

Be fit, be awesome 2
Laura Van den Broeck
•Eenvoudig, lekker, snel én
gezond

• Ruim 24.000 volgers op
Instagram

• Met zeswekenplan en

motiverende workout-video’s

• Al vijf drukken van Be fit, be
awesome 1!

isbn

culinair

Na het overweldigende succes van haar eerste kook- en
workoutboek heeft voedingsdeskundige en sportcoach Laura
Van den Broeck een vervolg klaar! In Be fit, be awesome 2
toont Laura aan dat een gezonde en fitte levensstijl eenvoudig
kan zijn en niet veel tijd en moeite hoeft te kosten.
Het boek bevat tientallen heerlijke en toch simpele en
voedzame recepten, die samengesteld zijn met een beperkt
aantal en eenvoudig te vinden ingrediënten. Daarnaast heeft
Laura veel aandacht voor het say no to food waste-principe: de
overschotten kan je immers verwerken in een ander gerecht.
Als extra duwtje in de rug reikt Laura je dankzij een
handig zeswekenplan de broodnodige basis aan voor een
evenwichtige levensstijl die ook op lange termijn is vol te
houden.
Kortom: geen excuses meer, want met Be fit, be awesome ligt
een gelukkig en gezond leven voor het grijpen!

Laura Van den Broeck is een
jonge en dynamische foodie, die
dagelijks mensen op hun weg helpt
naar een gezonde en fitte levensstijl.
Via haar populaire Instagrampagina
@befitbeawesomebylaura deelt ze
recepten en workout-tips met haar
duizenden volgers.

9 78 9 4 6 0 0 1 9 2 5 8 • n u r 440 • o k t o b e r 2 0 2 0
• 1 8 x 2 4 , 5 c m • 1 76 b l z • € 2 2 , 5 0

hardback

Mindset

Verander je leven, verander je denken

Babs Bruyneel & Brigitte Derks


•Hoe leren omgaan met
moeilijke situaties en
negatieve gevoelens

• Hoe je denken je leven bepaalt
• De ideale gids voor een

gelukkig leven

psychologie

In 2017 ontmoetten Brigitte Derks en Babs Bruyneel
elkaar voor het eerst. Het klikte meteen tussen hen.
Ze merkten beiden al snel dat hun levens niet
alleen bestonden uit mooie momenten, maar dat
ze ook een goed gevulde rugzak met minder leuke
gebeurtenissen met zich meedroegen.
Om daarmee om te gaan, gebruikten ze elk andere
methodes die hun ‘mindset’ veranderde. Dat
inspireerde hen tot het schrijven van dit boek. Ze
deden research naar het fenomeen mindset en the law
of attraction, en betrokken psychologen, coaches en
therapeuten bij dit proces.
Het boek is een gids op het pad van je mindset.
Aangevuld door eigen ervaringen, inspirerende
quotes, verhelderende tekeningen en advies van
professionele experten.

isbn

9 78 9 4 6 0 0 1 9 41 8 • n u r 770 • d e c e m b e r 2 0 2 0
• 1 4 x 2 1 cm • 1 9 2 b l z • € 1 9 , 9 5

Nadat ze verschillende depressies
overwon, startte Babs Bruyneel de
stichting ‘Help mij’ op. In 2011 werd ze
verkozen tot ‘Vrouw van het jaar, vrouw
met een missie’ door Libelle. Samen
met Ria Maes schreef ze Depressie is
niet een einde maar een begin en Help,
mijn puber voelt zich niet goed!
Brigitte Derks is choreograaf en
regisseur van diverse nationale en
internationale musicalproducties. Zij
schreef en regisseerde o.a. Roodkapje,
Hans en Grietje en De Prinses en de
Toverspiegel. Ze is ook werkzaam als
Lifecoach en Cognitive Behavioural
Therapist (CBT).
isbn e-boek

9 78 9 4 6 0 0 1 9 4 2 5

€ 9,99

paperback

Een carrousel van feesten

Verhalen
over dynamisch erfgoed, jaar in, jaar uit

Marc Jacobs
•Rijk geïllustreerd

overzicht van alle bekende
kalenderfeesten

• Van Driekoningen tot Black
Friday en terug

isbn

geschiedenis
Elk jaar opnieuw draait de molen van kalenderfeesten.
Driekoningen, carnaval, Pasen, Suikerfeest, vaderdag,
Halloween, Kerstdag en oudjaar, en dan weer Driekoningen…
De paashaas, de uitgeholde pompoen, Sinterklaas en de
kerstman: ze staan minstens een dag per jaar centraal.
Geschenken worden verkocht, gekocht en gegeven. Soms
worden er speciale kleren aangetrokken. Vaak horen er
speciale lekkernijen en feesten bij, maar ook eigenaardige
rituelen, liedjes, verhalen en voorwerpen. En gezelligheid,
binnen en buiten.
Zijn de kalenderfeesten echt eeuwenoud? Uitgevonden,
geïmporteerd, ontwikkeld, geëxploiteerd en gecommercia
liseerd? Met verdwijnen of opzij duwen bedreigd? Of juist
springlevend? Volkscultuurkenner Marc Jacobs schept
klaarheid in de veelheid van oude en nieuwe feesten.

9 78 9 4 6 0 0 1 9 2 6 5 • n u r 6 9 4 • n o v e m b e r 2 0 2 0
• 1 7 x 2 2 c m • 3 2 0 b l z • € 2 4 , 95

Een geschiedenis van bakkers en
hun brood Peter Scholliers
geschiedenis
geschiedenis van het alledaagse

• ‘Vertel mij welk brood gij eet,
en ik vertel u wie u bent’

isbn

houder van de UNESCO-leerstoel voor
kritische erfgoedstudies en het borgen
van immaterieel erfgoed (VUB). Voor
2019 was hij directeur van FARO, het
Vlaams steunpunt voor cultureel
erfgoed. Naast onderzoek over erfgoed
beleid, actornetwerk-theorie en
UNESCO, is hij bezig met volkscultuur,
overgangsrituelen en uitgevonden
tradities. En met feesten natuurlijk.

9 78 9 4 6 0 0 1 9 27 2

€ 12,99

Brood

economische en politieke

Erfgoedstudies (UAntwerpen) en

isbn e-boek

paperback

•Twee eeuwen sociale,

Marc Jacobs (1963) is hoogleraar

Om de wereld te begrijpen, is het best de kern van het bestaan
te onderzoeken, en al lang draait die rond brood. In 1850 vergde
brood een derde van de gezinsuitgaven en leverde het 60% van
de dagelijkse calorieën. Geleidelijk veranderde dit en vandaag
besteedt het gemiddelde gezin 0,8% van zijn uitgaven aan brood,
wat zorgt voor 12% van de dagelijkse calorieën. Transformaties in
landbouw, transport, productie, beleid en consumptie verklaren
deze cijfers. Daarom is de geschiedenis van het brood in feite de
geschiedenis van álles. Bepalend waren de prijsrevolutie rond
1890 en de smaakrevolutie rond 1990. De eerste zorgde voor
betaalbaar en zuiver wit brood, de tweede voor betaalbaar en
gezond bruin brood.
In Brood bestudeert Peter Scholliers de actoren die deze
geschiedenis maken: broodeters, bakkers en overheden. Hij
vertelt over broodprijzen, broodconsumptie, winstmarges,
fraude, heteluchtovens, additieven, nachtarbeid, broodfabrieken,
lonen, wetgeving en nog veel meer. Het huldigt de kleine (thuis)bakker die elke dag smakelijk en gezond brood op de plank zet.

9 78 9 4 6 0 0 1 9 2 8 9 • n u r 6 9 6 • j a n u a r i 2 0 2 1
• 1 5 x 2 3 c m • 3 6 8 b l z • € 2 4, 9 5



Peter Scholliers (1953) was
hoogleraar Geschiedenis (VUB). Hij
onderzocht de geschiedenis van sociale
ongelijkheid, levensstandaard, voeding,
lonen en prijzen, en de materiële
cultuur van 1800 tot vandaag. Eerder
publiceerde hij Arm en rijk aan tafel en
Geschiedenis van de ongelijkheid.
isbn e-boek

9 78 9 4 6 0 0 1 9 29 6

€ 12,99

paperback

Wachtend op het vuurpeloton

Theodor Fontane: ooggetuige van de FransDuitse Oorlog Joris Verbeurgt
geschiedenis

 Over Weldra zal ik onder de
guillotine liggen:

• ‘Spannende anekdotes.
Pakkend verhaal.

Complimenten voor Joris
Verbeurgt.’ – Trouw

• ‘Blaast het stof van de

geschiedenis. Het brengt de
Franse Revolutie alsof je erbij
was.’ – De Standaard

isbn

Tijdens de Frans-Duitse Oorlog van 1870 wordt de Duitse dichter
en romancier Theodor Fontane als oorlogscorrespondent achter
de Franse linies gevangengenomen en op een haar na gelyncht.
Van spionage beschuldigd, wacht hem het vuurpeloton. Terwijl
de Duitse legers almaar verder Frankrijk binnentrekken en het
Franse staatsgezag zienderogen afbrokkelt, wordt Fontane van
de ene gevangenis naar de andere overgebracht, steeds dieper
Frankrijk in. Wanneer de Franse nederlaag onafwendbaar
geworden is, beginnen radicale gewapende benden de dienst
uit te maken. Niemand, laat staan een Pruisische gevangene,
is nog zeker van zijn leven. Te midden van deze gevaren en
ontberingen draagt Fontane moedig zijn lot, dat verzacht wordt
door meelevende bewakers en de inspanningen die invloedrijke
personen zich voor hem getroosten. Tevens kan de populaire
schrijver rekenen op de sympathie van zijn medegevangenen.

9 78 9 4 6 0 0 1 9 3 2 6 • n u r 6 86 • s e p t e m b e r 2 0 2 0
• 14 x 21 cm • 288 blz • € 22,50

Joris Verbeurgt (1975) studeerde
Geschiedenis, Communicatiewetenschappen en Internationale Betrekkingen & Diplomatie. Eerder publiceerde hij het meermaals herdrukte
Weldra zal ik onder de guillotine
liggen. Grace Elliott: ooggetuige van de
Franse Revolutie (2019) en Een oorlog
kan ook mooi zijn: Ernst Jünger aan
het westelijk front (2015).
isbn e-boek

9 78 9 4 6 0 0 1 9 33 3

€ 11,99

paperback

Vergeten is het grootste verlies
Europese familiekroniek

Reinier Heinsman

geschiedenis

•Een avontuurlijke reis

door het oude Europa van de
keizerrijken tot de bevrijding
uit de klauwen van de nazi’s.

•Een adembenemende

zoektocht naar een bewogen
familiegeschiedenis.

isbn

Elke familie draagt een schat aan vergeten verhalen in zich.
Wanneer Reinier Heinsman de herinneringen van zijn grootmoeder,
Lucienne Blumenthal (1937-2013), in handen krijgt, beslist hij
in de geschiedenis van zijn Hongaars-Joodse familie te duiken.
Zijn zoektocht voert hem naar de Habsburgse dubbelmonarchie,
Transsylvanië en Oekraïne, naar de Joodse gemeenschap van
Antwerpen en Brussel, naar de vluchtelingenkampen in de Franse
Pyreneeën en naar het vernietigingskamp van Auschwitz. Zijn reis
eindigt in Amsterdam, waar Lucienne na heel wat omzwervingen
een nieuw leven opbouwt.
Vergeten is het grootste verlies is een kroniek van veel verloren levens
en een herwonnen toekomst. Reinier Heinsman gaat op zoek naar de
wortels van zijn bestaan en komt onderweg de wereldgeschiedenis
tegen. Mensen verdwijnen, verhalen verzinken in vergetelheid,
families verbrokkelen. Maar de namen blijven altijd bestaan...

9 78 9 4 6 0 0 1 9 3 4 0 • n u r 3 2 0 , 68 0 • o k t o b e r 2 020
• 15 x 23 cm • 304 blz • € 22,50

•‘Vlaanderens bekendste
kenner van het Verenigd
Koninkrijk’ – Trends

• Stiff Upper Lips won de VRT
LangZullenWeLezen-trofee

2018 in de rubriek actualiteit

• Over De twee kanten van het
Kanaal: ‘Een geweldig boek!’
– Interne Keuken (Radio 1)

• Met persoonlijk antwoord van

de Queen!

isbn

van Groningen. Zijn interesse in
geschiedenis bracht hem ertoe in zijn
eigen familieverleden te duiken. Talloze
herinneringen en archiefmateriaal van
over de hele wereld hielpen hem met
zijn ontdekkingstocht en het schrijven
van zijn boek.

9 78 9 4 6 0 0 1 9 35 7

€ 11,99



Een blik op Elizabeth II

Harry De Paepe

Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit

isbn e-boek

paperback

Sausage

Reinier Heinsman (1996) is student

geschiedenis
De Britse koningin houdt een dagboek bij. ‘Het is eerder klein.
Het schrijven ervan is zoals tandenpoetsen.’ De brede glimlach
van de Queen is bekend over de hele wereld, maar wat ze denkt
en voelt is een groot geheim. Elizabeth II is dan ook een groot
raadsel. Ze stond nooit een echt interview toe. Sommigen
noemen haar daarom ‘Elizabeth the Silent’.
In Sausage licht Harry De Paepe een tip van de koninklijke sluier
van Elizabeth II op. Ze is naast vorstin, staatshoofd en behoedster
van het Geloof ook dochter, echtgenote, moeder en grootmoeder.
Met gevoel voor (Britse) humor biedt De Paepe een blik op de
passies van Hare Britse Majesteit. Welke personen waren en zijn
belangrijk in haar leven? Hoe ging ze om met haar premiers?
Hoe is haar band met de eeuwige kroonprins Charles? Waarom
vind je op haar landgoederen geen katten? Is de koningin een
verborgen komiek? Waarom wordt ze ‘sausage’ genoemd? En wat
zit er nu in ‘s hemelsnaam in haar handtas? U vindt het antwoord
op deze very British questions in Sausage.

9 78 9 4 6 0 0 1 9 3 0 2 • n u r 6 9 8 • s e p t e m b e r 2 0 2 0
• 12 x 18,5 cm • 128 blz • € 17,50

paperback

© goele van roy



Harry De Paepe (1981) is leraar geschie
denis. Hij publiceert over het Verenigd
Koninkrijk en de eigenaardigheden van
de Britten. Eerder schreef hij De twee
kanten van het Kanaal en – met Flip
Feyten en met veel tongue in cheek – het
meermaals herdrukte en bekroonde
Stiff Upper Lips.
isbn e-boek

9 78 9 4 6 0 0 1 9 31 9

€ 9,99

Verplant

Waarom het heerlijk wonen kan zijn
in het rusthuis Ann Peuteman mens en samenleving


•In de stijl van het meermaals
herdrukte Grijsgedraaid:

Waarom we bang moeten zijn
om oud te worden

• Voorpublicatie en interview
in o.a. Knack

• Auteurslezingen

isbn

9 78 9 4 6 0 0 1 9 3 6 4 • n u r 740 , 748 • n o v e m b e r 2020
• 15 x 23 cm • 176 blz • € 19,95

paperback
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Op een dag wandel je met je rollator de lobby binnen. Bij de
balie verwachten ze je al. Terwijl je je handtekening zet, krijg
je ter verwelkoming een glas cava in de hand gedrukt. Een
knappe jongeman gaat je voor naar de keuken, waar je nieuwe
huisgenoten de lunch aan het voorbereiden zijn. In je kamer,
waar al je vertrouwde spullen staan, ruikt het nog naar verf.
Op het televisiescherm staan een welkomstboodschap en een
overzicht van de activiteiten van die dag. Een toneelopvoering,
een filmquiz, seniorenyoga en een zangstonde. Het is nog even
wennen, maar je weet nu al dat je je hier binnen de kortste
keren thuis zal voelen. Ook al had je gezworen nooit naar een
woonzorgcentrum te verhuizen.
In Verplant onderzoekt journaliste Ann Peuteman waarom er zo
weinig mensen zijn die in een woonzorgcentrum willen wonen
of werken en vooral hoe we dat kunnen veranderen. Want het
kán echt anders.

Ann Peuteman (1973) studeerde
Germaanse Filologie aan de UGent.
Ze is journaliste bij Knack en schrijft
er ook de column Zoetzure dinsdag.
Eerder publiceerde ze Grijsgedraaid
(2019), Voelt ú zich wel goed, dokter?
(2014) en Uitgesproken (2008).

isbn e-boek

9 78 9 4 6 0 0 1 9 37 1

€ 9,99
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Zwemlessen voor later
•Krachtig en liefdevol literair

pleidooi voor het herstel van de
planeet

• Jonge, aanstormende

dichters én gelauwerde poëten
spannen samen rond één
boodschap: het moet anders.

• Dit zou wel eens een

wereldwijde beweging in de
dichtkunst kunnen worden…

isbn

Zwemlessen voor later is een bundel klimaatpoëzie. Een
noodkreet voor de aarde, een ode aan de natuur, een pleidooi
voor omwenteling. Het is de eerste literaire worp van de
Klimaatdichters, een groep van meer dan zestig Vlaamse
en Nederlandse dichters van diverse pluimage, maar
met één gedeelde zorg: de toestand van onze planeet. De
Klimaatdichters vormen het kraakverse Nederlandstalige
luik van Poets for the Planet, een in Londen opgericht
platform dat met poëzie in al haar verschijningsvormen
strijdt voor een meer klimaatvriendelijke wereld.
De Klimaatdichters geloven in poëzie als verzet tegen
klimaatmoeheid. Ze proberen zich een toekomst voor te
stellen waarin lessen zijn getrokken uit de ecologische
noodtoestand en de natuur eindelijk op haar plaats staat als
middelpunt van de wereld. Ze kruipen in hun pen voor de
aarde, want de mens is al lang genoeg aan het woord geweest.

978 9 4 60 0 1 91 2 8 • n u r 3 0 1 • n o v e m b e r 2 0 2 0
• 1 3,5 x 2 0 c m • 1 6 0 b l z • € 1 7, 5 0

paperback

De Canon KANTL
•Media-ondersteuning door
Klara en De Standaard

• Lanceringsevenement
• Onmisbaar voor elke
literatuurliefhebber

isbn

De Balie en het Amsterdams

klimaatpoëzie
Zwemlessen voor later bevat werk
van Charlotte Van den Broeck, Lotte
Dodion, Joke van Leeuwen, Maud
Vanhauwaert, Peter Theunynck,
Maarten Ingels, Luuk Gruwez, Moya
De Feyter, Saskia Stehouwer, Jana
Arns, Anna Carlier, Arthur Lava, Sara
Eelen, Annelie David en vele anderen
Met coverbeeld en illustraties van
Charlotte Peys.

isbn e-boek

9 78 9 4 6 0 0 1 9 13 5

€ 8,99

literatuur

Waar komt onze literatuur vandaan? Wat is ons literair
verleden? De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal
en Letteren (KANTL) selecteerde 50+1 hoogtepunten uit de
Nederlandstalige literatuur die hun eeuwige schoonheid
hebben bewezen.
Dit is de nieuwe, meest recente versie van deze dynamische
canon. Deze selectie is geen in beton gegoten inventaris
van zogenaamd verplichte literatuur, geen stenen tafel voor
de eeuwigheid. Het is een gids, een inspiratie, een leidraad
voor leraren, leesclubs, bibliothecarissen, uitgevers,
theatermakers, cultuurministers en andere lezers.
Dit boek bevat niet alleen wervende teksten over elk
werk en zijn auteur, maar ook zorgvuldig geselecteerde
fragmenten. Het resultaat is een literair schatkistje dat in de
boekenkast van elke literatuurliefhebber zou moeten staan.

978 9 4 60 0 1 91 4 2 • n u r 3 2 0 • o k t o b e r 2 0 2 0
• 15 x 23 cm • 320 blz • € 29,95

De mooiste selectie uit de
Nederlandse literatuur, met teksten
van onder anderen Frederik van
Eeden, Willem Elsschot, Nescio, Hugo
Claus, Louis Paul Boon en Harry
Mulisch.

isbn e-boek

9 78 9 4 6 0 0 1 9 15 9

€ 14,99

hardback



Zuurstof

Adriana Ivanova (Hartkamers)
• Winnaar Open Call 2020 van
4 en 5 mei comité

• ‘Adriana Ivanova deelt rake

klappen uit.’ – Jury Open Call 2020
Over haar poëzie:

• ‘Balsem in de wonde voor wie

worstelt met liefdesverdriet of
rouw. Ontroerend mooi.’
– Bedrock Magazine

poëzie

ze zeggen dat je maar één keer leeft
maar niemand vertelt je
dat je tijdens dat ene leven
ontelbare keren sterft
We hebben allemaal zere plekken. Plekken die onstilbare
verlangens en verstikkende verliezen herbergen. Ons knagend
en koortsachtig uit onze slaap houden. Plekken die we het liefst
verzwijgen, verstoppen, vergeten.
In Zuurstof schept de auteur ademruimte voor de gevoelens en
gedachten die ons benauwen en spint ze tot compacte, heldere
gedichten. Het resultaat: poëzie die snijdt en zalft, beklemt en
bevrijdt.

Adriana Ivanova (1986), alias
Hartkamers, neemt pijnpunten
onder de loep – overdag als journalist,
‘s nachts als dichter. Via haar
Instagrampagina @hartkamers
weet ze dagelijks duizenden volgers
te raken. Ze woont en werkt in
Amsterdam. Zuurstof is haar
debuutbundel.

isbn

isbn e-boek

9 78 94 6 0 0 1 9 16 6 • n u r 3 0 6 • n o v e m b e r 2 0 2 0
• 1 7 x 1 7 c m • 1 2 8 b l z • € 19 , 9 5

geen enkele lezer onberoerd

9 78 9 4 6 0 0 1 9 17 3

€ 9,99

paperback

Arlo Floor Denil
•17.000 volgers op Instagram
• Een herkenbaar verhaal dat
laat



beeldroman

‘Groei je eigenlijk door in de hemel? Straks herken
ik je niet meer.’
Floor zit in haar laatste schooljaar en komt overal
hopeloos te laat. Ze komt de lessen door met
haar tegendraadse vrienden Arlo en Sil. Op een
rommelige herfstochtend wordt de wereld van
Floor volledig omgegooid.
Arlo is een krachtige beeldroman over verlies. Met
haar ongecompliceerde tekenstijl en taal creëert
Floor Denil een autobiografisch debuut dat onder de
huid kruipt.

Floor Denil (1995) is een Belgische
illustrator en jazz-muzikant. Met de
autobiografische beeldroman Arlo
debuteert ze als striptekenaar. Eerder
verwierf ze bekendheid met haar
dagelijkse cartoons op Instagram,
waarbij ze herkenbare situaties
treffend weet te vatten in openhartige
cartoons.

isbn

9 78 94 6 0 0 1 9 18 0 • n u r 3 6 3 • n o v e m b e r 2 0 2 0
• 17 x 2 3 c m • 2 2 4 b l z • € 1 9 , 9 5

hardback

Boerman Dominique Biebau
• Winnaar Hercule Poirotprijs

2019 én De Gouden Strop 2020!

Over Russisch voor beginners:

• ‘Biebau laat de spanning

wurgend langzaam oplopen. Dit
is subtiel puntje-van-je-stoel
werk tot het einde.’
– Jury Gouden Strop

• ‘Een wonderlijk misdaad



jeugdroman

Jonathan woont alleen met zijn vader in de
Stinkblokken. Op school wordt hij gepest, zo
hard dat hij ziek wordt en bij zijn oma moet gaan
logeren. Het contact met zijn oma loopt eerst niet
zo vlot, maar dan ontdekken ze samen Jonathans
superkracht...
Boerman is een verhaal over tegenslagen en
meevallers, over helden die ook maar gewone
mensen zijn.

Dominique Biebau (1977) is leraar
Nederlands. Hij schreef de roman
gambiet en Russisch voor beginners,

en onderkoelde humor dat zich

Trage Wegen en de thrillers IJslands

verhaal vol aforismen, oneliners

die genomineerd werd voor de Hebban

spiegelt aan Agatha Christie.’

Thrillerprijs 2020 en zowel de Hercule

– Jury Hercule Poirotprijs

Poirotprijs 2019 als De Gouden Strop
2020 won.

isbn

978 9 4 60 0 1 938 8 • n u r 2 8 0 • n o v e m b e r 2 0 2 0
• 14 x 2 1 c m • 1 2 8 b l z • € 1 5 , 0 0

isbn e-boek

9 78 9 4 6 0 0 1 9 3 9 5

€ 7,99

paperback

Het tij hoog, de maan blauw
Jolien Janzing

•Spannende historische roman

gebaseerd op de expeditie

van Adrien de Gerlache naar
Antarctica en zijn band met de
gefortuneerde weduwe Leonie
Osterrieth
Over De meester:

• ‘Een geslaagde biografische
roman, beeldend geschreven
[…] indrukwekkend en
eigentijds.’ – Trouw
isbn

roman
Leonie Osterrieth, een elegante en gefortuneerde weduwe,
organiseert culturele salons in haar stadspaleis aan de
Meir in Antwerpen. Musici, schrijvers en kunstenaars zijn
bij haar te gast, maar Leonie heeft vooral een zwak voor
ontdekkingsreizigers. Liefst zou ze zelf naar verre continenten
reizen, maar ondanks haar fortuin voelt ze zich als vrouw
beteugeld door de conventies van haar tijd. Als de jonge
Adrien de Gerlache haar vertelt over de expeditie die hij naar
Antarctica wil maken, is ze bijzonder geboeid en besluit ze hem
te helpen. Ondanks het leeftijdsverschil bloeit er een warme
genegenheid tussen hen. De driemaster de Belgica vertrekt
uit de haven van Antwerpen. Adrien is de commandant van
een internationale bemanning, onder wie Roald Amundsen.
Later komt ook Frederick Cook aan boord. Het wordt een
wervelende reis, maar aan de Zuidpool loopt het mis. Het schip
blijft vastzitten in het ijs. Wanneer er geen nieuws komt van de
Belgica, vreest Leonie het ergste.

978 9 4 60 0 1 92 1 0 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 2 0 2 0
• 14 x 21 cm • 240 blz • € 19,95

Jolien Janzing schrijft historische
romans. De meester (2013), over
Charlotte Brontë, verscheen in het
Engels, Duits en Frans. Haar roman
Audrey & Anne (2017) verscheen
in het Deens en Frans, won de Prix
Soroptimist International en werd
genomineerd voor de Prix Jean

Patrick Conrad is schrijver, plastisch
kunstenaar, filmmaker en dichter. Hij
won zowel de Hercule Poirotprijs als
de Diamanten Kogel. Zijn werk werd
vertaald in het Engels en het Duits. De
vertaling van zijn vorige poëziebundel
De Cadillac van Mallarmé verschijnt in
2021 in Brazilië.
isbn e-boek

‘DW B liet me dromen en mij boven
mezelf uitstijgen.’ – Jeroen Olyslaegers
Voor het boeknummer De Muur onderzoekt
curator Alicja Gescinska fysieke begrenzingen
tussen mensen en landen maar ook geestelijke
scheidslijnen. Aanleiding is de muur die Gescinska’s
leven tekende en dertig jaar geleden viel: de
Berlijnse Muur. Teksten van onder meer Leo
Pleysier, Marcel Möring, Leen Huet, Koen Peeters,
Toon Horsten, Ann Meskens en Mira Feticu.

Sigrid Schellen is sekswerker en
auteur. Met haar debuut Hoerenchance
doorbrak ze het taboe rond sekswerk
en ontkrachtte ze de clichés rond haar
beroep. Ware liefde van een uur is de
kroniek van een turbulent jaar, maar
het is ook een afscheid. Het einde van
een tijdperk. Het punt achter de vele
uitroeptekens.
isbn e-boek

Petra De Sutter (1963) is arts-gynaecoloog en
hoogleraar aan de Universiteit Gent en zetelt
voor Groen in het Europees Parlement.
Meyrem Almaci (1976) is voorzitter van Groen.

9 78 9 4 6 0 0 1 9 4 3 2 • n u r 74 0 , 75 4 • j u n i 2020
• 12, 5 x 20 c m • 160 b l z • € 16, 00

paperback

isbn e-boek

9 78 9 4 6 0 0 1 9 24 1

€ 9,99
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Debutantenschrijfwedstrijd.
isbn

Abonnementen: dwb.be.
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paperback • 24,5 x 16,5 cm • 128 blz • € 15,00
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€ 9,99

waargebeurd

‘In Ware liefde van een uur neem ik je mee naar bed.
Het bed van een meisje van plezier; míjn bed. Zonder
schroom vertel ik wat er zich tussen mijn lakens
afspeelt. Hoe spannend en opwindend dat kan zijn,
maar ook hoe teleurstellend dat soms is. Hijgen en
praten, aaien en slaan. Rode oortjes en blozende konen.
Een lach, soms een traan.
Het avontuur beperkt zich natuurlijk niet tot mijn bed.
Ik onthul ook hoe het eraan toegaat wanneer de klanten
weg zijn en ik alleen achterblijf. Pas dan geef ik me
echt bloot. Ik vertel hoe het leven eruitziet als iedereen
plots weet dat jij ‘die hoer’ bent. Hoe bevrijdend het is
om eindelijk dat dubbelleven van je af te schudden en
weer helemaal jezelf te zijn. Hoe dat je leven soms ook
nodeloos ingewikkeld maakt, en hoe het je bepaalt. Als
mens, als vrouw, als moeder.’

9 78 94 6 0 0 1 9 23 4 • n u r 40 2 • o k t o b e r 2 0 2 0
• 1 4 x 21 c m • 1 9 2 b l z • € 1 9 , 9 5

De goede kant op? Meyrem Almaci & Petra De Sutter
Mensen rouwden om geliefden, verloren
hun job. Covid-19 was genadeloos. Toch
zijn Meyrem Almaci en Petra De Sutter
ervan overtuigd dat op de puinhoop
van deze gezondheidscrisis een nieuwe
samenleving kan ontstaan.
De verandering is al bezig, bij de burgers.
Iedereen spant zich in en toont zich
solidair.
Beide Groen-politica’s reiken nu ideeën
aan om op verder te bouwen.
Geen verre toekomstdroom, maar binnen
handbereik: kansen na corona.

Op dwb.be vind je een pleidooi voor de waarde
van literaire tijdschriften in onzekere tijden:
‘25 schrijvers op de bres voor een uniek
magazine’, plus nieuwe literaire kritieken.
En de teksten van de laureaten van Babylons
Interuniversitaire Literaire Prijs en van de Editio

9 78 9 4 6 0 0 1 9 22 7

€ 9,99

poëzie

En de bomen, de nieuwe, langverwachte
dichtbundel van Patrick Conrad, bestaat uit vier
cycli waarin hij in de herfst van zijn leven afscheid
neemt van zijn moeder en een wereld die wankelt.
Zijn geliefde thema’s als de vergankelijkheid, het
ouder worden, de vervagende schoonheid, de
vergeten liefdes en de vermanende aanwezigheid
van de dood weet hij opnieuw in zijn onnavolgbare
barokke, flamboyante, muzikale taal te verwoorden.
Een onmisbaar boek, zowel voor wie de dichter
Conrad wil ontdekken als voor hen die met zijn rijk
oeuvre, dat meer dan een halve eeuw overkoepelt,
vertrouwd zijn.

9 78 94 6 0 0 1 9 19 7 • n u r 3 0 6 • s e p t e m b e r 2 0 2 0
• 1 4 x 21 c m • 5 6 b l z • € 1 9 , 9 5

wegleggen

Monnet des Jeunes Européens.
isbn e-boek

paperback

En de bomen Patrick Conrad
•Dé Pink Poet!
• Tentoonstelling in Verbeke

Foundation

Over De Cadillac van Mallarmé:

• ‘Het ultieme geschenk [...]. Een

nieuw symbool van opperste
decadentie.’ – De Poëziekrant

• ‘De droom om fantasie in

werkelijkheid te beleven.’
– De Morgen

isbn

paperback

Ware liefde van een uur
Sigrid Schellen
•Een boek dat je niet kunt
• Voorpublicaties
• Ruime media-aandacht

isbn

paperback

DW B De Muur

© dieter bacquaert
ontwerp prospectus:
Mulder van Meurs
omslag: © Mellon

9 78 9 4 6 0 0 1 9 4 4 9
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