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Beste lezer,
2020 is een bijzonder jaar geweest. Docenten en studenten hebben zich moeten
aanpassen aan nieuwe werkvormen om te kunnen blijven doceren, studeren en testen:
ontwikkelingen die belangrijk zullen blijven voor de toekomst. Hierbij een betrouwbare
partner zijn, blijft onze missie voor de komende jaren.
Zoals steeds ijvert Academia Press om het leesvuur op gebied van maatschappij en
wetenschap aan te wakkeren. Zo vertelt Tessa Kerre aangrijpende verhalen over kanker
en immunotherapie en nemen Marjolein Vanoppen en Toon Verlinden je mee op de
boeiende tocht van water onder en boven de grond. Onze reeks Vizier pakt het migratierecht en het belang van de geesteswetenschappen aan, terwijl Karakters het jaarthema
dominantie verder uitspit.
Daarnaast zetten we onze nieuwe en herwerkte handboeken in de kijker, waaronder
een Inleiding tot de antropologie en het literatuurhandboek Overhaald, waarin bekende
en minder bekende schrijvers laagtaalvaardige jongeren aanspreken en uitdagen.
En ten slotte reserveren we een plaatsje voor de usual literary suspects, met
Lage Landen Studies en Literatuur in Vlaanderen, alsook een prachtige nieuwe
Engelstalige uitgave met geannoteerde brieven van Christoffel Plantijn,
de 16e-eeuwse boekdrukker en uitgever.

Veel lees- en leerplezier!
Het team van Academia Press

9 789401 462488

Tessa Kerre

Immuun voor kanker?
Verhalen over wetenschap, mensen en verbeelding
€ 24,99 | mei 2021
paperback | vierkleurendruk | 240 x 170 x 20 mm | ca. 304 pp. | nur 870
isbn 978 94 014 6248 8 | Themacode: MJF, MJCL, VFJB3 | A-titel

–

Taboedoorbrekende en ontroerende verhalen
van kankerpatiënten

–

De wetenschap rond kanker en immunotherapie
in mensentaal

–

Met tekeningen van onder meer Kristien Aertssen,
Nathalie Carpentier, B. Carrot, Fien Cools en Eva Mouton

Als topdokter, onderzoekster en docente weet
Tessa Kerre als geen ander hoe belangrijk het
is om patiënten te informeren over wat er in
hun lichaam gebeurt. In 2017 ontwikkelde ze
daarom Immuno-T, een motion comic die op een
begrijpelijke manier uitlegt hoe immunotherapie
werkt, waarbij het immuunsysteem wordt ingezet om kanker te bestrijden.
In dit boek schrijft ze over hoe kanker ontstaat,
hoe ons immuunsysteem werkt, en hoe we
kanker kunnen aanpakken, maar vooral ook over
hoe we ons kunnen uitdrukken over de ziekte,
hoe we zowel troostende als pijnlijke boodschappen kunnen overbrengen. De vele aangrijpende getuigenissen van patiënten, partners,
familie en zorgverleners bieden zo een richtlijn
voor wat je het beste zegt tegen mensen die de
ziekte bij zichzelf of hun naasten doormaken.

Marketing
–
–
–
–

De auteur is beschikbaar
voor interviews.
Voorpublicatie mogelijk
Sound of science
22 & 23 mei 2021
immuno-t.inmotion.care/nl/

Tessa Kerre is hematoloog. Ze is als kliniekhoofd werkzaam in het UZ Gent en is
hoofddocent aan de Universiteit Gent.
Ze doet al jaren onderzoek naar de revolutionaire methode van immunotherapie.
Professor Kerre werd bekend in de reeks
Topdokters op VIER.

3
Gezondheid

Hoe we kanker kunnen
delen, vertellen en
verbeelden

9 789401 475907

Toon Verlinden & Marjolein Vanoppen

Weg van water. Een reis door België (z)onder water
€ 24,99 | mei 2021
paperback | 130 x 210 x 14 mm | ca. 240 pp. | nur 934/940 | isbn 978 94 014 7590 7
Themacode: RBK | A-titel

–

Een gidstocht langs de weg die water aflegt

–

Aandacht voor de groeiende problematiek van
droogte in België

–

Experten in wetenschapscommunicatie

Ga naar je keuken en draai je kraan open en
weer toe. Het water dat je net zag was twee
seconden van jou voordat het weer wegstroomde. Twee seconden. Maar wat weet je over dat
water? Waar komt het vandaan en waar gaat het
naartoe? En hoe lang zal het nog uit de kraan
blijven stromen?
In Weg van water gaan Toon Verlinden en
Marjolein Vanoppen op reis door België om die
vragen te beantwoorden. Van Antwerpse riolen
tot West-Vlaamse frietfabrieken. Of van satellieten en wichelroedes die naar nieuwe bronnen
speuren tot dat plekje in Spa waar het flessenwater zo uit de lucht valt.

Marketing
–
–
–

@MarjoVanoppen
@ToonVerlinden
www.helderpodcast.be

5
Maatschappij/Actueel

De verborgen wereld van
ons drinkwater

Toon Verlinden is wetenschaps- en reisjournalist
en (ex)wateronderzoeker. Hij organiseert
jaarlijks het wetenschapsfestival Sound of
Science.
Marjolein Vanoppen is als wateronderzoeker een
veelgevraagd spreker over drinkwater, zowel
voor lezingen als op radio en tv. Ze werkte
een succesvolle water-podcast uit: Helder.

WETENSCHAP IN
Z A K F O R M A AT

www.academiapress.be/
vizier-wetenschap-in-zakformaat

–

Nieuwe titels in de reeks Vizier

–

Ook aandacht voor humane wetenschappen

–

Experten maken hun vakgebied toegankelijk voor
een breed publiek

7
Maatschappij/Actueel

Prikkelende inzichten van
wetenschappers

In de reeks Vizier gaven academici eerder al op
een boeiende manier een inkijk in thema’s als
klimaatverandering, ruimtereizen, artificiële intelligentie, relativiteitstheorie en nog veel meer.
De nieuwe titels hebben nu ook aandacht voor
de ‘zachtere’ wetenschappen. Zo bestrijden
Yves T’Sjoen en Gita Deneckere de ingebeelde
kloof tussen de humane en de exacte wetenschappen: beide gebieden kunnen elkaar
versterken.
In Migratierecht legt onderzoeker Ellen Desmet
uit dat de ene migrant de andere niet is. Sommige mensen kunnen zonder visum naar België
reizen en hier via een vlotte procedure blijven
wonen. Voor anderen verloopt die weg veel
moeizamer. Waar komen die verschillen vandaan? Desmet neemt je mee in het labyrint van
het migratierecht.

Marketing
–

Backcard voor boekhandel beschikbaar
isbn 8713791068471 (NL)
artikelnummer 03990 (BE)

Migratierecht. Over Belgen,
vreemdelingen en migranten
€ 12,50 | februari 2021
paperback | 120 x 180 x 10 mm | ca. 96 pp.
nur 740 | isbn 978 94 014 6532 8
Themacode: LNDA1 | A-titel

9 789401 475204

9 789401 465328

Ellen Desmet

Ellen Desmet is professor en doceert migratierecht aan de Faculteit Recht en Criminologie
van de UGent.
Gita Deneckere is hoogleraar aan de Vakgroep
Geschiedenis van de UGent.
Yves T’Sjoen is hoogleraar moderne Nederlandse literatuur aan de UGent.

Gita Deneckere & Yves T’Sjoen

Het algoritme van de
geest. Bruggen bouwen

tussen mens en wetenschap
€ 12,50 | maart 2021
paperback | 120 x 180 x 10 mm | ca. 96 pp.
nur 740 | isbn 978 94 014 7520 4
Themacode: JB | A-titel

KARAKTERS

Filosofie en literatuur in zakformaat

€10

PRIKKELENDE EN EIGENZINNIGE TEKSTEN DIE UITNODIGEN
TOT REFLECTIE EN DISCUSSIE.
IN SAMENWERKING MET STUDIUM GENERALE, KAAP
EN THEATER AAN ZEE.

WWW.ACADEMIAPRESS.BE/NL/KARAKTERS

–

Wannes Cappelle, zanger van Het Zesde Metaal

–

Dramaturg Selm Wenselaers over gender en taal

–

Originele maatschappelijke perspectieven

9
Maatschappij/Actueel

Nieuwe Karakters over
taal en dominantie

Wie vroeger naar een optreden ging van
Wannes Cappelle, hoorde er enkel liedjes in het
Engels. Want Wannes wilde de wereld veroveren. Helaas. Pas toen hij in het West-Vlaams
begon te zingen, de taal van de underdog, kwam
het succes. In Heersers filosofeert Cappelle
over zijn haat-liefde-verhouding met zijn dialect,
zijn worsteling met het AN en zijn nijd tegenover
het Engels.
Ook Selm Wenselaers worstelt met taal en dominantie. Waarom denken mensen nog steeds binair, in een wereld die steeds meer fluïde wordt?
Hoe zorgen we ervoor dat de taal gelijke tred
houdt met maatschappelijke ontwikkelingen?

Wannes Cappelle is zanger, muzikant en
acteur. Hij is de oprichter van de band
Het Zesde Metaal, waarin hij in zijn eigen
West-Vlaamse dialect zingt.
Selm Wenselaers is producer en dramaturg en
wordt het liefst aangeduid met ‘hen’.

Wannes Cappelle
Een getuigenverslag over
taal en dominantie
€ 10 | februari 2021
paperback | 120 x 180 x 8 mm | ca. 96 pp.
nur 740 | isbn 978 94 014 7521 1
Themacode: JB | A-titel

9 789401 475228

9 789401 475211

Heersers

Selm Wenselaers

Tussengebieden
Over gender en dominantie
€ 10 | maart 2021
paperback | 120 x 180 x 8 mm | ca. 96 pp.
nur 740 | isbn 978 94 014 7522 8
Themacode: JB | A-titel

9 789401 474078

Thibaut Duthois, Robbe Pessemier, Nikolaas Mergan & An De Moor (red.)

Overhaald. Literatuurhandboek voor laagtaalvaardigen
€ 12,99 | maart 2021
paperback | 170 x 240 x 8 mm | ca. 100 pp. | nur 620/624 | isbn 978 94 014 7407 8
Themacode: CJB, YFU | S-titel

–

Kortverhalen en gedichten van onder meer
Hermans Brusselmans, Lize Spit en Fikry El Azzouzi

–

Beantwoordt aan een grote nood aan
gedifferentieerd taalmateriaal

–

In samenwerking met Wablieft en
Kunstencentrum Vooruit

Overhaald is een literatuurhandboek met nieuwe
verhalen voor laagtaalvaardige en anderstalige
leerlingen tussen 11 en 19 jaar. De verhalen zijn
aangepast aan de leefwereld en het taalniveau
van die jongeren, maar dagen hen tegelijkertijd
inhoudelijk uit en stimuleren hun leesmotivatie.
Met de kortverhalen en gedichten van onder
meer Lize Spit, Herman Brusselmans en Fikry
El Azzouzi kunnen de leerlingen aan de slag in
OKAN-lessen, de lessen Nederlands of de lessen PAV.
Het boek ontstond uit een bachelorproef
waarmee Thibaut Duthois, Robbe Pessemier en
Nikolaas Mergan de Klasseprijs wonnen. Een
werkgroep met vertegenwoordigers en experten
van het cultureel genootschap de Orde van den
Prince, het Kunstencentrum Vooruit, de hogeschool Odisee, de Artveldehogeschool en een
OKAN-school maakte de uitgave mee mogelijk.

Marketing
–
–
–
–

overhaald
overhaald
@overhaald
Voorstelling 30 maart 2021, Vooruit

Thibaut Duthois, Robbe Pessemier en
Nikolaas Mergan zijn drie leerkrachten Nederlands en masterstudenten pedagogische
wetenschappen (UGent). Ze verloren hun
hart aan de doelgroep anderstaligen en
laagtaalvaardigen.
An De Moor is Talenbeleidcoördinator bij
Odisee en KU Leuven Campus Brussel.

11
Taal/Cultuur

Literatuur voor laagtaalvaardige jongeren

9 789401 474665

Dirk Imhof

Christophe Plantin’s Correspondence
Perspectives on Life and Work as a Publisher in 16th-century Europe
€ 40 | november 2020
paperback | vierkleurendruk | 240 x 200 x 20 mm | ca. 250 pp. | nur 610
isbn 978 94 014 7466 5 | Themacode: DND | W-titel

–

Vijftig geannoteerde brieven, met heldere
situering en fascinerende commentaren

–

Unieke inkijk in het reilen en zeilen van een van
de belangrijkste drukker-uitgevers van zijn tijd

–

Naar aanleiding van de expo rond de
500ste verjaardag van Plantijn

In de 16de eeuw was Antwerpen een belangrijk
humanistisch centrum. De ideale omgeving voor
boekbinder-drukker en eersteklas netwerker
Christoffel Plantijn. Via brieven hield hij contact
met figuren zoals de geleerde Justus Lipsius, de
kaartenmaker Abraham Ortelius en de plantkundige Rembert Dodoens.
Dit boek bundelt de brieven die het meest tot
de verbeelding spreken en die de uitgeverzakenman in volle actie tonen: terwijl hij auteurs
ronselt, een Bijbelvertaling opstart, problemen met personeel oplost en nog veel meer.
Plantijns brieven bieden zo meer inzicht in de
persoon Plantijn én in de zestiende-eeuwse
tijdsgeest met thema’s die ook vandaag nog
brandend actueel zijn, zoals internationale
handel, oorlog, censuur, reputatieschade,
vader-dochterrelaties…

Marketing
–
–

De auteur is beschikbaar
voor interviews.
‘Brieven van Plantin’ – Mini-expo
28.11.2020 - 28.02.2021 in
Museum Plantin-Moretus

13

Dirk Imhof is boekhistoricus, auteur en museumconservator, gespecialiseerd in zeldzame
boeken en kaarten uit de Renaissance, met
name de activiteiten en publicaties van
Christoffel Plantin en zijn opvolger
Jan Moretus in hun 16e-eeuwse Antwerpse
drukkerij.

Taal/Cultuur

Prachtige nieuwe uitgave
van de brieven van
Christoffel Plantijn

–

Boeiende studie over de parallellen tussen
literatuur, politiek en samenleving

–

Nieuwe inzichten in de invloed van Vlaamse
en Nederlandse werken in Europa

–

Peer review door experts uit het
literatuuronderzoek

14
Taal/Cultuur

De nawerking van Conscience,
Multatuli en anderen in de
Tsjechische literatuur

De migratie van literatuur over regionale en
nationale grenzen is een bloeiend onderzoeksthema. Het belang van de receptie van de letterkunde van de Lage Landen in het buitenland
vormde al het onderwerp van LLS 13 en ook het
huidige nummer gaat dieper in op dat debat.
Deze uitgave vormt het eerste algemene
overzicht van de receptie van Nederlandstalige
literatuur in Tsjechische vertaling in de periode
1848-1948: van de romans van Conscience,
waarin men overeenkomsten terugvond tussen
de taalstrijd van Vlamingen met hun Franstalige
elite en de strijd van Tsjechen met hun Duitssprekende elite, over de literatuur ten tijde
van beide wereldoorlogen, tot het einde van
de onbegrensde receptie van Nederlandstalige
werken door Sovjet-invloeden en de normen van
het nieuwe socialistisch realisme, de Sorela.

Wilken Engelbrecht is een Nederlandse hoogleraar in het vakgebied letterkunde aan de
Faculteit Geesteswetenschappen van de
Palacký-Universiteit Olomouc in Tsjechië.

9 789401 474054

Wilken Engelbrecht

Van Siska van Rosemael tot Max Havelaar
Receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling
tussen 1848 en 1948
€ 32,50 | januari 2021
paperback | vierkleurendruk | 170 x 140 x 20 mm | ca. 304 pp. | nur 622
isbn 978 94 014 7405 4 | Themacode: DS | W-titel

–

Vroege stadsroman van een bekende
Vlaamse schrijver

–

Belle époque in Brussel

–

Betrouwbare teksteditie in de reeks
Literatuur in Vlaanderen

15
Taal/Cultuur

Vergeten parel van
Herman Teirlinck opnieuw
uitgegeven

Het ivoren aapje. Roman van Brusselsch leven
(1909) is een vroege stadsroman van Herman
Teirlinck. De kroniek verhaalt over het bourgeoismilieu en de belle époque in Brussel kort
na de eeuwwende. In verhalen wordt in de woorden van Rokus Hofstede een “onoverzienbare
portrettengalerij” opgevoerd: “Herman Teirlinck
is, net als James Ensor, de seismograaf van die
maatschappelijke trillingen. Zijn vroege werk
laat zich lezen als een product van de sociale en
artistieke energie die het toenmalige Brussel tot
een avantgardistisch, kosmopolitisch broeinest
maakte. Het ivoren aapje is de eerste grotestadsroman in de Vlaamse letteren” (De Groene
Amsterdammer, 1999).

Els Van Damme en Yves T’Sjoen zijn verbonden
aan de Vakgroep Letterkunde van de UGent.

9 789401 467070

Yves T’Sjoen & Els Van Damme

Herman Teirlinck – Het ivoren aapje
€ 24,99 | mei 2021
paperback | 220 x 140 x 15 mm | ca. 150 pp. | nur 306
isbn 978 94 014 6707 0 | Themacode: F, D | W-titel

–

Handboek voor studenten antropologie

–

Kritisch voor de eigen historiek

–

Aandacht voor nieuwe subdomeinen zoals
‘urban anthropology’ en queer- en genderstudies

16
Handboeken

Onderhoudende kennismaking met de antropologie

Dit handboek biedt een inleiding op de belangrijkste stromingen en tendensen in de discipline
van de antropologie. Het behandelt de troebele
wateren waaruit de discipline is ontstaan, vanaf
het ontstaan van het denken over ‘de ander’ in
de Westerse geschiedschrijving en het racisme
in de 19e eeuw tot aan de geboorte van een volwassen wordende antropologie in de Angelsaksische wereld, die zich afkeert van racistische
theorie en onderdrukking en een vakgebied op
zichzelf wordt.
In het boek wordt gefocust op de voornaamste
methodologie binnen de antropologie: langdurig
veldwerk volgens de methode van de participerende observatie, door zich onder te dompelen
in een andere cultuur. Veldonderzoek blijft ook
vandaag een belangrijk aspect van het labeur
van elke antropoloog, en biedt zo inzage in
culturen vanuit een kennis en epistemologie die
niet per se de dominante ‘witte’ variant is.

Hugo De Block is docent aan de Vakgroep
Talen en Culturen van de Universiteit Gent.

9 789401 475235

Hugo De Block

Inleiding tot de antropologie
€ 29,99 | februari 2021
paperback | 170 x 240 x 14 mm | ca. 250 pp. | nur 761
isbn 978 94 014 7523 5 | Themacode: JHMC | S-titel

Aan de slag met
Franse teksten

17
Handboeken

–

Nuttige mix van theorie en oefeningen

–

Idiomatisch Frans

–

Praktische schrijfstrategieën

Dit handboek is in de eerste plaats bedoeld voor
Nederlandstalige studenten in het hoger onderwijs die hun schrijfvaardigheid in het Frans
willen perfectioneren. Verschillende tekstgenres
komen hierbij aan bod: argumentatieve, academische, zakelijke teksten en samenvattingen.
Er wordt dieper ingegaan op schrijfstrategieën
met als doel goed gestructureerde teksten in
idiomatisch Frans te produceren die aangenaam
en vlot lezen. Dat gebeurt aan de hand van theorie en oefeningen rond notitietechnieken, een
schrijfplan, tekstcohesie en stijlvariatie.

Brunehilde Ammann, Amaury de Sart,
Laurence Swaelens en Griet Theeten zijn
verbonden aan de Vakgroep Vertalen,
tolken en communicatie van de Universiteit
Gent.

9 789401 469418

Brunehilde Amann, Amaury de Sart, Laurence Swaelens & Griet Theeten

La rédaction de textes en français
€ 27,50 | februari 2021
paperback | 240 x 170 x 26 mm | ca. 200 pp. | nur 733
isbn 978 94 014 6941 8 | Themacode: CJ CJAD | S-titel

–

Nu ook in het Frans

–

Blik achter de schermen van het muziekbedrijf

–

Praktisch toepasbare inzichten

18
Vertaald

Le music business
en Belgique

De zakelijke kant van de muziekindustrie, met
haar contracten, licenties en kleine lettertjes,
is doorgaans complex en vaak nogal afschrikwekkend. Maar dat hoeft niet zo te zijn.
Signez ici! koppelt de activiteiten van het
maken, spelen en opnemen van muziek aan relevante regelgeving en contractuele sjablonen.
Luc Gulinck biedt artiesten een set reflexen die
hen bewuster met de bedrijfsmatige aspecten
van hun kunst leert omgaan.
Daarnaast geeft de auteur een aantal uitdagende aanzetten tot nieuwe digitale zakenmodellen, maar ook een cultuurpolitieke visie voor de
toekomst van de muzieksector in Vlaanderen,
Brussel en daarbuiten.

‘Ik zou “Hier tekenen!” willen aanraden
aan alle jonge muzikanten die een
platencontract willen tekenen.’
Brihang, uit het interview in De Morgen, 28/06/2020

Luc Gulinck is jurist gespecialiseerd in auteursrecht, mediarecht en aanverwante
domeinen. Hij kent de muziekindustrie door
en door. Op dit moment is hij zelfstandig
juridisch en zakelijk adviseur, voorzitter van
de beheersvennootschap voor artiesten
PlayRight, en gastprofessor aan de School
of Arts van de Hogeschool Gent.

9 789401 464994

Luc Gulinck

Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères...)
Guide à travers le labyrinthe juridique et professionnel du monde de la musique
€ 49,99 | februari 2021
paperback | vierkleurendruk | 170 x 240 x 30 mm | ca. 500 pp. | nur 820
isbn 978 94 014 6499 4 | Themacode: LNJ, LNR | S-titel

Tiende druk van
hét referentiewerk

19
Herwerkt

–

Ruime aandacht voor nieuwe technologieën

–

Voorzien van zelfevaluatievragen

–

Rijk geïllustreerd met tekeningen en schema’s

De bedoeling van deze boeken is om de beginselen en toepassingen van de elektronische
vermogencontrole te behandelen. Ze bestrijken
alle onderwerpen van het vakgebied, maar treden
ook in detail met duidelijk uitgewerkte numerieke
praktijkvoorbeelden. Deel 1 spitst zich toe op
schakelaars en convertoren, terwijl deel 2 handelt over elektronische motorcontrole.
Met meer dan achthonderd overzichtelijke
tekeningen en schema’s, zelfevaluatievragen en
kaderstukken in elk boek, richten deze boeken
zich zowel op studenten als op de grote groep
geïnteresseerden, die ze kunnen gebruiken als
zelfstudiemateriaal.

Jean Pollefliet is de auteur van meerdere
studieboeken, waaronder IC-opamps en
Vermogenelektronica. Daarnaast was hij
coauteur van de volgende boeken: Inleiding
tot de Industriële Elektronica en Procestechnieken en Engineering.

Jean Pollefliet

Elektronische
vermogencontrole

Elektronische
vermogencontrole

Schakelaars en convertoren
€ 32,99 | januari 2021
paperback | vierkleurendruk
260 x 200 x 25 mm | ca. 540 pp.
nur 170 | isbn 978 94 014 7328 6
Themacode: TGMM | S-titel

9 789401 473293

9 789401 473286

Jean Pollefliet

Elektronische motorcontrole
€ 29,50 | januari 2021
paperback | vierkleurendruk
260 x 200 x 25 mm | ca. 420 pp.
nur 170 | isbn 978 94 014 7329 3
Themacode: TGMM | S-titel

Herwerkte handboeken
(september 2020)

Economie Vandaag 2020
Ivan De Cnuydt &
Sonia De Velder
isbn 978 94 014 6927 2 | € 32,50

Een plattegrond van de
macht 2020
Carl Devos
isbn 978 94 014 6929 6 | € 45

Financiële wiskunde 2020
Christa Sys & Karine Van Biesen
isbn 978 94 014 6932 6 | € 34,99

Bestel onze
onderwijsbrochure

Toerismecodex 2020
Jos Speybrouck &
Marianne Van Eetvelt
isbn 978 94 014 6933 3 | € 39,99

Personeel in goede
handen
Pascal Roskam
isbn 978 94 014 6031 6 | € 29,99

Interesse in alle handboeken die uitgeverij Academia Press in haar aanbod heeft?
Stuur een mailtje naar info@academiapress.be en we sturen
je meteen onze uitgebreide handboekencatalogus toe.
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