je je vreselijk alleen.
Julie Vranckx stelde met (Over)leven als single
een echte single-survivalkit samen. Van
solo wonen tot solo reizen, van slimme
antwoorden op lastige vragen tot de tien
geboden van het daten. Met soms pijnlijk
herkenbare anekdotes en heerlijk geïllustreerd
door de fantastische Niet Nu Laura!

Julie Vranckx is redactrice en video editor voor tv en
online media. Ze gaat al zingend en instagrammend
door het leven en is standaard op zoek naar de prins
op het witte paard. Ze schreef eerder al
(Over)leven op Tinder en heeft nu ook haar
survivalkit voor singles klaar.
Niet Nu Laura is de webcomic van Laura Janssens.

Ontdek ook

Laura tekent strips, cartoons en illustraties en heeft
60.000 volgers op Instagram. Eerder verschenen van
haar onder andere Het Crazy Cat Lady-Boek, Niet Nu
Laura, Niet nog eens Laura en (Over)leven op Tinder.

De enige echte
survivalgids voor singles
L IF E ST YL E - 7 0

Overleven op Tinder
ISBN 978 94 6131 982 1 / € 17,50

Ballet
workout
Voor de lenigheid, kracht en
uitstraling van een ballerina
TATEVIK MKRTOUMIAN
Augustus 2020 / Paperback / 17 x 24 cm
200 blz. / € 22,50 / ISBN 978 94 6131 958 6
NUR 450 Lifestyle algemeen
I S B N 978-94-6131-958-6

789461 319586

Wie kijkt niet vol bewondering naar
balletdansers? Ballet maakt je leniger en
sterker, geeft je een elegantere houding
en brengt je fysiek en mentaal in balans.
Professionele ballerina Tatevik Mkrtoumian
wil iedereen laten kennismaken met de
schoonheid van ballet en ontwikkelde een
toegankelijke ballet work-out op basis van
klassiek ballet. Wist je dat iedereen in twee
weken de split kan leren?
Ballet workout biedt meer dan 40 oefeningen
om met jouw lichaam aan de slag te gaan. Of je
doel nu leniger worden is, meer ontspannen,
of net dat vervelende rugprobleem aanpakken:
Tatevik heeft concrete tips. Daarnaast deelt
ze haar passie en ervaring en neemt ze je
vrijblijvend mee in de levensvisie van ballet:
gelukkiger leven, gezonder zijn en stralen van
binnenuit.

Tatevik Mkrtoumian erfde de passie voor dans
en ballet van haar moeder, die in Rusland een
balletschool leidde. Het gezin verhuisde naar
België en Tatevik studeerde af aan de Koninklijke
Balletschool in Antwerpen. Zij kreeg een contract
bij de grootste theater in Estland en toerde
jarenlang rond in Europa. Vandaag is Tatevik terug
in Antwerpen en heeft zij haar eigen school met
danslessen voor jong en oud: Ballet workout.

Leer de split in
twee weken
7 1 - L IF E STY L E
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© The Fresh Light

culinair

Cadeautjes uit
de keuken van
Karolien
KAROLIEN VANOPPEN
Oktober 2020 / Hardcover / 17 x 22 cm
ca. 160 blz. / ca. € 22 / ISBN 978 94 6383 141 3
NUR 440 Eten en drinken algemeen
I S B N 978-94-6383-141-3

9

789463 831413

Hou je van bakken en nog meer van trakteren
met eigen gebakjes?
Hou je van cadeautjes geven en het liefst nog
zelfgemaakte cadeautjes?
Dan is dit boek op jouw lijf geschreven!
Cadeautjes uit de keuken bundelt de leukste
projecten om zelf te maken én cadeau te
geven (en ja, cadeautjes voor jezelf zijn ook
cadeautjes). Denk maar aan een ontbijtmand
met zelfgemaakte granola of een potje
American pancakemix, een kraamkostmandje
met hartig en zoet gebak of een klassieke
koekjesdoos met karamelkoekjes en chocolate
chip cookies to die for!
Heerlijk gevulde mandjes, dozen en blikken
met cake, koekjes en taart, die je met plezier
(en een grote ‘zelf gemaakt!’ glimlach) kan
afgeven, dat is waar het in dit boek over gaat.
Bak het, pak het in en heb er vooral véél
plezier in.

Karolien Vanoppen is een vrolijke meid uit Limburg
met een hoofd vol lekkere recepten (meestal voor
taart) en een keuken vol ingrediënten (die meestal
eindigen in taart). Ze houdt van cadeautjes krijgen
(duh), maar nog meer van cadeautjes geven. Zéker
als die uit eigen keuken komen.

Eenvoudige, maar
originele recepten in een
vrolijke verpakking
C UL IN A IR - 74

Koken voor een
maatje minder
- 6 kg in 6 weken
HILDE DEWEER & MARIE BOSSUYT
Verschenen / Paperback / 19 x 24 cm
216 blz. / € 22,50 / ISBN 978 94 6131 974 6
NUR 440 Eten en drinken algemeen
I S B N 978-94-6131-974-6

789461 319746

GA DE UITDAGING AAN: MIN 6 KILO IN 6 WEKEN!

Heb je een paar kilo’s te veel? Dan kan dat in
enkele weken blijvend opgelost zijn! Hilde
Deweer en haar dochter Marie Bossuyt
worstelden zelf met licht overgewicht,
respectievelijk door de menopauze en een
eerste zwangerschap. Moeder en dochter
daagden elkaar uit en ontwikkelden een
afslankplan zonder gedoe, dat echt werkt.
Koken voor een maatje minder begint met de
uitdaging om 6 kilo in 6 weken te verliezen. En
dat lukt, dankzij een praktisch voedingsplan
met wekelijkse boodschappenlijstjes en
recepten voor ontbijt, lunch en avondmaal.
Hilde en Marie leren je ook hoe je de (nieuwe)
maat houdt, door je eetpatroon te veranderen
en de basisprincipes vast te houden.

Hilde Deweer begeleidde als adjunct-uitgever
12 jaar lang de grote namen in de culinaire wereld
en is nu lifestyleredacteur bij www.gezondheid.be.
Toen zij tijdens de menopauze kampte met wat extra
kilo’s verzamelde ze haar kennis en ervaring om een
afslankplan te ontwikkelen… en het lukte!
Marie Bossuyt is een interieurarchitect met een
hart voor lekker eten. Na haar zwangerschap
gingen de kilo’s er niet meer zo makkelijk af.
Tot ze ging meewerken en meedenken aan het
afslankprogramma van mama Hilde. Met succes!

Heruitgave
7 5 - CU L IN A IR
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gezin,
opvoeding
& onderwijs

Generatie groei
Hoe kennis van het jonge
brein de toekomst vormgeeft
MARIE LOOP
September 2020
ca. 256 blz. / € 26,50 / ISBN 978 94 6337 240 4
NUR 840 Onderwijs algemeen
I S B N 978-94-6337-240-4

9

789463 372404

Bestaat er een vaccin tegen ongelukkig zijn?
Wat doet stress met een leerling?
Komen rebellerende pubers beter terecht?
En is ons brein echt ontworpen om levenslang
te leren?
Aan de hand van deze en andere interessante
vragen dook Marie Loop de intrigerende
wereld in van de neurowetenschap, de
positieve psychologie en toekomstgerichte
opvoedpraktijken. Met aanstekelijk
enthousiasme en in een vloeiende stijl vertelt
de auteur over de kennis die ze op haar
zoektocht vergaarde.
Jeugdige eigenaardigheden als
wispelturigheid, impulsiviteit en
eigenzinnigheid werden tot voor kort als
struikelblokken in het opvoedparcours
gezien. Maar dat is voltooid verleden tijd.
In een wereld waarin maatschappelijke
en technologische veranderingen elkaar
razendsnel opvolgen, worden deze kwaliteiten
omgedoopt tot flexibiliteit, daadkracht en lef.

Marie Loop maakt deel uit van Better Minds at
School. Ze werkt als stress- en burn-outcoach bij
Better Minds at Work en verloor daar en passant haar
hart aan het schrijversvak.

In Generatie groei toont Marie Loop hoe we al
dat jeugdig talent ten volle kunnen benutten
om de toekomst op een hoopvolle manier
vorm te geven.

GE Z IN , O PVO E D IN G & O N DE RW IJS - 7 8

Aan de hand van een scherpe psychologische
analyse en met een immer kritische blik
creëert ze een boeiende mix van helder
aangebracht wetenschappelijk onderzoek,
persoonlijke anekdotes en toepasbare
tips. Dit inspirerende boek is dan ook een
must-read voor iedereen die gelooft in de
groeikansen van onze kinderen en daar via
toekomstgericht opvoeden zijn steentje aan
wil bijdragen.

Een nieuwe kijk op opvoeden,
geïnspireerd door de meest recente
ontdekkingen in de breinwetenschap

Samen sterk in
geïntegreerde
leerlingenbegeleiding
Een gids voor onderwijsprofessionals
ELKE STRUYF
September 2020
ca. 304 blz. / € 30 / ISBN 978 94 6337 260 2
NUR 840 Onderwijs algemeen
I S B N 978-94-6337-260-2

789463 372602

NIEUW IN HET ONDERWIJS? DIT BOEK
BUNDELT BELANGRIJKE KADERS ROND
LEERLINGENBEGELEIDING EN PAST DEZE
TOE OP AUTHENTIEKE CASUSSEN.

Leerlingenbegeleiding omvat vele aspecten en
er bestaan tal van interessante boeken rond
specifieke topics. Tot op heden bestaat er geen
boek dat leraren informeert over belangrijke
kaders die in Vlaamse scholen gebruikt
worden. Uit recent onderzoek blijkt dat de
recente evolutie naar meer inclusief onderwijs
scholen voor uitdagingen stelt. Scholen zijn
op zoek naar efficiënte manieren om de
begeleiding en ondersteuning voor leerlingen
met (complexe) specifieke onderwijsbehoeften
vorm te geven. Daarbij kunnen ze zich laten
inspireren door diverse kaders.
Het eerste deel van dit boek bundelt enkele
van deze kaders, zoals het model van
geïntegreerde leerlingenbegeleiding, het
zorgcontinuüm, handelingsgericht werken,
de preventiepiramide, UDL, herstelgericht
en oplossingsgericht werken en verbindend
communiceren.
Het tweede deel bundelt twaalf authentieke
leerlingencasussen waarop de kaders
worden toegepast. Deze casussen kunnen
gebruikt worden in de lerarenopleiding of
in professionaliseringsactiviteiten voor
schoolteams. Samen sterk in geïntegreerde
leerlingenbegeleiding richt zich in de eerste plaats
tot onderwijsprofessionals die werkzaam zijn
(of zullen werken) in het secundair onderwijs,
of die lerarenteams uit dat onderwijsniveau
ondersteunen.

Elke Struyf is als gewoon hoogleraar
onderwijswetenschappen verbonden aan de
Antwerp School of Education en het departement
Opleidings- en Onderwijswetenschappen van de
Universiteit Antwerpen. Ze was betrokken bij tal van
onderzoeken naar zorg op school in Vlaanderen.
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Een kleine muziekgeschiedenis van
hier en nu
Nieuwe esthetische tendensen in de
westerse klassieke muziek sinds 1950
MARK DELAERE (RED.)
MATRIX [CENTRUM VOOR NIEUWE MUZIEK]
September 2020
Ca. 268 blz. / € 40 / ISBN 978 94 6337 268 8
NUR 662 Muziekgeschiedenis / 846 Didactiek
I S B N 978-94-6337-268-8

9

789463 372688

“MY FAVORITE MUSIC IS THE MUSIC I HAVEN’T YET
HEARD.”

Deze vaak geciteerde uitspraak van componist
John Cage is van toepassing op heel veel
componisten én luisteraars. In de westerse
kunstmuziek van na 1950 is veel moois te
ontdekken: de zoektocht naar vernieuwing
kende een ongeziene piek, die uitwaaierde
in talloze stromingen en tendensen. Veel van
die stijlen klinken menig luisteraar vreemd in
de oren en net daarom focust dit boek op dat
segment van de ‘nieuwe muziek’.
Een kleine muziekgeschiedenis van hier en nu wil
een gids zijn om het veelzijdige landschap
van de nieuwe muziek te verkennen, met het
volle besef dat geen enkele wandelroute de
volledige omgeving kan laten zien. Dit boek
combineert een overzicht van de belangrijkste
ontwikkelingen en hun muziekhistorische
wortels met een thematische dwarsdoorsnede
van begrippen zoals tijd en ruimte, multimedia
en de rol van het internet.

G E ZIN , O PVO E DI N G & O N D E RWIJ S - 8 0

Ruim een dozijn auteurs verleende zijn
expertise aan deze publicatie. De meesten
onder hen zijn verbonden aan universiteiten
en conservatoria in Nederland en België.
Allen zijn ze begeesterd door nieuwe muziek.
Het boek is dan ook niet alleen bedoeld als
handboek voor muziekstudenten, het richt zich
ook tot een breed publiek van nieuwsgierige
cultuurliefhebbers en (toekomstige) luisteraars
van hedendaagse muziek.

Mark Delaere is gewoon hoogleraar aan de opleiding
musicologie van de KU Leuven. Hij stelde dit
boek samen in opdracht van MATRIX [Centrum
voor Nieuwe Muziek]. Met een brede waaier aan
activiteiten wil MATRIX een ruim publiek warm
maken voor kunstmuziek geschreven sinds 1950.

Eerste Nederlandstalige
boek sinds lang over
westerse klassieke
muziek sinds 1950

ENT2R – 1
Nederlands voor anderstaligen
- Niveau 1
VEERLE VAN EETVELDE &
DOMINIQUE NEYTS (RED.)
September 2020
ca. 260 blz. / € 20 / ISBN 978 94 6337 257 2
NUR 620 Nederlandse taal- en letterkunde algemeen
I S B N 978-94-6337-257-2

789463 372572

ENT2R is een leermethode NT2 die
ontwikkeld is aan het Universitair Centrum
voor Talenonderwijs (UCT) van de UGent.
De methode richt zich op geschoolde
anderstaligen die snel en efficiënt het
Nederlands willen verwerven. De methode
bereidt voor op het hoger onderwijs of op
de arbeidsmarkt in een Nederlandstalige
omgeving.
Niveau 1 zet de cursist op weg naar actieve
deelname in gesproken en geschreven
communicatie over vertrouwde en
alledaagse thema’s. Er wordt gewerkt rond:
zichzelf en anderen voorstellen, wonen,
vrijetijdsactiviteiten, boodschappen doen,
studeren, praten over het verleden, enz. Aan
de hand van gevarieerde en authentieke
dialoog- en taaltaakoefeningen, die
verschillende tekstsoorten en taalhandelingen
omvatten, worden de vier vaardigheden
geïntegreerd ontwikkeld. In elke les wordt
aandacht besteed aan de uitbreiding van de
woordenschat en aan grammatica. De nadruk
ligt daarbij op vormcorrectheid.

Veerle Van Eetvelde en Dominique Neyts (red.)
zijn verbonden aan het Universitair Centrum voor
Talenonderwijs van de Universiteit Gent. Ze zijn
beiden lesgevers Nederlands als Tweede Taal en
geven ook cursussen praktische en academische
taalvaardigheid Engels.

Op het einde van Niveau 1 kennen de
cursisten de 1000 meest frequente woorden
en beheersen ze de basisgrammatica van
het Nederlands. Het cursusmateriaal wordt
aangevuld met een digitaal aanbod.

Een snelle en efficiënte instap
in het Nederlands

8 1 - G E ZIN , O PVO E DIN G & O N DE RW IJS

9

De grote
Zeppelin
Didactiek voor kunstzinnige
vorming in het secundair
onderwijs
KOEN CRUL
September 2020
ca. 400 blz. / € 45 / ISBN 978 94 6337 269 5
NUR 150 Kunstzinnige vorming algemeen / 846 Didactiek
I S B N 978-94-6337-269-5

9

789463 372695

De grote Zeppelin biedt didactische
ondersteuning bij het ontwerpen van
kunstzinnige activiteiten voor leerlingen van
het secundair onderwijs. Leerkrachten (in
opleiding) en begeleiders van kunstzinnige
leerprocessen ontdekken een waaier aan
mogelijkheden om drama, dans, muziek, beeld
en media in te zetten in hun onderwijspraktijk.
Je ontdekt wat de leereffecten zijn van
kunstzinnig werken met leerlingen, welke
inhouden je aan bod kunt laten komen en
hoe je dat didactisch opbouwt. Het laatste
deel zet in op de begeleiding van het artistiek
leerproces. In het boek vind je concrete
praktijkvoorbeelden van kunsteducatieve
(geïntegreerde) activiteiten voor leerlingen in
het voortgezet onderwijs.
De grote Zeppelin speelt in op nieuwe inzichten
uit de kunsteducatie en leerprocessen.
Leraren (in opleiding) krijgen een helder
didactisch kader waarin beschouwen,
creëren en reflecteren met elkaar
verbonden zijn. Door de heldere schema’s,
overzichtelijke stappenplannen en concrete
praktijkvoorbeelden krijg je veel inspiratie
en heb je meteen zin om ermee aan de slag te
gaan.

Koen Crul was jarenlang docent kunsteducatie aan
VIVES (studiegebied onderwijs, campus Brugge). Hij
is de auteur van de Zeppelin-reeks over didactiek
voor muzische vorming. Samen met OETANG
ontwerpt en begeleidt hij als learning designer tools
en trainingen voor de onderwijs- en cultuursector.

G E ZIN , O PVO E DI N G & O N D E RWIJ S - 8 2

Rijke praktijkvoorbeelden
in drama, dans, muziek,
beeld en media

Rebelleren kan
je leren
Deep democracy met kinderen
en jongeren
FANNY MATHEUSEN
September 2020
ca. 224 blz. / € 26,50 / ISBN 978 94 6337 243 5
NUR 840 Onderwijs algemeen
I S B N 978-94-6337-243-5

789463 372435

Rebelleren kan je leren wil alle begeleiders van
kinderen en jongeren, in het onderwijs en ook
daarbuiten, onmisbare levenscompetenties
aanreiken. De samenleving van vandaag
heeft nood aan mensen die samenwerken,
leiderschap tonen en creatief en innovatief
denken. Dit boek toont je hoe de wereld er
kan uitzien als we focussen op empathie,
verbeelding en lef – kwaliteiten die elke rebel
in zich draagt en dankzij dit boek de aandacht
krijgen die ze verdienen. Deep democracy, de
internationaal gelauwerde methode voor
besluitvorming en conflictresolutie, is de
ultieme inspiratiebron voor wie kinderen en
jongeren op dit levenspad wil begeleiden.
Na een eerste kennismaking met deep
democracy in Van zondebok naar zebra,
gaat Fanny Matheusen in dit boek op zoek
naar praktijkgerichte toepassingen van de
methode voor de leefwereld van kinderen
en jongeren. Ze baseert zich hiervoor onder
meer op inzichten uit de kwantumfysica
en breinwetenschap. Het resultaat is een
praktijkgids vol handige tips en verhalen die
je goesting geven om met deep democracy aan de
slag te gaan.

Fanny Matheusen is trainer, coach, spreker
en auteur over thema’s als deep democracy,
transitiepedagogie en interculturele competentie.
Ze is ook initiatiefneemster en zaakvoerster van het
collectief HUMMUS, het expertisecentrum voor deep
democracy in België. Fanny heeft een bijzondere
passie voor de toepassing van deze methode op
de generaties die na ons komen: de kinderen en
jongeren van vandaag die de leiders zijn van morgen.
www.vanrebellerenkanjeleren.be

Deep democracy nu
toegepast op het onderwijs
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Je impact als
leerkracht
vergroten
Hoe je in het onderwijs
authentiek het verschil maakt
ANNICK JEHAES
& LIESBET MOORTGAT
Oktober 2020
ca. 160 blz. / € 30 / ISBN 978 94 6337 225 1
NUR 847 Pedagogiek
I S B N 978-94-6337-225-1

9

789463 372251

“Later wil ik leerkracht worden.” Herken
je jezelf in die uitspraak die veel kinderen
doen? Of heb je jouw roeping pas in een latere
levensfase gevonden? Wat je beweegredenen
ook zijn, vandaag sta je voor de klas. Een
beroep waar je ongetwijfeld veel voldoening
uithaalt, maar waar je ook heel veel energie en
toewijding aan besteedt.
Dit boek toont je hoe die inspanningen een
maximaal resultaat kunnen opleveren. Hoe
je een blijvende impact hebt en hoe je echt
het verschil maakt voor een leerling. Aan de
hand van drie ankerpunten – authenticiteit,
samenwerking en participatie – loodsen de
auteurs je doorheen deze praktijkgerichte gids.
Stapsgewijs leer je je daadkracht versterken en
zie je je ‘goesting’ om les te geven toenemen.
De theoretische inzichten in het boek
worden naar jouw specifieke schoolomgeving
en lespraktijk vertaald. Persoonlijke
getuigenissen van leerkrachten met zeer
uiteenlopende achtergronden en opdrachten,
laten een beklijvende indruk achter en tonen
de sterke voeling van dit boek met wat leeft
binnen het hedendaagse onderwijs.
G E ZIN , O PVO E D IN G & ON DE RWI JS - 8 4

Je impact als leerkracht vergroten richt zich
zowel tot ervaren leerkrachten met veel
onderwijsjaren op de teller als studenten in de
lerarenopleiding en mensen die nog maar net
voor de klas staan.

Annick Jehaes is leerkracht wiskunde, (loopbaan-)
coach en trainer. Het boek en bijhorend project
Veerkrachtig voor de klas (2017) groeide uit tot een
volwaardige onderwijsvorming waarmee ze al heel
wat scholen wist te enthousiasmeren en inspireren.
Liesbet Moortgat is zelfstandig orthopedagoog,
oplossingsgericht psychotherapeut en
loopbaan-, stress- en burn-outcoach. Ook zij
heeft veel onderwijservaring als leerkracht en
leerlingenbegeleider. Met haar boek Aan de slag
met je klas (2013) wist ze menig leerkracht warm te
maken om (meer) oplossingsgericht te werken.

Geeft je ‘goesting’ om
voor de klas te staan

De herziene
taxonomie van
Bloom in de klas
Een inspiratieboek voor
de leraar
INGRID MOLEIN, EEF ROMBAUT
& TINE VAN SEVEREN
Verschenen
360 blz. / € 27,50 / ISBN 978 94 6337 259 6
NUR 847 Pedagogiek
I S B N 978-94-6337-259-6

789463 372596

Met de modernisering van het secundair
onderwijs in Vlaanderen werden nieuwe
eindtermen vastgelegd. Om de communicatie
tussen overheid, onderwijsnetten,
leerkrachten en leerlingen optimaal af
te stemmen, werd ervoor gekozen om de
eindtermen en leerplannen uit te schrijven op
basis van de herziene taxonomie van Bloom,
door Krathwohl & Anderson.
De herziene taxonomie van Bloom analyseert
in zes delen hoe je als leerkracht lessen kan
ontwerpen zodat je leerlingen eindtermen en
leerplandoelen kunnen bereiken. De originele
editie van De taxonomie van Bloom in de
klas werd in deze nieuwe versie aangevuld
met twee domeinen: het affectieve en het
psychomotorische domein.

Eef Rombaut is werkzaam aan de UA voor de
Antwerp School of Education. Sinds 2008 is ze
tevens aan de slag als pedagogisch adviseur in het
Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Ingrid Molein is sinds 1997 aan de slag als
pedagogisch adviseur in het Katholiek Onderwijs
Vlaanderen.
Tine Van Severen werkt als leerkracht secundair
onderwijs in het Instituut voor Verpleegkunde in
Gent. Ze is sinds 2013 aan de slag als pedagogisch
adviseur in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Deel 1 De herziene taxonomie van Bloom,
wat betekent dat?
Deel 2 Het cognitieve domein
Deel 3 Het affectieve domein
Deel 4 Het psychomotorische domein
Deel 5 Het lesontwerp met de taxonomie
Deel 6 Eindtermen en leerplannen:
waarom dit kader gebruiken?

Nu inclusief het cognitieve, affectieve
en psychomotorische domein
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kind & jeugd

Het gekke kinderwoordenboek
Van appelflauwte tot zeekoe
INE DE VOLDER & EMMA THYSSEN
Verschenen / Hardcover, full colour / 23 x 23 cm
60 blz. / € 15 / ISBN 978 94 6383 212 0
NUR 200 Kinderboeken algemeen / 222 Woordenboek < 12 jaar
I S B N 978-94-6383-212-0

9

789463 832120

HILARISCH EN FRIS VORMGEGEVEN
WOORDENBOEK WAAR JONG EN OUD PLEZIER
AAN BELEVEN

Woordenboek
(het • meervoud: woordenboeken • vindplaats:
vertoeft graag in boekenkasten, liefst de jouwe)
Boek dat houdt van woorden, taal, letters
en fantasie. Boordevol samenstellingen
en knotsgekke definities. Alfabetisch
gerangschikt, van appelflauwte tot zeekoe.
Beter bekend als absolute must-have, grote
brok letterpret en ultiem geschenk aan jong
én al iets minder jong om (voor) te lezen.
Een collector’s item voor dagdromers en
(woorden)boekenwormen.

Met krokodillentranen,
eileiders en monsterfiles
zoals je ze nooit eerder
bekeken had
K IN D & JE U GD - 8 8

BADPAK
BADPAK

(het;
o; meervoud:
badpakken)
(het • meervoud:
badpakken
• vindplaats: alleen
in de chicste badkostuumwinkels)
Kostuum,
meestal gedragen
deftigedoor
heren,
om keurig
een
bad
te kunnen
nemen.
Een
Een kostuum,
meestaldoor
gedragen
deftige
heren,
om
keurig
een bad
te kunnen
badpak wordt vaak op maat gemaakt in een badkostuumwinkel. Accessoires zoals een badhoed,
nemen. Een
badpak wordt
vaak opzijn
maat
gemaakt
in een badkostuumwinkel.
snorkeldas
of zwemstrik
optioneel
verkrijgbaar.

Accessoires zoals een badhoed, snorkeldas of zwemstrik zijn optioneel verkrijgbaar.

KINDERWOORDENBOEK.indd 8

17/06/2020 15:55

FEESTVARKEN
FEESTVARKEN

(het; o;feestvarkens
meervoud:
feestvarkens)
(het • meervoud:
• vindplaats:
dansend op de feesttafel)
Zwijnachtig dier
houdt.
Kan
herkend
worden
aan aan
zijn typerende
feesthoed.
Zwijnachtig
dierdat
datvan
vanfeesten
feesten
houdt.
Kan
herkend
worden
zijn typerende
feesthoed.
Komtzelden
zelden alleen
alleen voor,
feestvarken
is meestal
dansend
in groep
te vinden. zijn
Komt
voor,het
is meestal
al dansend
in al
groep
te vinden.
Feestvarkens
Feestvarkens
zijn alleseters,
heel
op het menu.
alleseters,
maarmaar
taarttaart
staatstaat
heelwel
vaak
opvaak
het menu.
17/06/2020 15:56
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Schaap
zwemt (niet)
EEF ROMBAUT & EMMA THYSSEN
Verschenen / Leporello / 21 x 16,85 cm
16 blz. / € 14,50 / ISBN 978 94 6383 156 7
NUR 273 Prentenboek 4+
I S B N 978-94-6383-156-7

9

789463 831567

EEN MAATSCHAPPIJKRITISCH KARTONBOEK
ROND HET GEKENDE WOLLIGE FIGUURTJE MET
EEN BOODSCHAP VAN ONSCHATBARE WAARDE

Het is een zonovergoten dag en Schaap wil
gaan zwemmen. Waarom kan dat niet? Bij
het openslaan van dit bijzondere kartonboek
voor kleuters staat de lezer voor een keuze:
zwemt Schaap niet, of wel?
In Schaap zwemt (niet) maakt Schaap kleuters
laagdrempelig bewust van de afvalberg waar
ze zelf ook een beetje aan bijdragen, maar
toont het maatschappijkritische beestje
tegelijkertijd ook de oplossing.
De negatieve emoties en de eenvoudig
getoonde afbraaktijden maken het
afvalprobleem tastbaar voor jonge kinderen,
en geven ook zin om er daarna iets aan
te doen. Wie wil immers niet dat haai en
zeeotter weer blij worden?

Eef Rombaut (links) is mama, auteur, pedagogisch
begeleider en bezieler van Sweetie Darling,
storytelling & design for kids. Haar boeken werden
al meerdere malen vertaald en bekroond met de
tweede prijs van de Kinder- en Jeugdjury en de
eerste prijs voor ‘best vormgegeven boek’ in de
categorie kinderboeken samen met Emma Thyssen.
Emma Thyssen (rechts) is sinds 2005 zelfstandig
illustrator en freelance ontwerper van
kinderboeken, huisstijlen, familieparcours, reis- en
© Jelle Vermeersch

restaurantgidsen, kindercollecties en luisterboeken.
Haar werk viel al in de prijzen bij onder meer de
Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen en in 2012 won ze
samen met Eef Rombaut de eerste prijs voor ‘best
vormgegeven boek’ in de categorie kinderboeken.

K IN D & JE U GD - 9 0

Het geheime
leven van
virussen
COLECTIVO ELLAS EDUCAN
& MARIONA TOLOSA SISTERÉ
September 2020 / Hardcover, full colour / 27 x 25 cm
24 blz. / € 15 / ISBN 978 94 6383 256 4
NUR 273 Prentenboeken (< 6 jaar) / 276 Uitklapboeken
I S B N 978-94-6383-256-4

789463 832564

Snotverdorie, ik voel me niet lekker! Ik heb
een loopneus, koorts en buikpijn ... Heb ik
misschien een virus te pakken? Als dat zo is,
dan zal je merken hoe je immuunsysteem en
medicijnen hun best doen om je je snel weer
beter te laten voelen.
Virussen vind je echt overal: van het puntje
van je neus tot op de oceaanbodem. Ze zijn
supersterk! En hoewel ze een slechte reputatie
hebben, zijn er eigenlijk maar een paar
virussen waarvan je ziek kunt worden.
Duik mee in de fascinerende wereld van
virussen en ontdek alles wat je wil en meer
over deze ondeugende kleine levensvormen.

Alles over virussen,
visueel uitgelegd op
maat van jonge kinderen
9 1 - K I ND & JE U G D
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Komt oude
kaas van oude
koeien?
KATRIJN DE WIT, INGE RYLANT
& LAURA BERGANS
Oktober 2020 / Kartonboek, full colour / 19,5 x 23,5 cm
20 blz. / € 15 / ISBN 978 94 6383 223 6
NUR 276 Uitklapboeken 4 +
I S B N 978-94-6383-223-6

9

789463 832236

Komt oude kaas van oude koeien? is een
verrassend boek vol wijze weetjes over lekkers
dat we eten en drinken. Humor, poëzie,
wetenschap en een vrolijke tekenstijl gaan
kleurrijk hand in hand. Een boek om met grote
ogen te beleven.
Wijze Weetjes wil verwonderen, verbeelden
en verwoorden. Auteur Katrijn De Wit,
illustrator Inge Rylant en vormgever Laura
Bergans brengen met deze reeks een ode aan
de fantasie.

Ontdek ook

K IN D & JE U GD - 9 2

Mag je haaien aaien? (2de druk)

Kunnen bergen krimpen?

ISBN 978 94 6131 960 9 / € 15

ISBN 978 94 6383 160 4 / € 15

9 3 - K IN D & JE U GD

Het eerste boek in de reeks, Mag je haaien
aaien?, werd genomineerd voor de
Vlaamse Kinder- & Jeugdjury 2020-2021.

Koala zit
verstopt
LYNN PINSART & FLORE DEMAN
Oktober 2020 / Hardcover, full colour / 19,5 x 23 cm
ca. 32 blz. / € 15 / ISBN 978 94 6383 225 0
NUR 274 Prentenboeken 4 +
I S B N 978-94-6383-225-0

9

789463 832250

Drollen drukken, vlaaien draaien, keutels
kakken … poepsimpel denk je? Niet voor
Koala. Want die zit verstopt. Zijn buik zit vol
eucalyptuspoep. BWEIKES! Weten Nijlpaard,
Strontvlieg of Toekan hoe het moet? Het
wordt een spetterend avontuur!

Giraf wil ook
een geluid
LYNN PINSART & FLORE DEMAN
Oktober 2020 / Hardcover, full colour / 19,5 x 23 cm
ca. 32 blz. / € 15 / ISBN 978 94 6383 226 7
NUR 274 Prentenboeken 4 +
I S B N 978-94-6383-226-7

9

789463 832267

Olifant trompettert toeoeoet. Pauw krijst plejooo.
Vis blubt blubbiedieblub. En Giraf? Zij heeft geen
geluid. Sta daar maar eens bij stil! Weten de
andere dieren hoe het moet? Het wordt een
knallend avontuur!

K IN D & JE UG D - 94

Koala ligt languit in zijn favoriete boom.
Hij heeft al drie dagen geen drol gedraaid.
Straks ontploft mijn buidel nog, jammert hij.
Wat als ik nooit meer kan kakken?

Het is een rustige ochtend in de zoo.
Alleen bij de koala’s is er geroezemoes.
Er is een probleem met Koala,
Flamingo.
fluistert Flamingo
Hij zit verstopt!
Speelt hij verstoppertje? grinnikt Giraf .

Nee, zijn buik zit verstopt!
Barstensvol koa-la-kak.
Typisch koalaberen,
gromt Grizzly.
Een beetje stress en ze...
zwellen op als een ballon!

Prentenboeken met een
hoek af, die zich afspelen
in de zoo
9 5 - K I N D & JE UG D

BWEIKES!

“Angst vertelt je zelden
de waarheid. Als je ernaar
luistert, wordt je wereld
heel klein.”

Kirstin Vanlierde, uit De wortels van de wereld

Mijn haar!
HANNAH LEE & ALLEN
FATIMAHARAN
Oktober 2020 / Hardcover, full colour / 25 x 25 cm
40 blz. / € 15 / ISBN 978 94 6383 034 8
NUR 281 Fictie 4+
I S B N 978-94-6383-034-8

9

789463 830348

EEN VROLIJK EN HERKENBAAR PRENTENBOEK
OP RIJM, OVER DE ZOEKTOCHT NAAR
HET PERFECTE HAAR

Binnenkort is het mijn verjaardag,
daarvoor heb ik nood aan nieuwe kledij.
Maar nog belangrijker is de vraag:
welke haarstijl past daarbij?
Zus heeft bantu knots, papa is kaal, oma
heeft veel grijze krullen en Michael heeft
een mohawk. Maar voor welk kapsel zal ons
hoofdpersonage kiezen?

K IN D & JE U GD - 9 8

Heertje en
Meneertje
ERIK VAN OS & JAN VAN LIERDE
Augustus 2020 / Hardcover, full colour / 20 x 30 cm
40 blz. / € 15 / ISBN 978 90 476 2821 7
NUR 272 Prentenboek 4+
I S B N 978-90-476-2821-7

789047 628217

illustraties van Jan Van Lierde

Erik van Os en Elle van Lieshout

Heertje en Meneertje zijn de beste vrienden en ze
zijn allebei dol op bouwen. Heertje bouwt een
toren, hoger en hoger. Meneertje graaft een
kuil, dieper en dieper. Daar bouwen ze hun
huis. Heertje boven de wolken en Meneertje
diep onder de grond. Maar na een tijdje gaan
ze elkaar missen. Bij elkaar wonen is toch wel
veel gezelliger. Maar waar dan?

Erik van Os en Elle van Lieshout
illustraties van Jan Van Lierde
En op zondagmiddag, om twaalf uur, waren ze eruit.

En op zondagmiddag, om twaalf uur, waren ze eruit.

Ze besloten om precies in het midden te gaan wonen.
Dat was het eerlijkst.

Ontroerend verhaal
over vriendschap

Ze besloten om precies in het midden te gaan wonen.
Dat was het eerlijkst.

9 9 - K IN D & JE UG D
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Henry
JACQUES & LISE
September 2020 / Hardcover, full colour / 22,5 x 32,5 cm
44 blz. / € 18,50 / ISBN 978 94 6383 239 7
NUR 274 Prentenboeken 6 +
I S B N 978-94-6383-239-7

9

789463 832397

Henry houdt van zijn prachtige uitzicht en de
volle natuur. Een groot contrast met de kille,
kale kamer waarin hij leeft. Misschien kan hij
die lege ruimte wel een beetje opfleuren?
Henry haalt de natuur meer en meer naar
binnen. Hij lijkt niet te stoppen en ook zijn
vrienden laten zich inspireren. Maar ziet
Henry wel wat écht belangrijk is?
Een speels verhaal vol verwondering en
sprekende tekeningen dat ook na de laatste
pagina nog niet uitverteld is.

Ontdek ook

K IN D & J E UG D - 10 0

Oskar

Duif

Viktor (2de druk)

Als sneeuw voor de zon

ISBN 978 94 6131 535 9 / € 18

ISBN 978 94 6131 735 3 / € 18,50

ISBN 978 94 6131 918 0 / € 18,50

ISBN 978 94 6383 076 8 / € 18,50

Wanneer zijn gezelschap
vertrekt, keert de rust
terug in de kamer.

1 0 1 - K IN D & JE UG D

Prachtige
cadeauboeken

Whoopie en het
toverpotlood
TOM SCHOONOOGHE
Verschenen / Leporello, full colour / 29,7 x 21 cm
18 blz. / € 20 / ISBN 978 94 6383 023 2
NUR 276 Uitklapboek
I S B N 978-94-6383-023-2

9

789463 830232

EEN MAGISCH LEPORELLO-ZOEKBOEK VAN
TOM SCHOONOOGHE

Whoopie verveelt zich te pletter tijdens een
etentje met haar ouders in een restaurant op
de bovenste verdieping van een flatgebouw. Ze
ontsnapt stiekem van tafel en tuimelt van de
ene wereld in de andere, gewapend met een
rood toverpotlood dat ze van een ober heeft
gekregen.
Whoopie tekent de mafste dingen, die je met
het lampje van dit boek tevoorschijn kan
toveren: een brandblusapparaat wordt een
olifant, mensen krijgen plots kippenpoten en
in het aquarium vaart een duikboot rond.
Naast Whoopie beleven verschillende andere
personages grote en kleine avonturen in het
kleurrijke gebouw. Zo willen twee geliefden
elkaar eindelijk eens kussen, zeult een ober de
hele tijd een stolp mee en duikt er overal een
zwarte kat op. Als dat maar goed komt!

Tom Schoonooghe neemt je in dit fantasievolle
boek mee op reis door een buitengewoon en
kleurrijk flatgebouw. Whoopie toont je al tekenend
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de weg. Tover haar creaties tevoorschijn met
behulp van het lampje dat bij dit boek hoort.
Wil je zelf ook aan de slag? Gebruik de
bijbehorende pen om op de achterkant van het
gebouw te tekenen. En garde!

© Johannes Vande Voorde

Inclusief UV-pen met lichtje
Ontdek het ongewone in het alledaagse
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De prinses die
alles had, zelfs
genoeg van
haar ridder
MARIO DE KONINCK &
NIKOLA HENDRICKX
September 2020 / Hardcover, full colour / 23,5 x 28,5 cm
32 blz. / € 17,50 / ISBN 978 94 6131 999 9
NUR 274 Prentenboek 6+ / NUR 360 Strips algemeen
I S B N 978-94-6131-999-9

9

789461 319999

VERVOLG OP DE PRINSES DIE ALLES HAD,
WINNAAR VAN DE LANGZULLENWELEZENTROFEE 2018

De prinses die alles had is getrouwd met
een ideale ridder. Maar de ridder blijkt niet
zo ideaal te zijn als iedereen denkt. Zijn
gedrag maakt de prinses die alles had diep
ongelukkig. Ze heeft er genoeg van en zet hem
aan de deur.
Maar was dat wel de goede keuze? Komen de
prinses die alles had en de ridder ooit weer
samen? Of wordt ze vanaf nu de prinses die
niet meer alles had?

Ontdek ook
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De prinses die alles had
ISBN 978 90 824489 4 8 / € 17,50
Te bestellen via mario.dekoninck@telenet.be

Elke relatie gaat wel eens door zwaar weer.
Sommige koppels gaan uit elkaar, andere
doorstaan de storm en komen er sterker
uit. Auteur Mario De Koninck spreekt uit
ervaring. Zijn huwelijk belandde in een
orkaan die meer dan een jaar woedde. Mario
en zijn vrouw redden het, maar zonder de
hulp van een therapeut hadden ze de storm
niet doorstaan. “De ridder staat in deel 2
van De prinses die alles had voor dezelfde
problemen die ik moest oplossen. En hij kan
het ook niet alleen. Net op tijd komt er hulp
uit onverwachte hoek.”

Het jaar
van Pablo
JULIE VANGEEL
December 2020 / Hardcover, full colour / 19 x 26 cm
ca. 32 blz. / € 18 / ISBN 978 94 6383 236 6
NUR 270 Zoekboek 6 +
I S B N 978-94-6383-236-6

789463 832366

Wie zoekt, die spint. Pablo viert een jaar lang
feest: van Nieuwjaar tot Holi‐Phagwa, van
Pride Month tot de Boekenbeurs, van haar
verjaardag tot een purrrfecte staycation. Vind
jij Pablo, haar vis, de vervelende duif, de
vluchtende poedel en de vrolijke vlinder elke
maand terug?
Pablo, de kat van Julie Vangeel, krijgt na haar
postkaartenreeks bij Papette, nu ook haar
eerste eigen boek: een feestelijk zoekboek,
boordevol katten.
Een deel van de opbrengst gaat naar VZW
Zwerfkat in nood.

Een boek voor
kattenliefhebbers en
iedereen die liever
een kat zou zijn
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AstroKidz
NICO DE BRAECKELEER, ANNELIES
NYS & FRIEDA VAN RAEVELS
Augustus 2020 / Hardcover, full colour / 15 x 20,5 cm
40 blz.
NUR 287 Leren lezen
Min in zee (Start)
ISBN 978 94 6383 200 7 / € 9

I S B N 978-94-6383-200-7

9

789463 832007

Bink op de maan (M3)
ISBN 978 94 6383 199 4 / € 9

I S B N 978-94-6383-199-4

9

789463 831994

EERSTE TWEE DELEN IN DE GLOEDNIEUWE
AVI-REEKS VAN HET SUCCESVOLLE
DUO ACHTER DE BOE!KIDS

Auteur Nico De Braeckeleer en illustrator
Frieda Van Raevels beginnen met AstroKidz een
gloednieuwe AVI-reeks.
De zes AstroKidz leven op het ruimteschip Uf,
waarmee ze de ruimte doorkruisen op zoek
naar nieuwe planeten en melkwegstelsels.
De jonge space cadets zijn afkomstig van
verschillende planeten uit verschillende
zonnestelsels. Ze zien er allemaal heel
anders uit en hebben de meest uiteenlopende
opvattingen en gewoontes. Toch zijn ze goed
bevriend.
Het centrale thema van de reeks is aanvaarding.
De zes heel verschillende AstroKidz moeten
niet alleen elkaar leren aanvaarden, maar ook
de andere levenswijzen van de wezens op de
vele planeten die ze bezoeken.
In Min in zee stelt Min haar thuisplaneet O
voor. Die bestaat grotendeels uit water, met
hier en daar een klein eilandje. Min komt in
de problemen en moet rekenen op de hulp van
haar vrienden om haar te redden.
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In Bink op de maan verveelt Bink zich te pletter in
de Uf. Hij wil met zijn vrienden spelen, maar die
zijn veel te druk bezig met andere dingen. Bink
besluit dan maar om met zijn ruimtescooter
naar de maan te vliegen, in de hoop daar
speelgenootjes te vinden.

Min
Sal

Blob

Tek

Zoem

1 0 7 - K IN D & JE UG D

Bink

Sloep vaart
verder
LORE VONCK & DAISY BUTTIENS
MET ILLUSTRATIES VAN
NAOMI CHRISTIAENS
September 2020 / Hardcover, full colour / 17 x 24 cm
ca. 64 blz. / € 16,50 / ISBN 978 94 6383 055 3
NUR 218 Mens & maatschappij
I S B N 978-94-6383-055-3

9

789463 830553

Sloep en Grote Boot zijn dikke vrienden.
Samen varen ze over alle zeeën en rivieren.
Tot Grote Boot plots tegen een groot rotsblok
vaart en verdwijnt in het water.
Sloep is verdrietig en verward. Hoe moet hij
nu verder? Is het normaal wat hij denkt en
voelt? Wat is er gebeurd? Waarom?
Sloep en zijn vrienden gaan samen op tocht
doorheen het onbekende rouwproces. Elke
boot rouwt anders, voelt andere emoties,
maar ze leren elkaar begrijpen. Ze helpen
en ondersteunen elkaar wanneer een van
hen het moeilijk krijgt. De vuurtorens aan de
kustlijn tonen met hun grote licht de weg en
geven hoop.
Sloep vaart verder is een uniek verhaal over
het rouwproces na een zelfdoding. De
prachtige tekeningen zijn van de hand van
Naomi Christiaens en het boek bevat ook
bijbehorende oefeningen en activiteiten.

Lore Vonck, sociaal agoge en rouwtherapeut,
coördineert Werkgroep Verder na Zelfdoding, het
expertisecentrum in rouwen na zelfdoding in
Vlaanderen.
Daisy Buttiens is schoolpsychologe, ABFT-therapeut
en traumatherapeut in opleiding. Ze werkt als
preventieadviseur voor Mensura.

Prentenboek over
rouwverwerking voor
kinderen van 6 tot 12 jaar
K I N D & J E UG D - 1 0 8

De Boeboeks
aan zee
MARC DE BEL &
FRIEDA VAN RAEVELS
Verschenen / Hardcover, full colour / 14 x 21,5 cm
136 blz. / € 16 / ISBN 978 94 6383 158 1
NUR 282 Leesboek 8+
I S B N 978-94-6383-158-1

789463 831581

Soeza Boeboek vindt in het bos een
achtergelaten ‘slodderboek’. Daarin staat
een foto van een zandkasteel aan de zee.
Soeza en Piepel dromen er al lang van om
die grote plas ook eens in het echt te zien. En
het geluk is met hen, want oma Hippofena,
de stammoeder van de Duindoornboeboeks,
viert haar tweehonderdste verjaardag met een
Groot Tweeuwelingenfeest, waarop ook alle
Papaverboeboeks zijn uitgenodigd.
Het wordt een leuke, maar vooral
superspannende trip, waarin Piepel en
Soeza halsoverkop holderdebolder als in een
rollercoaster van het ene adembenemende,
keutelspannende avontuur in het andere
belanden.

Ontdek ook

De wraak van Ridder Piepus

De paarse pimpelmoes

De beha-boomhut

Het web van de Suikerspin

ISBN 978 94 6131 808 4 / € 16

ISBN 978 94 6383 020 1 / € 16

ISBN 978 94 6131 867 1 / € 16

ISBN 978 94 6131 301 0 / € 15
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Er was
(misschien)
eens
KAMIEL DE BRUYNE
& YARNE DAEREN
Oktober 2020 / Hardcover, full colour / 19 x 22,5 cm
ca. 128 blz. / € 17,50 / ISBN 978 94 6383 224 3
NUR 240 Non-fictie kinderboeken (8+)
I S B N 978-94-6383-224-3

9

789463 832243

Er was misschien eens een man die een
vliegtuig at.
En een poes die postbode werd.
En een ridder die de friet uitvond.
Of misschien... ook helemaal niet.
Er was (misschien) eens is een boek met twintig
verhalen die misschien ooit echt gebeurd
zijn, maar misschien ook helemaal niet. Het
is een spel dat je doet raden: is het verhaal
waargebeurd of compleet verzonnen? Sla de
pagina om en ontdek de waarheid!
Een boek boordevol verhalen om van
achterover te vallen en weetjes om je
vrienden mee omver te blazen. Een hilarisch
boek voor iedereen die houdt van avontuur
en mysteries of van walvissen die dringend
moeten plassen.

20 humoristische en
knotsgekke (voorlees)
verhalen die je aan het
denken zetten: waar of
niet waar?
K IN D & JE U GD - 11 0

Explorer
Academy: De
sterrenduinen
TRUDI TRUEIT
September 2020 / Hardcover, full colour / 15 x 23 cm
232 blz. / € 16,99 / ISBN 978 94 90764 96 8
NUR 283 Fictie 10-12 jaar
Voor Nederland: Blink Media
I S B N 978-94-90764-96-8

789490 764968

Een grote ontdekking zet de Explorer Academy
in de schijnwerpers, maar Cruz Coronado
heeft veel meer aan zijn hoofd dan vijftien
minuten glorie. Samen met zijn vrienden is hij
onderweg naar Afrika. Maar dan slaat Nebula
toe en belandt iemand dicht bij Cruz op het
randje van de dood. De ontdekking van zijn
moeders volgende aanwijzing leidt Cruz naar
de meest exotische locatie tot nu toe: een grote
woestijn. Zonder verdere informatie om hem
de weg te wijzen, schiet een onwaarschijnlijke
bondgenoot Cruz te hulp bij het vinden van
het volgende stukje van de puzzel. Net als alles
goed lijkt te komen, heeft Dr. Fanchon Quills
een technologische doorbraak. Een doorbraak
die Cruz een glimp in het verleden geeft en
meer over zijn toekomst onthult dan hij echt
wilt weten. Geheimen komen boven water
en laten Cruz achter met meer vragen dan
antwoorden.

Ontdek ook

Explorer Academy:
Het Nebula mysterie

Explorer Academy:
De veer van de valk

Explorer Academy:
De dubbele helix

ISBN 978 94 90764 90 6 / € 14,99

ISBN 978 94 90764 93 7 / € 14,99

ISBN 978 94 90764 95 1 / € 16,99
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Fort Fiktori
MARK TIJSMANS
Augustus 2020 / Hardcover / 15 x 23 cm
108 blz. / € 16,50 / ISBN 978 94 6383 213 7
NUR 282 Jeugdboek 9+ / 301 Oorlogsnovelle
I S B N 978-94-6383-213-7

9

789463 832137

1916. Zomer. West-Vlaanderen, in een dorpje
aan de IJzer. Twee jongens. Twee neefjes.
Tussen kind zijn en groot worden in.
Hun leven draait om de boerderij, werken
op het veld, de school met veel te strenge
nonnen, en de mis dienen bij een pastoor
die denkt dat hij God de Vader zelf is. Maar
gelukkig ook om zwemmen in de rivier. En
dansen met pasgeboren kalfjes.
Het dorpsleven wordt overschaduwd door de
Grote Oorlog: Duitse soldaten op zoek naar
een Engelse spion die ze niet kunnen vinden.
Waar de dorpsbewoners voor boeten!
Langzaam veranderen de twee jongens
van toeschouwers aan de zijlijn in actieve
deelnemers die het verloop van het verhaal
mee zullen bepalen. Met een einde dat het
leven in het dorp, maar ook dat van henzelf,
voorgoed zal veranderen.

Mark Tijsmans gaat aan de slag met
klassieke genres, uiteraard op zijn manier
Een ontroerend oorlogsverhaal voor jong
en oud dat heel vlot leest
K IN D & J E UGD - 1 12

Een must-read
voor de fans van
Mark Tijsmans

Acteur, auteur en zanger Mark Tijsmans debuteerde bijna 15 jaar geleden
met Het geheim van te veel torens en dat bleek meteen een schot in de
worden door een lijvig volume, niet altijd even correcte historische en/
of fantastische elementen, en een flinke dosis humor. Met Fort Fiktori
maken we kennis met een andere Tijsmans: een ingetogen, emotionele
oorlogsnovelle die zich afspeelt tegen de achtergrond van Wereldoorlog I.
Een must-read voor de fans van Mark Tijsmans, maar ook een verhaal waar
hij ongetwijfeld nieuwe lezers van alle leeftijden mee zal bekoren.

© Yves Schepers
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roos. Sindsdien schreef hij meer dan 17 boeken, die telkens gekenmerkt

De H van
Humboldt
BARBARA ROTTIERS
Oktober 2020 / Hardcover, full colour / 17 x 24 cm
ca. 96 blz. / € 17,50 / ISBN 978 94 6383 227 4
NUR 212 Geschiedenis (< 12 jaar) /
232 Wereldoriëntatie, landen, volkeren
I S B N 978-94-6383-227-4

9

789463 832274

Ik heb een nieuwe vriend. Hij is al 150
jaar dood maar je kan je er nog altijd goed
mee amuseren. Hij komt uit Duitsland en
zijn volledige naam is Wilhelm Friedrich
Alexander von Humboldt. Maar zeg maar
Alexander. Dat vindt hij prima. Of Humboldt
zo je wil of ‘Heuwmbeult’ zoals de Fransen.
Over de tijd waarin hij leefde wordt gezegd
dat het een periode van verwondering
was, omdat er toen zoveel werd ontdekt en
uitgevonden, niet in het minst door hemzelf.
Bij mij bracht hij de verwondering voor de
natuur weer naar boven: de natuur, ook
dicht bij huis, is iets om te koesteren. En wij,
mensen, zijn daar maar een heel klein stukje
van.
Welke vreemde bocht nam de geschiedenis
toch dat Alexander von Humboldt, ooit een
van de beroemdste mensen ter wereld, bij
ons zo goed als onbekend is?
Hoog tijd voor een monument!
Een monument van papier.
Barbara Rottiers geeft kinderen op een
vrolijke manier een inkijk in het bijzondere
leven van de wonderbaarlijke uitvinder van
de natuur.

Theatervoorstelling
vanaf 2021

Lancering tijdens
Week van het Bos 2020
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De familie
Claus
SOFIE LEYTS
November 2020 / Paperback / 14 x 21,5 cm
ca. 120 blz. / € 13,50 / ISBN 978 94 6383 245 8
NUR 283 Fictie 10-12 jaar / 227 Sinterklaas- en kerstboeken
I S B N 978-94-6383-245-8

789463 832458

De familie Claus vertelt het verhaal van Jules.
Terwijl zijn mama moet werken, brengt hij
tijdens de kerstvakantie veel tijd door in het
speelgoedwinkeltje van zijn opa. Daar ontdekt
hij een magische sneeuwbol die zijn wereld
voorgoed door elkaar zal schudden en begint
hij langzaamaan steeds meer te houden van de
‘mooiste tijd van het jaar’.
De hoofdrollen in de kerstfilm De familie
Claus worden vertolkt door Jan Decleir, die
in de huid van de kerstman kruipt, en de
jonge ontdekking Mo Bakker. Ook onder
anderen Sien Eggers, Pommelien Thijs,
Stefaan Degand en Josje Huisman zullen in de
hartverwarmende familieprent te zien zijn.

De film van productiehuis Dingie speelt zich af in
Brugge. Brugse auteur Sofie Leyts ontfermde zich
over het uitschrijven van het script. De familie
Claus komt dit najaar uit in België, Nederland en
Frankrijk.

Het boek bij de
betoverende kerstfilm
1 15 - K IN D & JE UG D

9

Jozefien
Wachters en de
strijd om altijd
SOFIE LEYTS
Augustus 2020 / Paperback / 14 x 21,5 cm
392 blz. / € 16,50 / ISBN 978 94 6383 149 9
NUR 283 Fictie 10-12 jaar
I S B N 978-94-6383-149-9

9

789463 831499

De twaalfjarige Jozefien Wachters is
ingeschreven in het Instituut voor Bijzonder
Talentvolle Kinderen. Helaas is haar enige
talent het bouwen van een kaartenhuisje van
tien verdiepingen. Ze is dan ook vastbesloten
om het schooljaar zo onzichtbaar
mogelijk uit te zitten. Maar dan lost de
chemieleerkracht op als een bruistablet,
blijkt de prettig gestoorde buurvrouw erg
geïnteresseerd in wat ze doet en zit er
midden in de nacht een pratende minirobot
op haar nachtkastje. Voor Jozefien het goed
en wel beseft, wordt ze meegesleurd in een
fantasiewereld waarin ze sinds haar zevende
niet meer heeft geloofd en moet ze samen
met haar nieuwe vrienden strijden voor iets
wat ze nooit voor mogelijk heeft gehouden.
Maar door wie worden ze echt op de proef
gesteld? Wie kan je vertrouwen in een wereld
waarin niets is wat het lijkt? En bovenal: hoe
gevaarlijk is je diepste wens?

Ontdek ook
Mijn naam is Jozefien. Aan het begin van dit
buitengewone, maar volkomen waargebeurde
verhaal, was ik twaalf jaar en ontzettend
nieuw. Nieuw op school, nieuw in deze stad en
nieuw in onze flat. Ik voelde me zo nieuw als
een onuitgepakt cadeautje, nieuwer zelfs dan
een pasgeboren lam en dat beseft niet eens dat
het nagelnieuw is. Ik wel.
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Vitus en een mysterie zo groot als
het heelal of misschien nog groter
ISBN 978 94 6131 834 3 / € 16,50

De wortels van
de wereld
KIRSTIN VANLIERDE &
JURGEN WALSCHOT
Augustus 2020 / Hardcover, full colour / 20,7 x 26 cm
136 blz. / € 20 / ISBN 978 94 6383 203 8
NUR 283 Jeugdboek 10+
I S B N 978-94-6383-203-8

789463 832038

HET VERVOLG OP DE SERRES VAN MENDEL

Terwijl het voortbestaan van de serres in
gevaar is, zoekt een jongen in een armoedig
dorp tussen de sloopwerven naar antwoorden.
Waar komen die beelden van dampende
groene koepels in zijn hoofd vandaan?
Wie is dat meisje dat hij tussen de planten
ziet dansen? En wat moet hij aan met dat
bizarre talent in zijn handen, dat hij volgens
sommigen maar beter verbergt?
Alles is met alles verbonden en de antwoorden
zijn zo betoverend als de sterrenhemel. Want
tijd en afstand meet je niet alleen in lengte,
maar ook in diepte. En we strijken altijd neer
op de plek waarnaar ons hart verlangt.

Schrijfster Kirstin Vanlierde en tekenaar
Jurgen Walschot delen een liefde voor dieren,

De wortels van de wereld is een vervolg op De
serres van Mendel maar kan ook los gelezen
worden.

vogels en de natuur, voor diepere lagen en
weerspiegelingen. Ze kweken Zaailingen en
kleuren buiten de lijntjes. Ze dagen elkaar uit
om te schrijven met beelden en te tekenen met
woorden. Want alles is met alles verbonden, ook

Ontdek ook

De serres van Mendel
ISBN 978 94 6131 930 2 / € 20

op manieren die je misschien niet ziet.
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Beestig &
waargebeurd
GUY DIDELEZ, FRANK POLLET
& CARRÉ CARTOONS
September 2020 / Paperback, steunkleur / 13,5 x 20 cm
176 blz. / € 15 / ISBN 978 94 6383 202 1
NUR 284 Jeugdboek 12+
I S B N 978-94-6383-202-1

9

789463 832021

NIEUW DEEL IN DE GESMAAKTE WAARGEBEURDREEKS, OOK VOOR ZIJ DIE NIET GRAAG LEZEN

Wist je dat er in India kleuterklasjes bestaan
waar de kinderen leren om… slangen te
bezweren? Maar wat doe je als je nooit in zo’n
kleuterklasje gezeten hebt en toch wakker
wordt met een ratelslang in je slaapzak?
Waarom legde de kat Kunkush 3218 kilometer
af? En wat gebeurt er als je in het gorillaverblijf van de zoo valt en bewusteloos blijft
liggen?
Het antwoord op deze (en nog veel meer)
beestige vragen lees je in deze verzameling
onvoorstelbare maar waargebeurde dierenverhalen die Guy Didelez en Frank Pollet aan
het lachen, huilen of huiveren brachten.
Na ONOPGELOST, KEIGRAPPIG en WAANZINNIG is dit het vierde boek in de reeks
die kinderen, jongeren en volwassenen aan
de leesstoel gekluisterd houdt. Opnieuw
met heerlijk grappige illustraties van Carré
Cartoons.

“Kinderen met een goede
woordenschat en een
goed gevoel voor humor
zullen dit boek met veel
plezier kunnen lezen. Ook
de grappige cartoons die
in het boek staan, dragen
bij aan het leesplezier.”

Ontdek ook
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— Leesbevorderingindeklas.nl

Waanzinnig & waargebeurd

Keigrappig & waargebeurd

Onopgelost & waargebeurd

ISBN 978 94 6383 025 6 / € 15

ISBN 978 94 6131 805 3 / € 15

ISBN 978 94 6131 630 1 / € 15

Ik heb een
vraag: wetenschappers over
de toekomst
BART COENEN &
STEPHANIE DEHENNIN
September 2020 / Hardcover, full colour / 20,5 x 26 cm
ca. 160 blz. / € 20 / ISBN 978 94 6383 124 6
NUR 240 Non-fictie 12+ / 259 Wetenschap 12+
I S B N 978-94-6383-124-6

789463 831246

Kunnen we ooit leven op een andere planeet
dan de aarde? Zullen robots ooit pijn en liefde
kunnen ervaren? Kunnen mensen evolueren
tot wezens die onder water kunnen ademen?
Nadat het eerste deel van Ik heb een vraag
duizenden nieuwsgierige jongeren en jonge
curieuzeneuzen wist te bekoren, komt er in het
voorjaar van 2020 een tweede, toekomstgericht
vragenboek. Het tweede boek gaat verder waar
Ik heb een vraag eindigde – na ‘Hoe zal de
wereld eruitzien in het jaar 2065?’
Ik heb een vraag: wetenschappers over de toekomst
bundelt creatieve, prikkelende en waanzinnige
vragen over onze toekomst. Opnieuw komen er
vragen uit verschillende domeinen, van aarde
tot politiek, van taal tot fysica en van logica tot
filosofie, aan bod. En elke vraag krijgt opnieuw
het antwoord van een wetenschapper met
kennis ter zake.

Ontdek ook

Dit keer zijn de vragen gericht op onze
toekomst en vertellen de geïnterviewde
wetenschappers waarom ze hun vakgebied net
zo razend interessant vinden en hoe zij denken
dat hun vak er binnenkort zal gaan uitzien.

Ik heb een vraag
ISBN 978 94 6131 807 7 / € 20
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En ik dan? 2
LUC DESCAMPS
Oktober 2020 / Paperback / 14 x 21,5 cm
ca. 208 blz. / € 15 / ISBN 978 94 6383 238 0
NUR 284 Fictie 13-15 jaar
I S B N 978-94-6383-238-0

9

789463 832380

Na hun bewogen reis naar Californië heeft
Emma’s vader zijn grote droom waargemaakt.
Hij heeft een boek geschreven over hun
Amerikaanse avontuur. Nu hij uitgenodigd
wordt op een schrijverscongres op Tenerife
vraagt hij zijn dochter om weer met hem
mee te gaan. Een buitenkansje voor Emma
om opnieuw een fantastische reis te mogen
maken.
Maar als ze gedacht had dat haar vader zich
wat minder neurotisch, zeg maar een klein
beetje normaler zou gedragen, dan slaat
ze de bal toch echt mis. Wie van de twee is
nu eigenlijk de puber? Gelukkig zorgt het
zonnige eiland voor voldoende afleiding.
Kun je een leeftijdsverschil van pakweg dertig
jaar zomaar overbruggen? Hoe slaag je er als
vijftienjarige in om niet constant beschaamd
te zijn voor de dingen die je vader doet en
zegt? Hoe ga je om met een vader die soms
meer op een puber lijkt dan jij zelf? Vragen
genoeg voor opnieuw een doldwaas, hilarisch
avontuur.

Ontdek ook

Een hilarische
opvolger op het
veelgesmaakte
En ik dan?
K IN D & JE UG D - 12 0

En ik dan? (3de druk)
ISBN 978 94 6131 706 3 / € 15

158 × 247 SPINE: 17.5

I N T H I S R I V E T I N G C O L L E CT I O N ,

beloved fairy tales, cultural fables, ancient mythologies, and

YO S H I TA N I

Onder dezelfde
sterrenhemel

inspirational
deities are brought to life, including Rapunzel,
YOSHI
YOSHITANI
Our Lady of Guadalupe, Turandot, the Crane Wife, and
November
2020
/ Hardcover,
colour
/ 15 x 24 cm delightful
dozens
more.
Yoshi
Yoshitanifull
retells
seventy-eight
ca.stories
176 blz. paired
/ € 17,50with
/ ISBN
978and
94 6383
240 3 illustrations.
lush
enchanting
NUR 277 Verhalen en sprookjes /
345 Volkssprookjes, sagen en legenden
I S B N 978-94-6383-240-3

Beneath
the
Moon

Beneath the Moon

In deze klinkende verhalencollectie komen
geliefde sprookjes, culturele fabels, oude
mythes en inspirerende godenverhalen tot
leven – waaronder Repelsteeltje, Koning Arthur,
Aladdin, Alexander de Grote, De kraanvrouw en Sun
Wukong. Yoshi Yoshitani vertelt achtenzeventig
fantastische verhalen in haar eigen woorden
en vertaalt ze naar adembenemende en
betoverende illustraties.
In deze collectie zijn terugkomende thema’s,
zoals het overwinnen van het kwade, omgaan
met tegenspoed en het vinden van liefde en
gezelschap, verweven. Net zoals in de boeken
van Goodnight Stories for Rebel Girls worden de
verhalen van Yoshitani geschreven om sterke
vrouwelijke personages en perspectieven te
U.S. $18.00 / $24.00 CAN
benadrukken.Folklore & Mythology

AJ61-2-2020_IMUS_7/TSB5247-Beneath the Moon W6” X H9.5” 128gsm Gold Sun G/A Magenta

789463 832403

FAIRY TALES, MYTHS,

and D I V I N E S T O R I E S
from A R O U N D the W O R L D

Yoshi Yoshitani

YOSH_BeneathTheMoon_PLC_v2.indd 1
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Case

Ik groeide op tussen twee culturen. Mijn familie van vaderskant
kwam uit Japan — zij aten rijst met gepekelde pruimen en bij hen
hingen houtsneden van Shinto-heiligdommen aan de muur. Mijn
familie van moederskant kwam naar Amerika met het beroemde
schip de Mayflower — zij aten gehaktbrood en bij hen hingen de
sleutels van de vroegere familieboerderij in Rhode Island aan de muur.
Ik had vaak het gevoel dat die twee helften onverzoenbaar waren,
daarvoor waren de verschillen gewoon te groot. Wat ze wel gemeen
YOSH_BeneathTheMoon_Fpv8.indd 4

3/31/20 2:13 PM

YOSH_BeneathTheMoon_Fpv8.indd 10
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hadden, was hun liefde voor verhalen. Deze verzameling verhalen is
bedoeld als een venster op veel verschillende culturen.
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9

Cyan Magenta Yellow Black 2034C

Fantasten &
flierefluiters
GUY DIDELEZ
Oktober 2020 / Paperback / 14 x 21,5 cm
208 blz. / € 15 / ISBN 978 94 6383 214 4
NUR 284 Jeugdboek 12+
I S B N 978-94-6383-214-4

9

789463 832144

10 BIZARRE FANTASTEN EN BEROEMDE
FLIEREFLUITERS ONDER DE LOEP

Misschien ken je Raspoetin wel, het
succesboek van Guy Didelez dat 32 jaar na
publicatie jaarlijks nog altijd duizenden
lezers weet te boeien. Maar wie was de échte
Raspoetin nu eigenlijk? Was hij tegelijk
fantast en flierefluiter, zoals zo vaak beweerd
wordt?
En wat te denken van Salvador Dalí, die altijd
beweerde dat hij wel als een genie beschouwd
zou worden als hij maar bleef volhouden dat
hij er een was?
Heb je al gehoord van William Buckland, een
wetenschapper die zich had voorgenomen
om te proeven van alle dieren die op de aarde
rondliepen, -vlogen- of -zwommen?
Of wil je meer weten over John Massis, de
krachtpatser die zich naar de onsterfelijkheid
wilde bijten, maar uiteindelijk geen
onderscheid meer kon maken tussen de
waarheid en zijn eigen fantasie?
Het zijn maar enkele voorbeelden uit de
top 10 die Guy Didelez samenstelde over
de meest bizarre fantasten en flierefluiters
die ooit op de aarde rondliepen. Net als
Oplichters & afpersers, dat eerder in de reeks
verscheen, zal ook dit boek zijn lezers weer
met verstomming slaan!

Over Oplichters & afpersers:
“Dit boek smaakt naar meer.
Vlot geschreven, boeiend,
spannend en steeds met
het gevoel: word ik hier
niet opgelicht!” – ****

Ontdek ook

— Pluizer

K IN D & JE U GD - 12 2

Oplichters & afpersers
ISBN 978 94 6383 074 4 / € 15

Lieze & Tine

Dochters van de duivel
MARC DE BEL
Oktober 2020 / Hardcover / 14 x 21,5 cm
ca. 464 blz. / € 20 / ISBN 978 94 6383 235 9
NUR 285 Fictie > 15 jaar
I S B N 978-94-6383-235-9

789463 832359

1968, HET JAAR WAARIN ALLES ANDERS WERD

Ook voor Lieze Boeckmans, bijna zestien, die
als kerstcadeau van haar oudere broer, Jan
de Zwartkijker, een dagboek heeft gekregen.
“Om nooit te vergeten dat ze ooit jong,
onnozel, naïef en ongelukkig is geweest.” In
het internaat bij de nonnen is het inderdaad
verre van leuk. Gelukkig fleuren de vrolijke en
hippe popliedjes uit de Top 40 haar tijdens de
weekends weer helemaal op en is er ook Dirk,
die ze sinds kort elke zaterdagmiddag in de
bibliotheek ziet en met wie ze hoopt later op
een boerderijtje op de buiten te gaan wonen,
samen met hun kindjes, pony’s, geiten,
honden, poezen en kippen.

Marc De Bel

© Yves Schepers

Lieze en Tine is een boek voor tieners en voor
wie dat was in het fantastische jaar 1968, toen
inderdaad alles anders werd.

Een nieuwe historische young adult
van Marc de Bel, voor de fans van
Ule en Marie

Ontdek ook

Over Lieze & Tine:
“Life can never be exactly like
we want it to be.”
— The Mamas and the Papas

Marie
ISBN 978 94 6131 629 5 / € 20
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Schrijf maar
wat
CHRISTINA DE WITTE
Verschenen / Paperback / 15 x 21 cm
200 blz. / € 12,50 / ISBN 978 94 6383 248 9
NUR 012 / 450 Lifestyle, scrapbook met stickers
I S B N 978-94-6383-248-9

9

789463 832489

Schrijf maar wat is een inhoudelijk én
creatief dagboek voor elke jongere die even
wil ontsnappen aan de dagelijkse realiteit.
Aan de hand van creatieve technieken focust
dit dagboek op:
‐ emoties begrijpen en benoemen;
‐ algemeen mentaal welzijn;
‐ zelfvertrouwen en zelfzorg;
‐ plannen en gewoontes kweken.
Je hoeft geen Frida Kahlo te zijn: dit boek
is niét resultaatgericht en het blijft niet
bij schrijven; dit boek staat boordevol
tips, ideeën en inspiratie. Schrijf maar wat
is de ideale combinatie van een dagboek,
schetsboek, planner en uitlaatklep.
Oh, en er zijn f*cking veel stickers.

Christina De Witte is cartooniste, activiste
en schrijfster. Ze is bekend als @chrostin op
instagram waar haar werk dagelijks meer dan
92.400 volgers bereikt. Vorig najaar raakte ze
als jongste kandidaat ooit in de finaleweken
van De slimste mens ter wereld. Haar digitale
lockdowndiary in samenwerking met WAT WAT
was in april een groot succes met meer dan
10.000 downloads in een mum van tijd, en ook

Ontdek ook

in Schrijf maar wat zitten verwijzingen naar het

Schrijf maar wat: 5 stickervellen
Christina De Witte
Verschenen / Bundel met 5 stickervellen
ISBN 978 94 6383 249 6 / € 5

uitgevers.be
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platform van de jongerenorganisatie.
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Nicole Vliegen & Yannic Verhaest (red.)
Vroege ontwikkeling alle kansen geven
Koen Marichal, Jesse Segers & Daan Sorgeloos
Leading from the middle
Hilde Deweer & Marie Bossuyt
Koken voor een maatje minder
Ingrid Molein, Eef Rombaut & Tine Van Severen
De herziene taxonomie van Bloom in de klas
Ine De Volder & Emma Thyssen
Het gekke kinderwoordenboek: van appelflauwte tot zeekoe
Eef Rombaut & Emma Thyssen
Schaap zwemt (niet)
Tom Schoonooghe
Whoopie en het toverpotlood
Christina De Witte
Schrijf maar wat
Schrijf maar wat stickers

Hilde Vandermeeren & Walter Damen
Meedogenloos
Jan Hunin
Niemandsland
Arnoleon
Je hoort wat in een klaslokaal 2
Robin Biets & Peggy Lavaerts
Vandaag is mijn vierdag
Drs. Adinda De Pauw, Anneke Govaerts & Annick Verstappen
Migraine
Dr. Guy T’Sjoen
Hormonen onder controle
Bart Loos
Eros
Diane De Keyzer
De vondelingen
Dirk Draulans
Beestenboel Bis

Marc de Bel & Frieda Van Raevels
De Boeboeks aan zee

Steven A.Y. Poelmans
Paradoxes of Leadership

AUGUSTUS 2020

Jody Van Geert
Only style

Arnout Hauben
Dwars door België

Marie Loop
Generatie groei

Lander Deweer & Jan Swerts
De nieuwe stilte

Elke Struyf
Samen sterk in geïntegreerde leerlingenbegeleiding

Sara Vercauteren
Geen commentaar - herwerkte uitgave

Mark Delaere (red.) & Matrix [Centrum Voor Nieuwe Muziek]
Een kleine muziekgeschiedenis van hier en nu

Tatevik Mkrtoumian
Ballet workout

Veerle Van Eetvelde & Dominique Neyts (red.)
ENT2R - 1

Erik Van Os & Jan Van Lierde
Heertje en meneertje

Koen Crul
De grote Zeppelin

Nico De Braeckeleer, Annelies Nys & Frieda Van Raevels
Bink op de maan (M3)
Min in zee (Start)

Fanny Matheusen
Rebelleren kan je leren

Mark Tijsmans
Fort Fiktori
Sofie Leyts
Jozefien Wachters en de strijd om altijd
Kirstin Vanlierde & Jurgen Walschot
De wortels van de wereld

Colectivo Ellas Educan & Mariona Tolosa Sisteré
Het geheime leven van virussen
Jacques & Lise
Henry
Mario De Koninck & Nikola Hendrickx
De prinses die alles had – zelfs genoeg van haar ridder
Lore Vonck & Daisy Buttiens
Sloep vaart verder

SEPTEMBER 2020

Michaël Brijs
Nachtbouwer

Trudi Trueit
Explorer Academy: De sterrenduinen

Guy Didelez, Frank Pollet & Carré Cartoons
Beestig & waargebeurd

Hannah Lee & Allen Fatimaharan
Mijn haar!

Bart Coenen & Stephanie Dehennin
Ik heb een vraag – wetenschappers over de toekomst

Kamiel De Bruyne & Yarne Daeren
Er was (misschien) eens

OKTOBER 2020

Barbara Rottiers
De H van Humboldt

Willem Elsschot
Willem Elsschots enige echte ultieme verzamelbox

Luc Descamps
En ik dan? 2

Anja Feliers
Carte blanche

Guy Didelez
Fantasten & flierefluiters

Chika Unigwe
Beter nooit dan laat

Marc de Bel
Lieze & Tine

Jozef Deleu (red.)
Het Liegend Konijn (jg. 18 nr. 2)

NOVEMBER 2020

Peter Holvoet-Hanssen
De wolkendragers

Luc Deflo
Carpe Diem

Ann Van den Broeck
Zing!

Marec
De keuze van Marec 2020

Leen Steyaert
Over borsten

Frank Vandenbroucke
Hoe solidariteit werkt

Tom Hannes
Als een Boeddha, als een uilskuiken

Herman De Dijn
De andere Spinoza

Kristel Vande Kerckhove, Tessa Bosmans, Liesbeth Renaerts,
Joseph Vinckx & Christophe Matthys
Het stippenboek

Carine Defoort & Paul Van Els
Wat kan ik leren van Confucius?

Chloë De Bie
En ze leefden nog lang en gelukkig
Freddy Mortier
Richard Wagner
Georges Kamanayo
Tussen twee werelden
Orbit vzw
Iedereen feest 2021
Laetitia Dalbies
Het Punch Needle Boek
Julie Vranckx & Niet Nu Laura
(Over)leven als single
Karolien Vanoppen
Cadeautjes uit de keuken van Karolien
Annick Jehaes & Liesbet Moortgat
Je impact als leerkracht vergroten
Katrijn De Wit, Inge Rylant & Laura Bergans
Komt oude kaas van oude koeien?
Lynn Pinsart & Flore Deman
Koala zit verstopt
Giraf wil ook een geluid

Jan De Meyer
Wat kan ik leren van de taoïsten?
Ivan Van de Cloot
Overheid + Markt
Sofie Leyts
De familie Claus
Yoshi Yoshitani
Onder dezelfde sterrenhemel

DECEMBER 2020

Maison Slash
#MAgoebezig
Julie Vangeel
Het jaar van Pablo

REEDS VERSCHENEN

Huid tegen huid

Het geheim van te veel torens

Anja Felliers

Mark Tijsmans

ISBN 978-94-6383-163-5 / € 22

ISBN 978-94-6383-195-6 / € 17

De 2e thriller met medium Caro Westerhof in de hoofdrol.

Dertiende druk van het veelgeprezen debuut van Mark Tijsmans.

Afscheid van de geesten

De kracht van slapen

Nadia Terranova

Inge Declercq

ISBN 978-90-5936-920-7 / € 21,99

ISBN 978-94-6383-176-5 / € 22,50

Zintuiglijke roman in zomers Sicilië.

De ultieme slaapbijbel met tal van tips en tricks voor een herstellende
nachtrust.

De wilde stilte
Raynon Winn
ISBN 978-94-6382-104-9 / € 22,99
Het magische, sprankelende vervolg op Het zoutpad.

Gezond zondigen en hartig genieten
Tartelies
ISBN 978-94-6383-164-2 / € 25
Een smakelijke kennismaking met de plantaardige keuken van Tartelies.

Dwars door Oceanië
Wouter Deboot
ISBN 978-94-6310-482-1 / € 22,50
Met Wouter Deboot naar het einde van de wereld. Bekend van tv.

Backyard Cooking
The Holy Kauw Company
ISBN 978-94-6314-120-8 / € 21,99
Het ideale kookboek voor een staycation in eigen tuin.

Koloniaal Congo		
Idesbald Goddeeris, Amandine Lauro

Wellbeing = winst

& Guy Vanthemsche (red.)

Ann De Bisschop

ISBN 978-94-6310-522-4 / € 27,50

ISBN 978-94-6337-066-0 / € 30

De feiten van ons verleden. Weet waarover je spreekt.

Word futureproof met veerkrachtige collega’s.

