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VOORWOORD
‘De mens, ge kunt gij daar niet aan uit’

Het zijn wijze woorden van Gerard Walschap, een van de tenoren van de Vlaamse literatuur van de vorige eeuw.
Maar het is niet omdat je niet uit kunt aan de mens, dat
je het niet kunt proberen.
De pagina’s die volgen hebben dat als doel, de mens verklaren, inzage krijgen in het hoofd en het hart van de mens, in
wat hem drijft. En inzage ook in wat hem doet functioneren,
in de brandstof die hij nodig heeft, mentaal en lichamelijk.
Het medium daartoe: het boek. Sinds Gutenberg ontgoochelde het zelden, en we maken ons sterk dat wat volgt dat
ook niet zal doen.
Wandel even met ons mee, door Vlaanderen (Kathedralen
van de industrie. Alexander Dumarey), tot in Parijs (Mijn Parijs.
Bent Van Looy).
Ontdek hoe ons lichaam functioneert (Wat doet dat met
je lichaam? Pieter Vancamp), hoe we onze rug kunnen rechten
(De rug. Lieven Danneels), hoe de prostaat precies werkt (De
staat van de prostaat. Piet Hoebeke), en hoe we met ons lichaam
moeten omgaan als het niet functioneert zoals we willen (Een
kind: waarom lukt het niet bij ons? Guy Verhulst en Liesbet De Vuyst/
Kankeren. Rudy Van Giel/Onverwachting. Eline Delrue). De volksmond (Fodmap-arm koken. Sandra Bekkari) zegt dat het makkelijker is om kinderen te maken dan ze op te voeden, wij baarden
drie boeken die de veelzijdigheid van het moederschap nader
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bestuderen (#onsmoeder. Hanne Luyten/ Wat een moeder leiden kan.
Lies Clerx/ Verlost, en nu? Uwe Porters).
Het blijft zoeken naar hoe dat hoofd van ons precies werkt,
in het algemeen en zeker ook bij pubers (Pubers! Telidja Klaï).
Wie denken wij eigenlijk wel dat we zijn, hoe moeten we dat
malende hoofd van ons bedwingen (Het no-nonsense meditatie
oefenboek. Steven Laureys/Van stress naar veerkracht. Séverine Van
De Voorde), hoe moeten we met elkaar omgaan (Laster en eerroof. Hans Vandeweghe) en hoe moeten we ons verhouden tot
het leven rondom ons (Wat is er aan de hond? Tiny De Keuster)?
We besluiten onze wandeling op een bankje in het park
met een goede roman. (Maximes obsessie. Robert Devriendt/In
open veld. Josse De Pauw/ Heldendom. Gretel Van den Broek), mijmerend over heden en verleden (XVI. Francis Weyns) en wat
we kunnen leren van de letteren (Shakespeare kent me beter dan
mijn lief. Ibe Rossel)
Lezer dezes, neem en eet hiervan, voed uw hart en hoofd
met dit copieuze aanbod.
En laat ons weten of het smaakt (Ongewoon zoet. Yasmine
Marchal/16:8 vastenkookboek. Servaas Bingé).
‘De mens, ge kunt gij daar niet aan uit.’
En gelukkig maar.
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GEWOON ANDERS.
Een vurig pleidooi voor
een ongewone gang van zaken
MARC NOPPEN

Een blik achter de schermen van het
UZ Brussel tijdens de coronacrisis
De persoonlijke visie van prof. dr. Marc
Noppen op het rampjaar 2020
150 x 220 mm
Softcover | 192 pagina’s
Verschijning: april 2021
NUR 740
ISBN 9789463934367
€ 22,99

Wat kunnen we leren uit de grootste
gezondheidscrisis van onze tijd?

“‘Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch
te slagen om te volharden’, liet Willem Van Oranje zich
ooit ontvallen. En gelijk had hij: Just do it!”

Dat 2020 een rampjaar was, staat buiten kijf. Onder het motto
‘Never waste a good crisis’ blikt prof. dr. Marc Noppen terug
op de afgelopen crisisperiode én geeft hij zijn visie op de
toekomst. Als CEO van het UZ Brussel, een van de zwaarst
getroffen ziekenhuizen van België, neemt hij je mee naar de
frontlinie in de strijd tegen het coronavirus. Een plaats waar
snel handelen geen keuze was, maar een noodzaak om te
overleven. Een plaats waar vele bureaucratische regels overboord moesten worden gegooid, en wat bleek? Het systeem
stortte niet in elkaar, er kon juist efficiënter gehandeld worden.

ACTUA
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Dringend tijd dus om de gewone gang van zaken eens kritisch
te bekijken. Want die ongewone gang van zaken is misschien
wel een sleutel tot een hertekening van het overheidsbeleid, een
blauwdruk voor een andere gezondheidszorg en het draaiboek om
een jaar zoals 2020 voor eeuwig in het verleden te kunnen laten.
Prof. dr. Marc Noppen is longarts, maar staat sinds 2006
aan het roer van het UZ Brussel en geldt als een van de meest
gezaghebbende stemmen in de ziekenhuissector en in de aanpak van de coronacrisis.
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XVI
De zinderende 16e eeuw: Habsburgers,
heksen, ketters & oproer in de Lage Landen
FRANCIS WEYNS

Historisch meesterwerk, resultaat van
jarenlang opzoekingswerk
De brede duiding én de boeiende
anekdotiek

150 × 220 mm
Hardcover | 384 pagina’s
Verschijning: begin april 2021
NUR 680
ISBN 9789463934299
€ 35

Meeslepend verteld: geschiedenis op zijn best

“In de zestiende eeuw geloofde men in magische krachten en de
aanwezigheid van monsters. Het was dus niet verwonderlijk dat de
Europese vorsten, en in het bijzonder de vrome Spaanse koning
Filips II, gefascineerd waren door het werk van Jeroen Bosch, die zijn
schilderijen met tientallen demonen bevolkte.”

Er zijn eeuwen die meer geschiedenis gemaakt hebben dan
andere. Bij de meest zinderende eeuwen was zeker de zestiende. Habsburger Keizer Karel bestuurt een rijk zo groot dat
de zon er nooit ondergaat. De protestantse reformatie wordt
bloedig onderdrukt: de inquisitie tegen de ketters. Oorlog
volgt op oorlog, er is oproer overal in Europa, heksen worden
vervolgd. Maar er is ook intellectuele vooruitgang: het humanisme, de renaissance, Mercator, Erasmus, Vesalius.

GESCHIEDENIS
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Historicus Francis Weyns slaagde erin de 16e eeuw in één
meeslepend verhaal te omvatten: een meesterwerk! Hij heeft
oog voor de brede duiding (politiek, sociaal, dynastiek...),
maar vertelt ook boeiend over de anekdotiek van feesten en
inhuldigingen, seksuele uitspattingen en terechtstellingen, hoe
grote en kleine mensen dachten en leefden.
U zal de zestiende eeuw herbeleven als ware het een
roman...
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MIJN PARIJS
Een eigenzinnige reisgids
BENT VAN LOOY

Met illustraties van de auteur
Met handig opgelijste tips en kaartjes
Praktisch reisformaat

115 × 180 mm
Softcover | 320 pagina’s
Verschijning: midden april 2021
NUR 510
ISBN 9789463931434
€ 24,99

Bent Van Looy is een kunstenaar. Geen dubbeltalent, maar
een multitalent.
Niet alleen zingt hij als de besten, hij is ook een uitstekende schilder en, wat niet velen weten, hij heeft een heerlijke
pen. Bovenal is hij een levenskunstenaar, die weet wat goed is,
die een feilloze smaak heeft voor de goede dingen des levens
ook, de juiste wijn, het goede kostuum, het fijne restaurantje,
en ga zo nog maar even door.
Of wacht, Bent zelf gaat zo maar even door. Ruim tweehonderd pagina’s lang gidst hij de lezer op hoogst eigenzinnige

LITERAIRE REISGIDS
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wijze door Parijs. Een stad die je dacht te kennen, maar waarover Bent toch altijd weer net iets anders te melden heeft,
telkens iets nieuws.
Bent woonde tien jaar lang in de stad, en werkt er nog
steeds vaak. Hij weet wat nieuw is, en kent de verhalen van
wat was of nog steeds is.
Ontdek waar je het best kniekousen of pyjama’s koopt,
waar je de beste makreeltataki eet, in welk museum je het best
griezelen kan. Geniet van de plekken die Patrick Modiano
inspireerden, of de cafés waar Lino Ventura dronk.
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IN OPEN VELD
JOSSE DE PAUW

Verhalen van theatergroep Radeis
tot op heden
Verhalen uit Algerije, Frankrijk,
Asse en Mexico
Warm, weemoedig, wonderlijk
De Pauw schrijft niet alleen voor
De Standaard der Letteren, met dit boek
ijkt hij die standaard

135 × 200 mm
Hardcover | 240 pagina’s
Verschijning: eind maart 2021
NUR 320
ISBN 9789463934145
€ 22,99
© Jonas Lampens

Pauw had altijd geweten – of had althans altijd het gevoel gehad te weten – dat er zich ooit
een dag zou aankondigen als het begin. Een dag even duidelijk herkenbaar als de eerste
bladzijde van dit boek. Het leven was tot dan toe een soort van verlangend wachten geweest.
Zitten, staan, liggen, lopen en verlangen. Nu is verlangend wachten in de vaste overtuiging
dat iets komt, een wachten van de prettigere soort, maar zijn ongeduld werd na een tijd toch
zwaar om dragen, en niet alleen voor hem, ook voor de anderen, voor de omstaanders. Hij
schopte mettertijd steeds wilder om zich heen en twijfel verdonkerde zijn dagen. Nochtans
zag hij het zó voor zich, een haast bijbels tafereel: de zon brak stralend door het donkere
wolkendek en de weg lag voor hem open. Wat zeg ik, de weg… ? Het hele godverdomse veld
lag open! Nooit voorheen was de wereld verlicht geweest als op die dag.

Josse De Pauw is een speler, en dat sinds 1952. Ter wereld
komen, zo zei hij eerder al, is gewelddadig. Er blijven zou
gediend zijn met enige zachtaardigheid.
In dit boek toont De Pauw zich spelend, zoekend en
twijfelend. Autobiografisch en toch ook weer niet. Het leven

LITERATUUR
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is begonnen. Echt, is het dat? Hoelang al? Poëtisch, maar
ook feiten verhalend. Ongrijpbaar, maar bovenal schoon,
wonderschoon.
Twintig jaar na de bestseller Werk heit acteur/auteur Josse
De Pauw een nieuwe literaire mijlpaal in de Vlaamse grond.
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WAT DOET DAT MET
JE LICHAAM?
Virus, bacterie, alcohol, slaaptekort, uitdroging, straling,
koude, bloedverlies, honger, hoogte, zonlicht
PIETER VANCAMP

Auteur is wetenschappelijk expert
in de materie
Nooit eerder is de werking van ons lichaam
zo origineel beschreven
150 × 220 mm
Softcover | 192 pagina’s
Verschijning: midden mei 2021
NUR 910
ISBN 9789463933629
€ 22,99

Wetenschap en gezondheid in een
superboeiend verhaal

“Als je na een poos kijken op een groen vierkant je ogen fixeert op
een witte muur, dan zie je plots een rood vierkant. Dit befaamde
effect verklaart waarom dokters groene of blauwe kledij dragen en
de huid rondom de operatiewonde bedekken met papier in dezelfde
kleur. Langdurig focussen op de rode kleur van bloed en weefsel,
zou immers een vals groen effect veroorzaken. Een groene of blauwe
omgeving doet dat teniet.”

Het voorbije jaar hebben we ten overvloede ondervonden hoe
ons lichaam kan geteisterd worden door een externe vijand,
hoe het zich teweerstelt tegen die vreemde indringer, helaas
niet altijd met succes. Nu ging het om een virus, maar er zijn
nog heel wat omstandigheden waarin het lichaam wordt aangevallen. Te droog, te warm, te koud, te weinig eten, te weinig
slaap, te veel straling, te veel alcohol... Voortdurend worden
we op de proef gesteld, vaak zonder dat we ’t weten.

WETENSCHAP
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Bioloog Pieter Vancamp beschrijft wat er dan gebeurt in
je lichaam: een energieverslindende strijd om te overleven.
In dit boek leer je pas echt hoe je lijf functioneert, zelfs in de
moeilijkste omstandigheden. Waar onze grenzen liggen en
waarom we die moeten bewaken.
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HET NO-NONSENSE
MEDITATIE OEFENBOEK

VAN STRESS NAAR
VEERKRACHT

Meditatiemomenten voor een betere
mentale en fysieke gezondheid

Vind je weg in de mentale jungle
SÉVERINE VAN DE VOORDE

STEVEN LAUREYS

Auteur is klinisch psycholoog en
zaakvoerder van Centrum Diabolo

+ 20.000 exemplaren verkocht van
Het no-nonsense meditatieboek

Integratie van de meest gangbare visies
en technieken rond stress en veerkracht

Na de theorie, nu meditatie in de praktijk

7 sleutels om energieverlies te beperken

Verschillende heldere en toegankelijke
oefeningen

VAN DEZELFDE AUTEUR

150 × 220 mm
Softcover | 288 pagina’s
Verschijning: eind januari 2021
NUR 740
ISBN 9789463933544
€ 22,99

150 × 220 mm
Softcover | 144 pagina’s
Verschijning: midden januari 2021
NUR 770
ISBN 9789463932943
€ 19,99

Minder stress en angst. Een scherpere, creatievere geest. Beter
slapen. Lagere bloeddruk.
Het zijn slechts enkele mogelijke effecten van mediteren
die professor Steven Laureys in zijn internationale bestseller Het
no-nonsense meditatieboek heeft uitgelegd. Verder kost mindfulness
niks en je kan het elke dag en bijna overal doen. Mediteren is
een vorm van mentale gymnastiek en misschien wel de snelste en
eenvoudigste manier om te zorgen voor je mentale gezondheid.
Toch ervaren heel wat mensen een drempel om de pauzeknop in
te drukken. Vaak weten we niet hoe eraan te beginnen.

GEZONDHEID

Je doet wat je kan, dat is de basisfilosofie van Steven
Laureys. Elke dag minstens twee keer een kwartier mediteren in lotushouding? Helemaal niet nodig. Meditatie is een
persoonlijk parcours dat je zelf kan uitstippelen. Dit boek
reikt je tientallen meditatieve oefeningen aan die je overal
kan doen doorheen de dag: op je werk, in de douche, tijdens
het koken, onderweg met de trein... Alleen, met partner of
vrienden of zelfs met je tiener.
De toegankelijke oefeningen worden wetenschappelijk
toegelicht en doorspekt met anekdotes uit de persoonlijke leefwereld van hersenonderzoeker en topdokter Steven Laureys.
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“Darwins principe ‘survival of the fittest’ is meer dan ooit actueel:
zij die zich het best kunnen aanpassen aan veranderingen zijn
duidelijk in het voordeel. Het is vandaag de dag dan ook essentieel
om ons aanpassingsvermogen – onze veerkracht – te versterken.”

We worden constant uitgedaagd door snelle veranderingen en
een overdosis aan prikkels. Ons stresssysteem draait overuren.
In dit boek kom je te weten hoe het anders kan. Je leert hoe je
stress in je voordeel kan gebruiken. Met behulp van zeven sleutels leer je jouw energieverlies te beperken en jouw veerkracht
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te versterken. Dit boek staat boordevol tips, tools en tricks om
je een weg te banen door de mentale jungle.
Het is een absolute must-read voor iedereen die (preventief ) wil leren omgaan met stress en spanning. Het boek is er
voor iedereen die zelfontplooing op de eerste plaats wil zetten.
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EEN KIND: WAAROM
LUKT HET NIET BIJ ONS?

IK WIST HET!

Antwoorden op al je vragen rond vruchtbaarheids
problemen en fertiliteitsbehandelingen

JOS PAUWELS

Gebruik je intuïtie voor een beter leven

Sta versteld van hoeveel kennis je eigenlijk
in je onderbewustzijn hebt

DR. GUY VERHULST & LIESBET DE VUYST

Leer aan de hand van concrete
voorbeelden op een andere manier
naar de wereld te kijken

Guy Verhulst is diensthoofd gynaecologieverloskunde

Ontwikkel je intuïtie voor een beter
persoonlijk en professioneel leven

Boordevol herkenbare getuigenissen
Duidelijk overzicht van alle mogelijke
behandelingen

128 x 200 mm
Hardcover | 144 pagina’s
Verschijning: eind maart 2021
NUR 740
ISBN 9789463933575
€ 19,99
150 × 220 mm
Softcover | 192 pagina’s
Verschijning: begin januari 2021
NUR 850
ISBN 9789463933193
€ 22,99

Je wil graag een kind. Maar die kinderwens vervullen gaat
moeilijker dan verwacht. Na één jaar ben je nog niet zwanger.
Soms is het niet abnormaal dat een spontane zwangerschap
wat langer op zich laat wachten, soms is er sprake van een
vruchtbaarheidsprobleem. Steeds meer mensen kloppen aan
bij een fertiliteitscentrum.
Als een spontane zwangerschap uitblijft en je aan het
begin van een vruchtbaarheidsbehandeling staat, zit je met een
heleboel vragen. Waarom lukt zwanger worden niet vanzelf ?
Hoeveel kans heb ik om via kunstmatige inseminatie een kind
te krijgen? Doet een ivf-behandeling pijn? Wat is ICSI? Zal de
zwangerschap wel goed verlopen? Wordt het een gezond kind?

GEZONDHEID

Wat zegt de wet over het invriezen van embryo’s? En hoe zit
het met de anonimiteit van eicel- of spermadonoren? In ‘Een
kind: waarom lukt het niet bij ons?’ beantwoordt dokter Guy
Verhulst die en vele andere vragen op een eenvoudige manier
in woord en beeld. Het boek geeft een duidelijk overzicht van
alle mogelijke behandelingen, legt stap voor stap uit hoe ze
verlopen en brengt herkenbare getuigenissen.
Guy Verhulst is diensthoofd gynaecologie-verloskunde in het
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst-Wetteren-Geraardsbergen
en fertiliteitsarts verbonden aan het Centrum voor Reproductieve
Geneeskunde van het UZ Brussel. Sinds 2019 is hij voorzitter
van de VVOG, de Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.
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“Ook jij kan de lijnen en verbanden leren zien! Ook jij kan, mits
enige oefening, intuïtief waarnemen, intuïtief ervaren, intuïtief
mee- en voorvoelen, en zelf intuïtief bewust worden! In dit boek
leer je wat intuïtie is en hoe je zelf je intuïtieve vaardigheden kan
ontwikkelen en trainen.”
‘Ik weet niet waarom, maar het voelt wel goed om dit boek te
kopen.’ Iedereen wordt wel eens overvallen door een onverklaarbare voorkeur voor iets, en eigenlijk is het niet slecht om
wat meer naar dat kleine stemmetje in je hoofd te luisteren.
Intuïtie is namelijk een bron van kennis, met een eigen logica.
In ‘Ik wist het!’ legt auteur Jos Pauwels precies uit wat intuïtie
nu inhoudt én hoe je meer op je gevoel kan vertrouwen bij
het nemen van allerlei beslissingen in het leven. Aan de hand
van duidelijke voorbeelden kan je zelf op zoek gaan naar je
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innerlijke wegwijzer en uiteindelijk zal je versteld staan van
wat je onderbewustzijn eigenlijk al weet.
Jos Pauwels is doctor in agogische wetenschappen en
is gespecialiseerd in systemisch en co-creatief werk. Hij was
jarenlang verbonden aan de opleiding Sociaal Werk van
AP Hogeschool in Antwerpen. Daarnaast is hij kernlid van
het Timotheus Project, een organisatie gespecialiseerd in
Intuïtieve Ontwikkeling.
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DE KRACHT VAN
GEDACHTEN
Bereik wat je wil door een positieve mindset
STEFFI VERTRIEST

Een persoonlijk relaas dat jouw leven
voorgoed zal veranderen
Leer hoe een positieve mindset ervoor kan
zorgen dat jij bereikt wat je écht wilt

150 × 220 mm
Softcover | 192 pagina’s
Verschijning: eind februari 2021
NUR 740
ISBN 9789463933179
€ 22,99

Ontdek je innerlijke kracht

VAN DEZELFDE AUTEUR

“We creëren zoveel valse verhalen in ons hoofd over wie we zijn,
wat we kunnen en wat onze limieten zijn. Veel te weinig beseffen
we dat het net die verhalen zijn die ons klein houden. Het leven
is als een grote spiegel die reflecteert wat wij denken. Je denken
veranderen, is je realiteit veranderen.”

Populaire auteur Steffi Vertriest schreef met dit boek haar
meest persoonlijke verhaal. Met als rode draad: een positieve
mindset die ervoor kan zorgen dat jij alles kan bereiken wat je
maar wilt. Gaan je gedachten nu meteen naar allerhande voorbeelden grijpen om dit tegen te spreken? Zoals in: “Tuurlijk
Steffi, ik wil piloot worden, maar mijn ogen zijn niet goed
genoeg daarvoor”, of “ik wil het liefst van al ronddobberen
op een groot jacht op de Middellandse Zee, maar met mijn
loontje gaat dat niet lukken”, of de klassieker “ja ik wil zoveel,
maar ik heb kinderen”…?!

GEZONDHEID
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Perfect, net die mindset wordt in ‘De kracht van gedachten’
aangepakt. Bovendien doorspekt de auteur dit boek met een
vleugje spiritualitiet. Down to earth of net heel zweverig, dat hangt
van jou als lezer af. Spiritualiteit kreeg in het leven van Steffi
een belangrijke plaats, op welke manier ze dit invult en beleeft,
lees je in dit boek dat voorgoed jouw leven zal veranderen.
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@steffivertriest - 35.000 volgers
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ALLES GOED,
VOOR DE REST MINDER
Over de ontmaskering van de schone schijn
EMMA GELAUDE

Een van de eerste populaire influencers
Over de donkere kanten van een
picture-perfect leven
150 x 220 mm
Softcover | 208 pagina’s
Verschijning: midden april 2021
NUR 740
ISBN 9789463933810
€ 22,99

Een rauw verhaal over de confrontatie
met zichzelf en de maatschappij

“Mijn mood was donker, maar het lukte me de schijn hoog op te houden.
In de eerste plaats voor mezelf. Vleesgeworden cynisme en escapisme
verpakt in een trendy outfit en een stevige dosis mascara. En niemand
stelt zich vragen. Lang leve fashion lalaland. Ik zag er misschien kleurrijk
uit, maar binnenin voelde ik mij rotslecht, gevangen en steeds verder
van mezelf verwijderd.”
— Uit het hoofdstuk; Niets Is Wat Het Lijkt

Soms lijkt alles perfect aan de oppervlakte, totdat je dieper
graaft. Het overkwam Emma Gelaude, die na een zwarte periode besefte dat het verhaal dat ze rond zichzelf had geweven op
den duur een gevangenis was geworden. Want hoe verenig je het
beeld van carrièrevrouw, stijlicoon, perfecte partner en moeder
met angsten en emoties die je niet langer kan onderdrukken?
In dit boek neemt Emma je mee achter de façade van
mooie outfits en fashion weeks voor een rauw, eerlijk verhaal
over de confrontatie met zichzelf en de maatschappij. Een reis
doorheen de donkerste uithoeken van haar geest richting haar
eigen, unieke waarheid. Het is geen somber relaas, maar wel
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een leerrijk traject vol nieuwe inzichten, (zelf )hulpmiddelen,
praktische tips en inspirerende wijsheden. Ze vertelt haar
verhaal en stelt een hoop vragen, zodat ook jij jouw eigen
waarheid kan vinden.
Emma Gelaude is internationaal model en de oprichtster
van de eerste Belgische modeblog. Momenteel is ze creatief
onderneemster en werkte onder andere samen met Chanel,
Cartier, L’Offciël en Architectenwoning. Sinds kort focust ze
zich op het doorbreken van de taboes rond mentale gezondheid.
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GEZOND EN WEL

FILLERS ZIJN KILLERS

Met dank aan de wetenschap

Over de dunne lijn tussen de schoonheid en het beest
DR. JAN VERMEYLEN

Van de topexperten in alle medische
domeinen van UZ Gent
Toegankelijke en betrouwbare informatie

Auteur is een van de meest ervaren plastisch
chirurgen van het land

Universitair instituut deelt zijn kennis met
het grote publiek

Over de vreselijke uitwassen van
onverantwoorde esthetische ingrepen
Hoe het schoonheidsideaal mensen tot
extremen kan verleiden

190 × 240 mm
Softcover | 336 pag.
Verschijning: eind maart 2021
NUR 860
ISBN 9789463932974
€ 35

150 x 220 mm
Softcover | 192 pagina’s
Verschijning: eind maart 2021
NUR 740
ISBN 9789463934220
€ 22,99

“Met dit gezondheidsboek willen het UZ Gent en de faculteiten
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent
hun kennis delen met het grote publiek. Dat is ook deel van onze
opdracht. Vandaar dit standaardwerk.”

“Vooral jongere vrouwen willen de opgeblazen ‘rich face’-look
hebben. Esthetiek lijkt niet meer belangrijk te zijn. Men wil pronken
met het feit ‘iets te laten doen’ hebben. Het moet voor iedereen
duidelijk zijn dat ze veel geld hebben uitgegeven aan hun aangezicht
en hun uiterlijk. De oudere generatie pronkte met mooie auto’s en
merkkleding. De jongere generatie pronkt met esthetische ingrepen.”

— Piet Hoebeke, decaan

Over gezondheid wordt veel onzin verteld. Je hebt het fenomeen ‘dokter Google’, alsof het internet de arts kan vervangen.
En sommigen werpen zich op als gezondheidsexperten op
basis van het volgen van een twijfelachtige cursus of ongefundeerde kennis.
Daarom is het goed dat het Universitair Ziekenhuis
Gent met deze machtige gids de puntjes op de i wil zetten.

GEZONDHEID

Zoals de experten in coronatijden dat gelukkig ook voor
ons gedaan hebben.
Wat zegt de wetenschap over voeding, bewegen, slaap,
mentale gezondheid, vaccinaties, genetica, seksualiteit, roken
en drugs, immuniteit, hersenaandoeningen...? Een gids met
allure, uitblinkend in expertise, betrouwbaarheid en volledigheid. Een kanjer van kennis.
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Jan Vermeylen is al dertig jaar geneesheer-specialist in de plastische heelkunde. Hij deed in die drie decennia cosmetische
ingrepen aan het aangezicht van meer dan 20.000 mensen.
Al die tijd zag hij zijn patiënten veranderen, hun wensen, hun
vragen. De overconsumptie neemt toe: vooral vrouwen stellen
steeds extremer en frequenter eisen wat esthetische behandelingen betreft. Het wordt bijna een verslaving. Zodanig dat de

VOORJAAR 2021

ingrepen de fysieke en psychische gezondheid gaan schaden,
dat fillers op den duur killers worden.
Plastische chirurgie kan helend zijn, kan je helpen in je
leven. De voordelen van schoonheid zijn legio: mooie mensen
zijn succesvoller. Maar als je te ver gaat, word je een ‘gekloond
individu’ zonder persoonlijkheid, een monster zelfs.
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DE RUG

KANKEREN

Een gezonde kijk op rugpijn

Een arts wordt patiënt

PROF. DR. LIEVEN DANNEELS

DR. RUDY VAN GIEL

Meer dan één op vier Belgen heeft rugpijn

De aparte blik van een arts
die patïent wordt

Auteur deed baanbrekend onderzoek
Een verhaal over hoe kanker kan keren
Wat doen we goed, wat kunnen we
beter doen?

Een hard verhaal met een hart en veel
humor verteld

150 × 220 mm
Softcover | 208 pagina’s
Verschijning: eind februari 2021
NUR 860
ISBN 9789463933070
€ 22,99

150 × 220 mm
Softcover | 192 pagina’s
Verschijning: eind maart 2021
NUR 740
ISBN 9789463934138
€ 22,99

“Schitterend werk, met een lach en een traan uitgelezen.
Een absolute aanrader.”
— Marleen Temmerman

“Een confronterend, belangrijk én geestig boek.”
— Petra De Sutter
Een groot deel van de bevolking loopt rond met rugpijn en
wat nog frustrerender is: maar liefst 85% kent de oorzaak van
de klachten niet. De pijn gaat daardoor vaak gepaard met
onzekerheid en leidt geregeld tot doctor shopping.
Gelukkig is er ook prof. Lieven Danneels (UGent) die
in dit boek op een heldere en positieve manier beschrijft hoe
we de situatie kunnen ombuigen. Zijn advies is gebaseerd op
dertig jaar onderzoek en jarenlange coaching van patiënten.
Rughygiëne, een preventieve houding, eenvoudige oefeningen
die je kunt doen in de file of bij het wachten aan de kassa,

GEZONDHEID

prof. Danneels reikt je allerhande tips & tricks aan. Moeten
we rusten of juist meer bewegen? Waarom wordt er zo snel
geopereerd? Waarom geven verschillende artsen verschillende
diagnoses? Wat is het verschil tussen chiropractors, kinesisten,
osteopaten en fysiotherapeuten? Zit rugpijn soms gewoon
in je hoofd? En is het zo dat rugpijn in de meeste gevallen
vanzelf overgaat? Dit boek is voor iedereen die meer vragen
dan antwoorden heeft en verlangt naar een gedegen kijk op
rugtherapie. Een ruggensteuntje voor iedereen die (weer) een
gezonde rug wil!
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Rudy Van Giel is arts. Een leven lang stond hij ten dienste van
zijn patiënten, maar net wanneer dr. Van Giel zijn witte jas wil
opbergen, werpt het leven hem in een wrang rollenspel: hij krijgt
te horen dat hij aan een levensbedreigende ziekte lijdt. Beter dan
wie dan ook weet hij wat voor onheil er op hem af zal komen.
Door zijn aandoening leert hij de medische wereld kennen
langs de andere zijde en dat plaatst hem in absurde situaties, waarbij hij gaat twijfelen over zaken die hij tevoren nooit in vraag had
gesteld. De periode van weten eindigt en die van twijfel breekt aan.
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Zoals elke patiënt wordt dr. Van Giel weleens overmeesterd door onrust en angst, maar het is gelukkig niet allemaal
kommer en kwel. Hij wordt omgeven door collega’s van wereldniveau en door ongemeen behulpzame verpleegkundigen.
Al doet het soms pijn aan zijn wonden, toch wordt er flink
gelachen in dit boek. En dat blijkt nodig, want uit humor put
de arts-patiënt een kracht die hem op meerdere momenten
uit het moeras weet te trekken.
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DE STAAT VAN
DE PROSTAAT
PROF. PIET HOEBEKE

Een nieuw boek van topdokter Piet
Hoebeke (De penis, Gender in de blender)
Alles om te zorgen voor een parate prostaat
Een kwart van de prostaateigenaars ervaart
er vroeg of laat problemen mee

150 × 220 mm
Softcover | 208 pagina’s
Verschijning: midden april 2021
NUR 860
ISBN 9789463931212
€ 22,99

VAN DEZELFDE AUTEUR

De helft van de wereldbevolking heeft een prostaat en een
kwart van die bezitters krijgt er ooit in zijn leven last van. Maar
echt graag praat men daar niet over. Daardoor bestaan er veel
misvattingen over het orgaan en worden uiteenlopende aandoeningen vaak op een hoopje gegooid. Als die bovendien niet
serieus genomen worden of onopgemerkt blijven, kan dat voor
grotere problemen zorgen dan het bezoekje langs achteren.
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Waarvoor dient de prostaat? Hoe weet je of je prostaatproblemen hebt? Kun je prostaatkanker preventief opsporen?
Veroorzaken prostaatproblemen impotentie? Er doen veel
verwarde vragen de ronde. Gelukkig is daar topdokter Piet
Hoebeke (UGent) om duidelijke antwoorden te formuleren
in alweer een geweldig werk.
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#LIKEME MARIA

#LIKEME SCOTT

Maria’s verhaal speelt zich af voor het
eerste seizoen van de populaire Ketnet-reeks

Het negende boek uit de populaire
Ketnet-reeks #LikeMe

Het tweede verhaal in de tweede
#LikeMe-boekenreeks

Kom meer te weten over het leven van Scott
voor het eerste seizoen van #LikeMe

Onmisbaar voor iedere #LikeMe-fan

Een musthave voor alle fans van #LikeMe

145 × 200 mm
Softcover | 176 pagina’s
Verschijning: eind januari 2021
NUR 280
ISBN 9789463934107
€ 16,99

145 × 200 mm
Softcover | 176 pagina’s
Verschijning: eind april 2021
NUR 280
ISBN 9789463934244
€ 16,99

“‘Het leven is improviseren, aanpassen en doorgaan, zeg ik altijd.’
Maria keek trots voor zich uit. Van zo’n antwoord had mevrouw
Haantjes vast niet terug. Haar klastitularis moest een lach
onderdrukken. ‘Zo ken ik je weer, Maria,’ lachte mevrouw Haantjes.
‘Onstuitbaar. Wel, dan wens ik je alle zon op je wegen. En geniet eerst
en vooral maar dubbel en dik van de welverdiende zomervakantie.’”

Maria Hernandez had het liefst van al de zomervakantie doorgespoeld: zoveel zin had ze in het nieuwe schooljaar, want ze
zou eindelijk naar een nieuwe klas verhuizen.
Maar plots blijkt de zomer er toch drukker te gaan uitzien
dan verwacht: niet alleen moet Maria holderdebolder op zoek
naar een studentenjob, ze besluit ook om mee te doen aan

YOUNG ADULTS

VAN DEZELFDE REEKS

een wedstrijd van de stad. Slaagt Maria erin om een te gek
jongerenevenement te organiseren in haar eigen wijk? En kan
ze haar beste vriendin Sanne koppelen aan de hunk Sammy?
Je ontdekt in dit boek hoe Maria’s leven eruitziet voor ze
Caro, Yemi en co leert kennen.
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Scott Klijnen is een mysterieus figuur. Op het eerste zicht lijkt
hij wat arrogant, maar meer dan eens komt zijn lieve, zachte
kant naar boven. Af en toe zit hij te schetsen of luistert hij naar
oude rockmuziek.
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Komen we in dit verhaal te weten waar hij woonde voor
hij aan het SAS studeerde? Hoe komt het dat hij zo zelfstandig
is? En wat doet Scott het liefst in zijn vrije tijd? In dit boek
ontdek je alles over het leven van Scott voor hij Caro, Vince,
Camille en de rest van de vriendengroep leert kennen.
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HET GROTE #LIKEME
FANBOEK 2
Vol exclusieve foto’s
Nooit eerder verschenen weetjes
Hét verzamelboek voor de #LikeMe-fan

200 × 240 mm
Softcover met flappen | 144
pagina’s
Verschijning: begin februari 2021
NUR 200
ISBN 9789463933216
€ 22,99

VAN DEZELFDE REEKS

“Je leert alles wat je moet weten om in de voetsporen van je helden te
treden – van tips van de acteurs zelf tot een uitgebreid interview met
de #LikeMe-zangcoach.”

Stel je jezelf al de vraag hoe je dit jaar zal overleven zonder
#LikeMe? De oplossing ligt voor je klaar: “#LikeMe, Fanboek 2.
In dit boek leer je je favoriete acteurs van heel dichtbij
kennen. Wat eten ze het liefst? Wie is hun grote idool? Zijn
ze al eens verliefd geweest? Wat is hun grootste droom? Hoe
kijken ze naar de toekomst?

YOUNG ADULTS
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In dit boek ontdek je hoe de cast het succes van het eerste
seizoen van #LikeMe beleefde en hoe hun leven is veranderd.
Niet alleen de sterren van het eerste uur worden geïnterviewd,
maar ook de nieuwkomers uit het tweede seizoen! Kom te
weten hoe het leven on tour eraan toe gaat en hoe je leert
zingen als een echte #LikeMe-ster. Ontdek dit alles, en nog
veel meer in Fanboek 2!
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DE VOLKSJURY
De meest spraakmakende moordzaken
op een onverantwoorde manier verteld
LAURA SCHEERLINCK & SILKE VANDENBROECK

De tweede meest beluisterde podcast
in Vlaanderen
True Crime verteld op een eigenzinnige
en luchtige manier
150 × 220 mm
Softcover | 224 pagina’s
Verschijning: midden mei 2021
NUR 339
ISBN 9789463933537
€ 22,99

Bevat zowel Belgische als buitenlandse
moordzaken

“In dit boek gaan we verder dan waar onze
podcastafleveringen nu eindigen. We hopen de
antwoorden te vinden op vragen die we onszelf stelden
tijdens de opnames en zo te achterhalen hoe het
misdaadonderzoek nu écht in elkaar steekt. Wij zijn
namelijk geen criminologen of advocaten, laat staan
dat we ooit een voet in de politieacademie hebben
gezet. Behoorlijk onverantwoord, dus.”

Is een uil in staat om iemand te vermoorden? En welke mythes
bestaan er nu rond mensenvlees? Het zijn maar enkele vragen
waar de vrouwen achter De Volksjury op een geheel eigenzinnige manier een antwoord op proberen te bieden. Het resultaat
is een bloemlezing van de meest intrigerende moordzaken en
verdwijningen van de afgelopen decennia. Denk aan grote
zaken zoals de Golden State Killer of Andras Pandy, maar ook
meer obscure zaken zoals Issei Sagawa of Elisa Lam komen
aan bod. Kortom, zowel de doorgewinterde True Crime-fan
als de occasionele lezer zal zijn gading vinden in dit boek.

ACTUA
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De volksjury is de enige True Crime-podcast in Vlaanderen
en met maar liefst 25.000 luisteraars per aflevering meteen ook
de tweede grootste. Sinds de podcast het levenslicht zag in 2017
(nota bene op Halloween), kleuren de makers op hun eigen
unieke manier het True Crime-landschap. Hip, fris, luchtig…
Het zijn niet meteen de kernwoorden die je aan aan dit genre
zou kunnen linken. En toch werkt het.
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FODMAP-ARM KOKEN
Een selectie van 60 recepten uit de NMD-reeks
SANDRA BEKKARI EN SOFIE DE LAET

Gebaseerd op de recepten uit de succesvolle
Nooit meer diëten-reeks
Theoretisch onderbouwd door Sana-coach/
diëtiste Sofie De Laet

190 × 245 mm
Hardcover | 208 pagina’s
Verschijning: begin mei 2021
NUR 440
ISBN 9789463934114
€ 24,99

FODMAP-arm, gezond én gevarieerd

VAN DEZELFDE AUTEUR

Sandra Bekkari en Sana-coach/diëtiste Sofie De Laet bundelen
in dit boek de beste recepten uit Nooit meer diëten en steken ze
in een FODMAP-vriendelijk jasje. Ondanks de lange lijst van
niet toegelaten voedingsmiddelen tonen Sandra en Sofie dat
gerechten voor personen met het prikkelbare darmsyndroom
(PDS) wel degelijk lekker, gezond en gevarieerd kunnen zijn.
Naast de recepten wordt ook het theoretische aspect van
FODMAP besproken. De eliminatiefase, herintroductiefase en
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het persoonlijke FODMAP voedingspatroon komen hierin uitgebreid aan bod. De selectie van gerechten in dit boek past perfect binnen de eliminatiefase van het FODMAP-eetpatroon.
Dit boek is een must-have voor iedereen met prikkelbare darmen die op zoek is naar heerlijk gezonde en gevarieerde recepten.
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ONGEWOON ZOET
Lekker bakken met aandacht voor vetten en koolhydraten,
boordevol diabetesvriendelijke, lactose- en glutenvrije recepten
YASMINE MARCHAL

Nieuwe ster aan het bakfirmament
Meer smullen met minder suiker
www.tartesyaya.be en @tartesyaya.be

190 × 245 mm
Hardcover | 200 pagina’s
Verschijning: midden januari 2021
NUR 440
ISBN 9789463933711
€ 24,99

Yasmine Marchal ken je misschien al als Tartes Yaya, van de
gelijknamige bakblog waar ze wekelijks ongewoon lekkere
zoete recepten deelt. Ongewoon, want haar zoontje heeft
diabetes type 1 waardoor hij ongewoon zoete koekjes nodig
heeft. Ongewoon, want ze balanceert koolhydraten, suikers en
vetten als geen ander. Ongewoon, want de dingen die uit haar
oven komen zijn gewoonweg ongewoon lekker!
In dit boek leert Yasmine je hoe je eenvoudig rekening
kan houden met de voedingswaarden van je ingrediënten en
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tegelijkertijd heerlijk gebak op tafel kan toveren waar iedereen
van meegeniet. Ongewoon zoet is een bakboek met meer dan
vijftig heerlijke en haalbare recepten waarvan er meer dan
dertig gluten- en/of lactosevrij zijn. Speciaal voor personen
met diabetes vind je bij elk recept een handige berekening van
het aantal koolhydraten per portie.
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HOE IK HET PLAN VAN MIJN
MOEDER SABOTEERDE EN
TROUWDE MET EEN BELG

ONVERWACHTING
Abortus: over keuze en vrijheid,
over schaamte en verlies
ELINE DELRUE

Een Russin over ons land
ALEKSANDRA BOLTOVSKAJA

1 op 5 vrouwen in België heeft ooit
een abortus
Pakkende getuigenissen van vrouwen:
hun leven overkop

Vlaanderen leren kennen door de ogen van
een nieuwkomer

Blijvend omstreden, maar altijd een verlies,
ook voor wie die keuze maakt

Over de verschillen én gelijkenissen tussen
Lim- en Sint-Petersburg

150 x 220 mm
Softcover | 192 pagina’s
Verschijning: eind april 2021
NUR 740
ISBN 9789463933605
€ 22,99

150 × 220 mm
Softcover | 208 pagina’s
Verschijning: midden februari 2021
NUR 740
ISBN 9789463933698
€ 22,99

Als we aan de Russen denken, slaat onze fantasie op hol. We
dichten ze een peilloos diepe ziel toe, aders gevuld met wodka
en een aangeboren hang naar sterke leiders. Maar hoe kijken
Russen eigenlijk naar ons? Dit boek geeft je alvast het sprankelende antwoord van één Russin, een vrouw die met kennis
van zaken spreekt: Aleksandra Boltovskaja.
Aleksandra werd geboren in 1966 in Kaliningrad en
groeide op nabij Leningrad. In de onzalige jaren negentig,
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“Ik herinner me nog dat ik de ochtend na de abortus wakker werd
en woest was. Ik stond op en was echt buiten mijn zinnen. Ik las een
doodnormaal bericht op mijn gsm, maar ik sprong uit mijn vel. Ik
heb echt nog weken, maanden enorm met mezelf geworsteld.”

na de implosie van de Sovjet-Unie, leerde ze via briefwisseling
een Belgische landbouwer kennen, waarna ze verhuisde naar
Limburg, om er met hem te trouwen. Over haar ervaringen als
emigrante schreef ze dit tragikomische boek. Het kan gelezen
worden als een liefdesverklaring aan haar gastland, België,
en als een afrekening met haar moederland, Rusland, maar
paradoxaal genoeg is ook het omgekeerde waar. Welkom in
het land der sauzenslurpers!
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Een op de vijf vrouwen in ons land laat voor haar vijftigste een abortus uitvoeren. Dat zijn een paar tienduizend
zwangerschapsafbrekingen per jaar! Dat is een ontstellend
cijfer. Niemand is nochtans voor abortus, veel mensen zijn
wel voor het recht op abortus. Om allerlei redenen kan een
kind niet welkom zijn, vaak terwille van het kind zelf. Dat is
de keuzevrijheid die in België aan vrouwen gegeven is. Maar
dat wil niet zeggen dat abortus een makkelijke beslissing is.
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Het blijft, ondanks die grote aantallen, ook nu nog vaak een
taboe, en een bron van schaamte en verdriet.
Journaliste Eline Delrue (De Morgen) ging na waarom
vrouwen kiezen voor abortus, ondanks alles. Hoe dat proces
concreet verloopt, waar ze terechtkunnen. En hoe een schijnbaar kille daad, nog altijd omstreden, toch ook een mild gebaar
kan zijn. Hoe verwachting onverwachting kan worden en wat
dat doet met mensenlevens.
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UNDERCOVER
Bekentenissen van een man in de schaduw
VIC THIEFS

Dit boek werpt een uniek licht op wat zich
afspeelt in de duisternis
Bewijs dat de werkelijkheid de fictie
overtreft, telkens weer
150 × 220 mm
Softcover | 192 pagina’s
Verschijning: midden april 2021
NUR 402
ISBN 9789463933452
€ 22,99

De televisieserie ‘Undercover’,
maar dan in het echt

“Always in the shadow, never in the dark.”

Undercoveragenten zien eruit als criminelen, ze handelen als
criminelen, maar ze zijn geen criminelen. In hart en nieren
blijven ze politiemannen. Die selecte groep agenten heeft zich
gespecialiseerd in het misleiden van misdadigers. Ze begeven
zich in de grijze zone met één doel: hun targets in de val te
lokken, zodat justitie kan zegevieren.
Ex-undercoveragent Vic Thiefs heeft vele jaren in die grijze
zone doorgebracht. De operaties die hij uitvoerde waren
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dikwijls razend spannend en tegelijk was er altijd plaats voor
humor en plezier.
In dit boek toont Thiefs hoe hij het spel speelde en hoe het
huis altijd wint. Undercoveragenten zorgen ervoor dat politie
en justitie elke keer hun slag thuishalen. Elke crimineel die
dit boek leest, zal nu beseffen: iedereen kan een agent zijn.
Overal hebben de muren oren. Niemand is ongenaakbaar.

47

ACTUA

WAT IS ER AAN DE HOND?
Het gedrag van je huisgenoot ontrafeld
PROF. TINY DE KEUSTER

INVESTEREN IN
VASTGOED
De complete startersgids – geactualiseerde versie
THOMAS VALKENIERS

Een nieuwe en verfrissende kijk op
onze trouwe vriend.
Update conform nieuwe marktsituatie
van de bestseller ‘Investeren in vastgoed’

Woef. Waf. Grrr.
De psychologie van de hond nader bekeken.

De auteur heeft jarenlange ervaring op
de vastgoedmarkt
Biedt antwoord op al je vragen over
investeren in vastgoed

150 × 220 mm
Softcover | 208 pagina’s
Verschijning: midden februari 2021
NUR 431
ISBN 9789463933650
€ 22,99
150 × 220 mm
Softcover | 224 pagina’s
Verschijning: begin maart 2021
NUR 780
ISBN 9789463934251
€ 22,99

Boris is lief, hij houdt van spel en modderpoten, kent amper
trucjes en heeft geen brevet. Gewoon een domme hond? Luna is
superslim, gaat zitten op bevel en weet een koekje naar binnen
te happen dat eerst op haar neus balanceert. Geniaal, toch?
Misschien. Maar het zou ook kunnen dat Boris in hondentermen slimmer is dan Luna. En Luna, die razendsnel kunstjes
leert, zal mogelijk minder goed functioneren in een gezin.
Professor Tiny De Keuster is dierenarts-gedragsspecialist, onder meer verbonden aan de Universiteit Gent. In dit
boek neemt ze ons beeld van de ideale hond op de korrel.
Slim, vriendelijk, speels, niet bang en niet agressief, zo zien

ACTUA

wij honden graag. Maar hebben wij het wel zo goed begrepen?
Als je weet dat honden een theelepeltje honing kunnen ruiken
in een Olympisch zwembad, waarom steken wij dan nog een
hand uit om hen te laten wennen aan onze geur?
Honden en mensen leven al duizenden jaren samen, maar
we spreken niet altijd dezelfde taal. Dit boek is er om beter
te leren begrijpen dat iedereen uniek is, ook je huisgenoot.
Het gaat over spelen en knuffelen, over opvoeden en trainen,
over honden met een hoekje af en over hoe je altijd minstens
met twee bent in een relatie.
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“De Belgische vastgoedmarkt is een stabiele markt en daarom een
ideale bodem voor een veilige investering.”

The moment is now, en dat geldt zeker voor de vastgoedsector.
Terwijl je spaargeld langzaam maar zeker verdampt op de
bank, zijn de leningen steeds goedkoper geworden. Hoog tijd
dus om te investeren in vastgoed!
De geactualiseerde versie van deze startersgids geeft een
handig en compleet overzicht voor de beginnende investeerder.

VOORJAAR 2021

Welk vastgoed geeft je het beste rendement? Hoe kan je het
project financieren, wat zijn hierbij de belangrijkste aandachtspunten en hoe word je een succesvolle verhuurder? Al
je vragen worden conform de nieuwe marktsituatie na corona
beantwoord.
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WIE BEN IK? EN GIJ?
PETER DE GRAEF

Elke mens is vele mensen
Filosofische en humoristische kijk op
het leven
Aanvulling en antwoord op Over identiteit
van Bart De Wever
128 × 200 mm
Softcover | 144 pagina’s
Verschijning: eind februari 2021
NUR 740
ISBN 9789463933681
€ 19,99

Bekend van Callboys, De Slimste Mens ter Wereld,
In Vlaamse Velden

“Wie ben ik? Ik ben 62 nu en de vraag houdt me niet zo sterk meer
bezig. Tenminste, het voor de hand liggende antwoord op die vraag.
Ik ben: naam, beroep, geschiedenis, voorkeuren, overtuigingen.
Ik ben hoe ik door anderen gespiegeld wordt. De dieper liggende
vraag evenwel: ‘Wat ben ik los van mij identiteit?’, ‘Wie of wat ben
ik wezenlijk?’, die houdt mij als nooit tevoren bezig. Ik besef dat
de jaren waarin ik nog onderzoek kan doen beperkt zijn, en net nu
begin ik het gevoel te krijgen ergens te komen met mijn zoektocht.
Laat mij u meenemen.”

Hallo. Wie ben ik? Peter De Graef. En gij?
Eenvoudige vraag? Vergeet het. Wie. Ben. Jij? Die vraag
peilt naar de kern van een mens. Er zijn talloze oorlogen
gestreden om die vraag, doden om gevallen. Want misschien
ben je wel de verkeerde persoon in de ogen van een mens
die weer iemand anders is. Ik ben oosters, ik ben westers. Ik
ben links, ik ben rechts. Ik ben wit, ik ben zwart. Het is een
buitengewone voedingsbodem voor conflict. Bovendien kan
die vraag ook op hoogst persoonlijk vlak leiden tot crises. Ben
ik wel aangenaam? Intelligent? Knap? Rijk genoeg? Geliefd?
In dit boek buigt de acteur en scenarist Peter De Graef
zich over identiteit. Identitaire politiek viert hoogdagen, maar
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De Graef durft voorbij het pamflettaire te kijken en zich werkelijk de vraag te stellen: Wie ben ik? Is een identiteit niet even
onbestaand als Sinterklaas, de nog heiligere beurs, of een van
onze andere goden? Construeren we die niet helemaal zelf ? En
kunnen we er in dat geval niet wat meer maken? ’s Ochtends
koning, ’s avonds armoezaaier.
Peter De Graef zou het geluk niet gevonden hebben mocht
hij niet in staat zijn geweest om ‘buiten zichzelf te treden’. Zich
niet te verpersoonlijken met zijn geschiedenis, zijn lichaam,
voorkeuren, naam of zelfs overtuigingen. Met dit boek schrijft
hij een bevrijdend boek over identiteit en hoe die zich verhoudt
tot ons welzijn.
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16:8 VASTENKOOKBOEK
70 intermittent fasting recepten voor een gezonder gewicht
DR. SERVAAS BINGÉ

Door de bestsellerauteur van onder meer
16:8 en Immuun
Helder en theoretisch onderbouwd
Met heerlijke recepten voor de (minder)
ervaren vaster

190 × 245 mm
Hardcover | 208 pagina’s
Verschijning: eind januari 2021
NUR 440
ISBN 9789463933636
€ 24,99

VAN DEZELFDE REEKS

Intermittent vasten is geen dieet. Het is een levensstijl die je
je aanmeet om een optimale gezondheid te bereiken, door het
tijdstip van je maaltijden te herschikken.
Vasten beïnvloedt voornamelijk wanneer je eet, en niet
per se wat en hoeveel je eet. Als je het 16:8-principe volgt, zal
je 16 uur vasten en 8 uur eten.
In zijn boek 16:8 gidste dr. Servaas Bingé ons langs talrijke gezondheidsvoordelen die voortvloeien uit het vasten. In
zijn heldere en begrijpbare stijl legt hij uit hoe vasten je meer
energie en meer focus geeft en tegelijk minder chronische
ziektes uitlokt en een gezonder gewicht geeft.
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Het 16:8 vastenkookboek is hier het praktische vervolg op.
Samen met zijn team van gezondheidscoaches is de arts de
keuken ingedoken om de drempel te verlagen voor iedereen
die graag wil vasten. De beginnende vaster krijgt een stevige
kapstok om de koudwatervrees te overwinnen, de ervaren
vaster vindt in dit boek een uitgebreide bron van inspiratie.
Bovedien leer je elk ingrediënt op je bord beter kennen dankzij
onderbouwde feiten over verschillende voedingsmiddelen.
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MESSY CHEF 2
Goei eten
JELLE BEECKMAN

Het tweede boek van The Messy Chef
Boordevol gerechten waar je écht gelukkig
van wordt
Gekruid met een portie humor

190 × 245 mm
Softcover met flappen | 208 pagina’s
Verschijning: eind maart 2021
NUR 440
ISBN 9789463934282
€ 24,99

VAN DEZELFDE AUTEUR

Na zijn eerste succesvolle boek Lekker normaal, abnormaal lekker, komt The Messy Chef met een tweede boek Goei eten. De
term ‘goei eten’ gaat een stuk verder dan gewoon ‘goed eten’.
Als in: ik wil mijn tong over het hele bord zwieren zodat ik
elk microscopisch klein kruimeltje binnen heb. Zo lekker.
Gerechten waar je de hele dag naar uitkijkt en die de rest van
je avond vrolijk kleuren.
In dit boek vind je een gezonde mix van simpele gerechtjes gemaakt met ingrediënten die je kent. Of ze nu met vlees,
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vegetarisch, gezond of minder gezond zijn. De 60 recepten in dit
boek hebben één ding gemeen: ze maken je gelukkig. De gerechtjes worden aangevuld met de nodige humoristische duiding in
de gekende stijl van Jelle. Goei eten biedt je 100% comfort zonder
schuldgevoel, een lach en vooral veel verrassend lekkere gerechten.
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NO BABES
MORGANE GIELEN

Een uniek boek met inspirerende verhalen
Met foto’s van o.a. Jitske Van de Veire en
Sharon Grobben
Morgane werd door Marie-Claire aangeduid
als woman to watch

230 x 330 mm
Hardcover | 192 pagina’s
Verschijning: midden maart 2021
NUR 450
ISBN 9789463932806
€ 49, 99

“Om normen omver te werpen heb je moedige mensen nodig.”

In dit unieke boek worden de schoonheidsidealen en taboes
binnen de maatschappij in vraag gesteld. Anderhalf jaar
lang fotografeerde Morgane tal van mensen die een moeilijk bespreekbaar verhaal met zich meedragen. De modellen
poseerden zonder make-up, in onderkledij of zijn artistiek
naakt. Deze pure, kwetsbare foto’s staan in sterk contrast
met de foto’s uit de high-fashion shoots die ook in het boek
aan bod komen. Ondanks de indrukwekkende setting vertellen ook deze foto’s het verhaal van een chronische ziekte,

LIFESTYLE

56

VOORJAAR 2021

VOORJAAR 2021

genderfluïditeit of andere zogezegde ‘buitenbeentjes’. Dit boek
geeft een stem aan zij die zich klein voelen of net buiten de
maatschappij vallen. De boodschap is: ‘jullie zijn niet alleen!’.
Morgane Gielen is freelance mode- en lifestyle fotograaf. Met
haar ‘No Babes’-project wil ze moeilijke thema’s bespreekbaar
maken en mensen verbinden met elkaar. De lezers van dit boek
en de bezoekers van de expositie die eraan verbonden is, worden
via de foto’s en verhalen aangemoedigd om toleranter te zijn
tegenover diversiteit in alle mogelijke vormen.
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HET GEHEIM VAN MOOI
OUDER WORDEN
Over hoe we de natuur een handje kunnen helpen
ANGELIQUE VANDEWINKEL

Angelique Vandewinkel is bekend van
VIER en VIJF (Zo man, zo vrouw)
Een verhelderende kijk op mooi ouder
worden, met de nodige dosis zelfrelativering
230 × 290 mm
Hardcover | 192 pagina’s
Verschijning: eind februari 2021
NUR 453
ISBN 9789463933551
€ 24,99

Met praktische tips en antwoorden op
veelgestelde vragen

VAN DEZELFDE AUTEUR

“Iedereen doet met zijn gezicht en lijf wat hij of zij zelf wil.
‘Niets moet, alles mag’, is mijn credo. Er geldt maar één voorwaarde:
dat je (er) gelukkig (mee) bent.”

Schrik jij ook wel eens als je terugkijkt naar een foto van tien
jaar geleden? Je bent niet de enige. Ouder worden we immers
allemaal, gelukkig maar. En toch is het oké om het niet altijd
eens te zijn met wat je in de spiegel ziet.
Angelique Vandewinkel gunt de lezer een blik in haar
eigen verouderingsproces, en loopt graag mee met dat van
jou. Wat kunnen we doen om onze huid zo lang mogelijk zo
fris én gezond mogelijk te houden?
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Kunnen we de natuur een handje helpen en er toch nog
naturel uitzien? Wat is er op de markt, en waarvoor dient het?
Wat kunnen we doen vanbinnen om vanbuiten de effecten te
zien? En durft ze trouwens zelf een spuitje te zetten?
Angelique Vandewinkel heeft jarenlange ervaring als
make-upartieste in de tv- en modewereld. Ze kent de kneepjes
van het make-up vak als geen ander. Ze geeft ook workshops
en ontmoet veel vrouwen die dankzij haar tips weer fiere,
sterke vrouwen worden.
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LASTER & EERROOF
HANS VANDEWEGHE

Vlaanderens beste, maar ook meest
gevreesde sportjournalist
Een (zelf )kritische terugblik op zijn
verzameld werk
128 x 200 mm
Hardcover | 208 pagina’s
Verschijning: begin april 2021
NUR 480
ISBN 9789463933612
€ 22,99

De kunst van het columnisme in een geheel
nieuwe jas

“Vijftien was ik toen België en Nederland in Amsterdam 0-0
speelden. Bespaar mij het Belgische gezeik over die vermeende
offsidegoal van Jan Verheyen. In het belang van het voetbal ging
Nederland naar het WK en verbijsterde de wereld met innovatief spel.
Gelijk met mijn onvoorwaardelijke liefde voor Oranje, groeide mijn
afkeer voor de Rode Duivels en het Belgisch voetbal.”

Hans Vandeweghe is onze meest beruchte én meest gerespecteerde sportjournalist. Hij schreef voor Knack en Humo, voor De
Morgen en De Standaard, voor Vlaanderen en voor Nederland.
In al die tijd toonde hij zich steeds van zijn meest kritische kant,
scherp maar rechtvaardig, meedogenloos maar beredeneerd.
Laster en eerroof, maar dan zonder blijvende schade.
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Op zijn 63 maakt hij als het ware zijn testament op. Hij
duikt in de honderden columns die hij schreef en stelt vast dat
ze nog immer relevant of terecht zijn, of juist niet. Hij klopt
zich op de borst wanneer blijkt dat hij gelijk had, hij biecht
op wanneer hij zich vergiste. De man die ooit sprak met Johan
Cruijff, Lance Armstrong en Michael Jordan herschrijft en
herinterpreteert zijn verzameld werk.
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BELGISCHE
REGENBOGEN
BENNO WAUTERS

Benno Wauters in de voetsporen van
vader Jan
Met getuigenissen van Merckx, Gilbert,
Museeuw en vele anderen
In de aanloop naar het WK in Leuven
in 2021

230 × 290 mm
Hardcover | 192 pagina’s
Verschijning: midden mei 2021
NUR 480
ISBN 9789463933766
€ 39,99

In 2021 wordt het WK wielrennen in België gereden, tussen
Antwerpen en Leuven. Kunnen Wout Van Aert of Remco
Evenepoel triomferen? Dan zou dat de 27e keer zijn dat een
Belg wereldkampioen wordt. De laatste is al van 2012 geleden
(Philippe Gilbert), de eerste was Georges Ronsse in 1928.
Benno Wauters, de zoon van de betreurde Jan, vertelt het
verhaal van die 27 Belgische regenbogen. De drie van Merckx
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en Van Steenbergen, de twee van Maertens, Van Looy, Schotte
en Ronsse. En alle andere Belgen die zich met de allermooiste der wielertruien mochten tooien. Schitterende verhalen,
opnieuw verteld door de nog levende wereldkampioenen,
geïllustreerd met beelden en feiten. Gebundelde, heroïsche
wielergeschiedenis in blauw, rood, zwart, geel en groen.
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EPIDEMISCH
Van pest tot corona: onze onzichtbare vijanden
van gisteren en morgen
MICHAËL DE WILDE

Een historisch boek over de grootste
epidemieën en pandemieën ooit
Doorspekt met interessante anekdotiek

150 × 220 mm
Softcover | 256 pagina’s
Verschijning: eind februari 2021
NUR 680
ISBN 9789463933582
€ 22,99

Interviews met verschillende experten

“Het boek toont je de vernietigende impact van de kleinste en tegelijk
ook oudste organismen op onze planeet. Infectueuze ziektekiemen
bepalen ons bestaan, epidemieën en pandemieën schrijven onze
geschiedenis, misschien wel meer dan oorlogen dat doen. We spreken
niet voor niets over een onzichtbare vijand.”

Hét gespreksonderwerp van 2020 moet wel COVID-19 geweest
zijn, maar dat is zeker niet de enige ziekte die de wereld in een
wurggreep hield. Doorheen de eeuwen zijn er tal van epidemieën of pandemieën de revue gepasseerd. En steeds kon de
mens hiertegen opboksen. Maar voor hoelang nog?
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Auteur Michaël De Wilde neemt je in dit boek mee op
een tijdreis om aan te tonen hoe de mensheid omging met
voorgaande crisissen. Hoe ontstonden onder andere de pest,
aids en tyfus? Welke impact hadden deze ziekten op de samenleving? Zijn deze ziekten uit te roeien? En wat zijn de gevolgen
wanneer een virus of bacterie in de verkeerde handen valt?

65

GESCHIEDENIS

KATHEDRALEN
VAN DE INDUSTRIE
ALEXANDER DUMAREY

Boek bij luisterrijke expo in Gentse
Industriemuseum
Textielsites van toen gefotografeerd in hun
oude en nieuwe jas
Industrieel erfgoed is hip!

268 × 212 mm
Hardcover | 96 pagina’s
Verschijning: eind april 2021
NUR 648
ISBN 9789463934329
€ 22,99

Industrieel erfgoed is hip. Fabrieksgebouwen, ketelhuizen,
machinekamers en loodsen krijgen nieuwe bestemmingen. De
oude constructies krijgen daardoor een nieuw jasje. Dat weet
het Gentse Industriemuseum – het vroegere MIAT –maar al
te goed. Daarom organiseert het in 2021 de expo ‘Kathedralen
van de Industrie’. Daarin worden enkele tientallen industriële
textielsites uit Gent in hun oude én hun nieuwe jas getoond.
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Foto’s uit de jaren 70 en 80 worden vergeleken met foto’s van
nu, mét tekst en uitleg. Zwart-wit van toen wordt vergeleken
met kleur van nu. De herontdekking van een prachtig stuk
erfgoed wordt geëvoceerd in dit heerlijke boek.
Fotograaf Alexander Dumarey is huisfotograaf bij VRT
NWS en bekend van ‘Markante plekken’ en ‘Op reis met Vlaamse
meesters’.
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PUBERS!
Waarom ze zijn wie ze zijn
en waarom ze doen wat ze doen
TELIDJA KLAÏ

Auteur is psychologe en in dienst
van Ketnet
Als moeder en experte weet ze alles
over pubers
150 × 220 mm
Softcover | 208 pagina’s
Verschijning: begin mei 2021
NUR 740
ISBN 9789463934077
€ 22,99

Duiding en advies over hun gedrag
en denken

“Luisteren pubers naar veel te luide muziek om hun ouders te pesten
of heeft het een biologische reden? Moet je je puberende zoon lang
laten uitslapen of schop je hem beter met een geweten uit het vroege
bed? Waarom ruiken baby’s zo lekker en gaan pubers stinken?”

Telidja Klaï is psychologe en werkt als content manager voor
Ketnet. Maar ze is ook een moeder van puberende zonen. En
zo is de cirkel rond: ze is geschoold én ervaren in het omgaan
met pubers. Zij stelt zich dezelfde vragen als zoveel ouders van
tieners: waarom doen ze toch zo, wat drijft hen, hoe moeten
we hen begrijpen?
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Klaï beschrijft pubers niet alleen in dit boek, ze geeft ook
advies. Want er zijn zoveel aspecten aan pubergedrag die aandacht verdienen: hun lichamelijke evolutie, hoe ze hun uiterlijk
beleven, de veranderingen in hun denkproces, de relatie met
hun vrienden en ouders, hoe ze experimenteren en hun grenzen
gaan aftasten (seks, drugs, alcohol), waarom ze zich soms zo
onbegrijpelijk lastig en tegenstrijdig kunnen gedragen.
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WAT EEN MOEDER
LEIDEN KAN
LIES CLERX

De missing link tussen de bestsellers Mild
ouderschap en #nietaankindengezinverklappen
Helder, persoonlijk én inzichtelijk
3 in 1: persoonlijk verhaal, handboek over
leiding geven én een werkboek

150 × 220 mm
Softcover | 192 pagina’s
Verschijning: eind februari 2021
NUR 740
ISBN 9789463933520
€ 22,99

“Ik neem het moederschap elke dag zoals het ’s morgens voor mijn
neus staat en ik weet dat Lies net hetzelfde doet. Maar dan met een
extra laag of zeven: die van psycholoog, van burn-outdeskundige,
inspirator, motivator, gasgever, goalgetter, en – met dit boek – ook
die van begeleider. Een persoonlijk parcours, waarop wij mogen
meehobbelen. Heerlijk! ”
— Hanne Luyten (auteur #nietaankindengezinverklappen)

Hoe kun je als moeder leiden? Met korte ei? Het ouderschap
biedt geen vrije dagen, en hoogtepunten en dieptepunten volgen
elkaar in sneltempo op. De eerste weken, maanden, misschien
wel jaren, zijn zowel mentaal als lichamelijk slopend. Tegelijk
is het ook het meest fenomenale dat iemand ooit mag voelen.
Maar hoe kunnen we gulzig van dat moederschap genieten
zonder ons erin te verslikken? En hoe maken we de juiste professionele keuzes? Want net zoals moederliefde is ook werkvreugde
vaak een parameter voor een voldaan leven. Het goede nieuws
is dat je niet hoeft te kiezen tussen een goede moeder zijn of vol
voor je carrière gaan. Als jij dat wil, dan kan het gewoon allebei.

OPVOEDING

70

VOORJAAR 2021

VOORJAAR 2021

Wat een moeder leiden kan is een persoonlijk verhaal, doorspekt met wetenschappelijke inzichten en vragen om zelf mee
aan de slag te gaan. Laat je niets wijsmaken, Superwoman
bestaat niet en struikelen blijft de beste leermeester. Dit boek
is een uitnodiging om te stoppen met overleven en te starten
met leven.
Lies Clerx is klinisch psycholoog en doctor in de psychologie,
ze is werkzaam als zorgmanager in een psychiatrisch ziekenhuis.
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VERLOST, EN NU?
Groeipijnen van een moeder
UWE PORTERS

Bekend van de bestseller Verlos ons
Populair op Instagram
Genadeloos eerlijk en ontwapenend,
geestig én ontroerend
Geen lectuur voor pasgeborenen

128 × 200 mm
Softcover | 160 pagina’s
Verschijning: eind februari 2021
NUR 740
ISBN 9789463933513
€ 21,50

VAN DEZELFDE AUTEUR

In 2019 publiceerde Uwe Porters haar bestseller Verlos ons,
waarin ze verhalen uit de verloskamer deelde. Maar Uwe is
meer dan een vroedvrouw, ze is een vroedvrouw die toevallig
ook moeder werd.
In haar nieuwe boek, Verlost, en nu? schrijft zij over de periode
die start vlak na de verlossing, over hoe allesoverheersend mooi en
tegelijkertijd verlammend die kan zijn. Na de bevalling beginnen
moeder, partner en kind aan een fase waarin niets zeker is. Op de
tast, en gewapend met groot kraamverband, is het zoeken naar
evenwicht, diep graven naar die nieuwe identiteit.
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Uwe Porters diept het begrip ‘postpartum’ in al zijn facetten uit, tot wat het is, wat het kan zijn en wat het zou moeten
zijn. Ze bespreekt taboes zoals bezoek in je kraamperiode en
verschillende vormen van mentale veranderingen, maar bovenal
wil ze een schouder bieden om op te leunen. Een openhartig
en herkenbaar boek over de groeipijnen van een moeder.
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#ONSMOEDER
Aanmoederen over generaties heen
HANNE LUYTEN & ANNE VAN HOUTVEN

De generatiekloof gedicht
Heerlijk humoristisch portret
Een moeder over haar dochter, een dochter
over haar moeder

128 × 200 mm
Softcover | 192 pagina’s
Verschijning: begin mei 2021
NUR 740
ISBN 9789463933780
€ 21,50

VAN DEZELFDE AUTEUR

“Toen ik drie jaar was, knipte mijn grote zus eens al mijn haar af
en schilderde daarna vrolijk mijn gezicht helemaal blauw, om mij
op Smurfin te laten lijken! En toen dat gebeurde, lag mama gewoon
te slapen op de zetel! Ha! #ikverklapalles. Dat krijgen jullie ervan,
Hanne en mama, als jullie een boek schrijven zonder mij.”
— Lien Luyten, zus van Hanne

Toen Hanne Luyten in 2019 haar debuutboek #nietaankindengezinverklappen op de wereld losliet, zorgde dat voor een heerlijk
humoristische golf van herkenning bij ouders: iedereen doet
maar wat. In 2020 schreef Hanne Het huis met de gele deur, een
kinderboek over een écht gezin, waar ouders af en toe eens
roepen, en kinderen regelmatig eens flippen. Kortom, een
gezin waar iedereen zichzelf mag zijn.
Met #onsmoeder schrijft Hanne opnieuw over wat haar het
nauwst aan het hart ligt: het moederschap. En… ze doet dat
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deze keer samen met diegene van wie zij een moeder maakte:
haar eigen mama. Hanne en Anne wisselen woorden uit over
de generatiekloof heen. Zoekend en af en toe vloekend, maar
steeds eerlijk en vooral, met heel veel humor. Want of je nu
in 1984 voor het eerst een kind kreeg, of in 2011, de allesomvattende conclusie van ouderschap blijft: iedereen doet maar
wat, of is ’t niet waar misschien?
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HET KIND
(G)een handleiding
BRUNO VANOBBERGEN

Auteur was 10 jaar kinderrechtencommissaris
en leidt mee het Agentschap Opgroeien
Opvoeden doet evenveel met ouders
als met kinderen

128 x 200
Hardcover met stofwikkel | 200 pagina’s
Verschijning: eind april 2021
NUR: 850
ISBN: 9789463933483
€ 22,99

Geschreven vanuit persoonlijke ervaringen

“We hebben allemaal wel ons gedacht over wat kinderen zijn,
en vooral over wat ze zouden moeten zijn. De een vindt kinderen
even schattig als een dartele, jonge kat; de ander ziet ze vooral als
een bedreiging voor het rustig kunnen lezen van de krant op de trein.
Tegelijk lijkt het alsof we soms angst hebben voor kinderen
die terugkijken. Misschien wel omdat ze een vergrootglas op
onze eigen angsten en onzekerheden plaatsen.”
— Bruno Vanobbergen

Een kind gooit je bestaan ondersteboven. Je aarzelt en stelt
jezelf in vraag. Kan ik dit wel? Waaraan ben ik begonnen? Wat
vaststaat, is een onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid tegenover de radicaal onbekende die je leven is binnengekomen. We
moeten antwoorden. We zijn persoonlijk verantwoordelijk.
In dit boek gaat Bruno Vanobbergen, vader van drie
kinderen, op zoek naar wat deze verantwoordelijkheid betekent. Dat begint al met het kiezen van een naam voor je kind,
maar raakt ook aan de vraag wat je voor je kind wil en kan
betekenen. Opvoeden gaat over je kind willen lezen. Om van
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daaruit naar jezelf te durven kijken. Opvoeden is dus veel
meer dan kinderen begeleiden in hun opgroeien. Opvoeden
gaat ook over ons, volwassenen. Het is een oefening in een
mooier mens worden.
Een kant-en-klaar stappenplan om je kind te vormen zul
je hier niet vinden, gedeelde gevoelens van herkenning en vervreemding, van plezier en ongemak des te meer. Voor opvoeden
bestaat nu eenmaal geen handleiding. Net dat maakt het tot
een van de boeiendste, maar ook kwetsbaarste ondernemingen.
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EVA’S FAMILIEPLANNER
Schooljaar 2021-2022 + vakanties
EVA MOUTON

De meest overzichtelijke planner ooit
Een tijdsdocument om eeuwig te bewaren

320 x 210 mm
Wire-o binding | 64 pagina’s
met stickervellen
Verschijning: begin mei 2021
NUR 011
ISBN 9789463934343
€ 19,99

Inclusief twee leuke stickervellen

VAN DEZELFDE AUTEUR

Elk gezin kent het wel: het is niet altijd even makkelijk om te
navigeren tussen voetbaltrainingen, tekenlessen, verjaardagsfeestjes en huiswerk. Maar die zorgen zijn weldra verleden tijd, want
Eva Mouton komt met de meest overzichtelijke familieplanner
ooit. Niet zomaar een vrolijke toets in je interieur, maar bovenal
praktisch. Er is genoeg ruimte voorzien om de week- en weekendplanning van het hele gezin overzichtelijk op te schrijven.
Door de kleurrijke stickers wordt het voor kinderen extra
leuk om hun plannen in te vullen. Maak van deze planner
samen een kunstwerk waar je later met plezier op terugkijkt.
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Eva brengt structuur in uw chaos met deze familieplanner!
Eva Mouton is illustratrice en cartoonist. Wekelijks trakteert ze de lezers van De Standaard Weekblad op de getekende
column ‘Eva’s Gedacht’. Bij Borgerhoff & Lamberigts verscheen van Eva Mouton eerder ‘Het leukste van Eva’, ‘Eva’s
Agenda 2021’ en ‘Mild ouderschap’, dat ze samen met haar
zus Nina Mouton maakte.
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MEDIAGENDA

WANDEL JE SLANK
EN GELUKKIG

Een offline agenda voor online tijden
MEDIAWIJS - VLAAMS KENNISCENTRUM MEDIAWIJSHEID

Hoe meer stappen je leven kan veranderen
LIES HELSLOOT

Voor alle leerkrachten lager
en secundair onderwijs
Auteur is oprichter van Facebook- en
Instagrampagina @takeyoutimeblog

Een praktische maand- en weekplanner
Met mediawijze tussendoortjes,
boeiende weetjes, cijfers en tools

Speelt in op dé wandeltrend van het
moment voor een slanke lijn en betere
mentale gezondheid

Toffe extraatjes

Compleet nieuwe methode naar een nieuwe
levensstijl gebaseerd op wandelen en stappen

148 × 210 mm
Softcover | 144 pagina’s
Verschijning: eind maart 2021
NUR 011
ISBN: 9789463933889
€ 19,95

150 x 220 mm
Softcover | 192 pagina’s
Verschijning: eind februari 2021
NUR 480
ISBN 9789463934237
€ 19,99

“Je hoeft geen gezond gewicht te hebben om te starten met wandelen.
Je start met wandelen om jouw gezonde gewicht te bereiken.”
Als leerkracht moet je veel onthouden. Héél veel. En ook je
leerlingen krijgen een hoop informatie te verwerken. Sommige
dingen zijn al wat vanzelfsprekender dan andere: terwijl je voor
breuken of dt-regels wellicht een heel handboek voor je neus
hebt liggen, is dat voor andere zaken misschien niet het geval.
Hoe breng je hun bijvoorbeeld de basics rond mediawijsheid bij?
Met de Mediagenda sla je twee vliegen in een klap: je krijgt
een praktische werkagenda om het hele schooljaar lang alles
te onthouden wat je lief is én je kan meteen aan de slag met
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allerlei lesideetjes om je leerlingen mediawijzer te maken. En
dat zonder er een volledig lesuur voor uit te trekken, want in
amper vijf of tien minuten heb je de hele klas al een (media-)
wijze levensles bijgebracht. Of het nu gaat over nepnieuws,
artificial intelligence of online privacy: elk thema komt aan
bod. Een must-have voor iedere leerkracht in het lager of
secundair onderwijs.
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Wandelen om gewicht te verliezen of om fit te worden? Dat
werkt toch niet? Dat ga ik doen als ik “oud” ben. Je moet
joggen, marathons lopen of uren naar de fitness om slank
en fit te worden.
In dit boek maakt Lies Helsloot, ondernemer en gezondheids- en wandelcoach, korte metten met alle vooroordelen
over wandelen. Lies bewijst dat wandelen wél hip kan zijn en
vooral dat het heel wat voordelen heeft voor jouw gezondheid. Omdat ze net zoals zoveel andere vrouwen een druk (en

zittend) bestaan leidt, ontwikkelde ze een methode die perfect
past in iedere levensstijl. Ons sedentaire bestaan heeft immers
een grotere impact op onze fysieke en mentale gezondheid
dan je zou denken: overgewicht, depressie …, maar vooral een
verlies aan levensenergie.
In dit boek vertelt Lies hoe je uit die sedentaire spiraal
springt met haar slimme en haalbare tips & tricks. Haar
methode leert je onder andere jouw natuurlijke gewicht te
behouden en je hoofd tot rust te brengen.
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SHAKESPEARE KENT
ME BETER DAN MIJN LIEF

DE TAAL VAN DE LIEFDE

Levenslessen van dode auteurs

JOHAN DE GEEST

Het beste werk van Giacomo Casanova

IBE ROSSEL

Handige en betaalbare pocketeditie
Het beste werk uit de memoires

Concrete levenslessen uit de klassiekers

Een man om nooit meer te vergeten

Jonge experte in de Engelse literatuur
Voor kenners en nieuw ingewijden

128 × 200 mm
softcover met flappen | 448 pagina’s
Verschijning: begin februari 2021
NUR 310
ISBN 9789463932936
€ 24,99

128 × 200 mm
Softcover | 208 pagina’s
Verschijning: begin mei 2021
NUR 320
ISBN 9789463934121
€ 22,99

Shakespeare, Charles Dickens, Oscar Wilde. De namen zeggen je misschien nog iets, maar voor velen zijn ze niet meer
dan een vervlogen herinnering uit de lessen Engels. Wat kan
zo’n dode auteur ons tenslotte vandaag nog bijbrengen? Veel
meer dan een oppervlakkig Instagrambericht zegt Ibe Rossel,
studente Engelse literatuur en kind van onze tijd.
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Al wat voor haar van enig belang is, haalde ze uit de klassiekers. Uit Robinson Crusoe leerde ze dat je maar beter geen
seks hebt op je eerste date. Jane Austen gaf instructies bij het
flirten. Dankzij George Eliot krijgt ze makkelijk haar zin, en
van grootmeester Shakespeare leerde ze alles over jaloezie. Het
nut van romans gaat dus heel wat verder dan wat je leerkracht
je ooit wijsmaakte. Wat je écht leert uit de klassiekers, dat
vertelt Ibe je in dit vindingrijke literaire pareltje.
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Casanova, de naam is synoniem geworden met vrouwenversierder, maar dat doet de man achter de mythe onrecht aan.
In dit werk laten we de echte Giacomo Casanova (1725-1798)
aan het woord. Hij heeft inderdaad hartstochtelijk van vrouwen
gehouden, van kamermeisjes, actrices, danseressen en markiezinnen, maar de man was veel meer dan zijn liefdeshistories.
Casanova reisde door heel Europa, vertoefde daarbij in de
hoogste en laagste kringen, was alchemist, vrijmetselaar, filosoof, gokker, schrijver en veel meer. Hij leefde een waanzinnig
leven en charmeert vandaag, meer dan twee eeuwen later, nog
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steeds. Zijn lezers doen lachen is zijn opzet, zo schreef hij zelf
verschillende keren, en daar is hij wonderwel in geslaagd.
Casanova beschreef zijn ervaringen in De geschiedenis
van mijn leven. Die memoires tellen zo’n 3600 bladzijden.
Casanova-kenner Johan De Geest selecteerde daaruit de
mooiste en opmerkelijkste passages en bundelde die in deze
pocketeditie. Per thema laat de bloemlezer ons de kleurige
persoonlijkheid van Casanova zien. Daarmee lopen wij allen
het risico een postume verovering te worden van deze wonderlijke man.
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NACHTSCHUIM
KOEN STROBBE

Een nieuwe pageturner van Vlaanderens
vaardigste verhalenverteller
Instant verfilmbaar
Voor de liefhebbers van Joël Dicker
én Jotie ’t Hooft

140 × 220 mm
softcover met flappen | 352 pagina’s
Verschijning: midden februari 2021
NUR 301
ISBN 9789463933667
€ 24,99
© Johan Martens

Over Hotel Solitude:

“Uitgelezen in een ruk, steeds glimlachend, onderweg mij
compleet laten verrassen om nadien nog lang na te genieten van dit
vakmanschap. Wat een roman!”
— Jan Stevens

Literatuurjunkie Jeroom Claassen verkeert in een staat van
blinde bewondering voor de cultdichter Nico Den Donder,
die hem vlak voor zijn dood toevertrouwt dat er onder de
arduinen gedenkstenen van de monumentale begraafplaats
Schoonselhof nog nieuw werk van hem verborgen ligt. Hoewel
het onduidelijk is of de dichter de waarheid sprak, begint
Claassen aan een even uitzichtloze als misdadige zoektocht.
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Nachtschuim is een roman over het onvermogen van een
mens om zich te binden: aan andere mensen, aan een carrière, aan de liefde, aan de realiteit. Het is een verhaal over
ouderliefde en ouderhaat, over vergankelijkheid, loyaliteit en
de flinterdunne lijn tussen waan en werkelijkheid. Claassen is
zowel een romantische cynicus als een cynische romanticus.
Auteur Koen Strobbe schiep opnieuw een personage en een
verhaal dat je maar niet wilt loslaten.
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MAXIMES OBSESSIE
ROBERT DEVRIENDT

Internationaal gelauwerde schilder, bekend
om zijn kleine, delicate schilderijen
Romandebuut van internationaal niveau
Zinderend, subtiel en vol dreiging; wie de
laatste pagina leest, wil meteen herlezen

128 × 200 mm
Softcover met flappen | 208 pagina’s
Verschijning: midden februari 2021
NUR 301
ISBN 9789463933704
€ 22,99
© Alex Vanhee

In de uitloper van een verwilderd bos staan twee oude caravans
en een vervallen boshut. Daar heeft Maxime zich teruggetrokken, ver weg van de kunstwereld. Schilderen doet hij niet
meer, maar aan het registreren van de wereld blijft hij trouw.
Hij leeft in afzondering en houdt er zijn eigen rituelen op
na. Mettertijd gaat hij mensen uitnodigen. Onbekenden, die
hij instructies geeft en observeert met de toewijding van een
voyeur. Een van hen is Edith, een lingerieontwerpster op de
vlucht voor haar uit de hand gelopen huwelijk. Bij Maxime
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lijkt zij een toevluchtsoord te vinden. Zelf is Maxime op zoek
naar een authentieke manier van leven waarbij hij tevergeefs
probeert het kunstenaarsbestaan achter zich te laten.
In deze beklijvende roman houdt auteur en kunstschilder Robert Devriendt zijn lezers scènes voor. Die ontvouwen
zich op eigenzinnige wijze, als een film zonder script. En toch
komt alles in aanraking met elkaar, via Maximes obsessieve
blik. Spannend en intelligent, Maximes obsessie is een indrukwekkend debuut.
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DAG EN TOT ZIENS

VROUW. MET KIND.

Twaalf ontmoetingen over afscheid nemen
van mensen die er nog zijn

CÉLINE MALYSTER

Voor de liefhebbers van Griet Op de Beeck
en Elena Ferrante

JORIS HESSELS EN UUS KNOPS

Een herkenbare en heldere blik op
eenoudergezinnen

Joris Hessels, getalenteerd verhalenverteller,
bekend van Gentbrugge, De Weekenden en
Radio Gaga

Een sterke roman over vallen,
en weer opstaan

Met beschouwingen van Uus Knops,
psychiater en auteur van Casper,
een rouwboek
Launch van website www.dagentotziens.be
en bijhorende socialmediacampagne

150 × 220 mm
Softcover | 240 pagina’s
Verschijning: eind januari 2021
NUR 340
ISBN 9789463934046
€ 22,99

128 × 200 mm
Hardcover met stofwikkel | 176 pagina’s
Verschijning: begin april 2021
NUR 740
ISBN 9789463933223
€ 22,99

“Schrijfster Céline Malyster geeft op een herkenbare manier de ups
en downs van het leven weer.” — Elke Clijsters
“Mooi, herkenbaar, verrassend en krachtig.” — Sylvia Van Driessche
“Een bijzonder verhaal over een familiegeschiedenis die zich herhaalt en
over hoe Céleste die patronen probeert te doorbreken.” — Evi Hanssen

Afscheid nemen bestaat niet, zo zong Marco Borsato het en
misschien heeft hij wel gelijk. Hoewel we voelen dat we soms
afscheid moeten nemen van mensen, blijkt dat in realiteit knap
lastig. En dan bedoelen we voor één keer niet het afscheid van
mensen die er niet meer zijn, maar van hen die er wel nog zijn.
Levend afscheid. Zoiets.
In Dag en tot ziens, kijkt Joris Hessels naar de vele vormen van afscheid nemen. De talloze jeugdkampen waaraan je
schoorvoetend begint maar die steeds het toneel worden van
hartverscheurende taferelen. Of de lange stoet van ex-lieven,
jeugdvrienden en oude schoolgenoten. Allen zijn ze ergens
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in ons hoofd en hart blijven hangen als onafgeronde levens
die niet het afscheid hebben gehad dat ze wel verdienen. Of
spreekt Joris alleen voor zichzelf ? Hij is vast niet de enige die
moeilijk punten zet, hoewel hij wel degelijk inziet waar die
leestekens des levens moeten komen.
In twaalf ontmoetingen gaat Joris Hessels, samen met psychiater Uus Knops, op zoek naar de knelpunten van afscheid
nemen. Wat hij tegenkomt is schoonheid, genegenheid en
steeds weer de onmacht om die laatste woorden te uiten: dag
en tot ziens.
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Een paar weken voor de geboorte van hun eerste zoon verlaat
Célestes man haar voor een jongere vrouw. Het verandert haar
kijk op mannen en relaties grondig en het kost haar grote
moeite om een nieuw evenwicht te vinden tussen moederschap,
carrière en vrouw zijn. Toch lijkt tijd te helen en ze wordt
opnieuw verliefd, op Thomas, een gehuwde man. Maandenlang
duurt het spel van aantrekken en afstoten, tot Thomas voor
haar kiest en zij eindelijk het gezin krijgt waarvan ze altijd al
droomde. Bovendien wordt ze door de hoofdredacteur van het
dagblad waarvoor ze schrijft, aangespoord om haar verhaal
neer te schrijven in een boek. Het boek slaat aan en ze maakt
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promotie. Eindelijk lijkt het leven in zijn plooi te vallen. Totdat
haar ex-man en vader van haar kind, voor het eerst in acht
jaar weer opduikt. Het stabiele leven dat ze heeft opgebouwd,
en dat van haar enige zoon, Oscar, wordt weer omgegooid.
Meer dan 14% van de gezinnen zijn eenoudergezinnen,
waarvan 80% moeders. Céline Malyster schreef een oprechte
roman over dat thema. Ze maakt komaf met de vooroordelen
waar een alleenstaande moeder mee te maken krijgt. Vrouw. Met
kind is een fictieve roman, geïnspireerd op de schrijvers eigen
ervaringen, maar het is vooral een verhaal waarin veel vrouwen
zich zullen herkennen.
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HELDENDOM
Verzet en verraad. Het verhaal van Staf Van Boeckel
GRETEL VAN DEN BROEK

“Gretel en ik delen dezelfde opa zaliger, een
verzetsheld die daar zelf nooit over sprak.
Deze geschiedenis van één mens verheldert
de geschiedenis van de wereld.” – Bart Peeters
“Vlaanderen heeft nood aan
geschiedenissen als deze. Geen versimpelde
heldenverhalen, maar genuanceerde
vertellingen.” – Bruno De Wever

150 × 220 mm
Softcover | 208 pagina’s
Verschijning: midden maart 2021
NUR 320
ISBN 9789463934183
€ 21,99
© Oscar Vanmaercke

Het metalen getik van de ketting hamert haar gehoorbeen. Muffe muren van steen en beton zijn
er hier, een ruw plankbed, pinkdikke tralies bovenop de kooi en voor het raamgat zonder glas.
Ze ziet twee attributen. Een kom met wit email op de plank en een blauwe zak aan een nagel
naast het oververfde raam. De zak hoort op de hoofden van wie hier uit de cellen wordt geduwd.
De kom heeft een misplaatste Delftblauwe rand.
Als de deur zich eindelijk opent, ontwaart ze in tekeningen van schimmel en verval een gekerfd
hart. Het staat er nog, dat hart.
Later, gangen en deuren en sloten verder, staat ze buiten. Registreren, denkt ze, meer kan ik
niet. Ze kijkt achterom. Ze leest. ‘Halt! Wie verder gaat wordt doodgeschoten!’ Hoelang hangt
dat bord hier al? Het rekenen lukt niet. Ze denkt, hier was hij, maar ik vind hem niet.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog sluit de Lierse politieagent
Staf Van Boeckel zich aan bij het verzet. Al snel wordt hij
gearresteerd, gemarteld, naar Breendonk en Duitse kampen
gevoerd. Na de bevrijding besluit hij over de oorlog te zwijgen.
Kleindochter Gretel Van den Broek ging jarenlang op
zoek naar dit verzwegen verhaal, naar wat haar lieve grootvader
nooit vertelde. Ze reconstrueert zijn daden, en verwerkt ze op
literaire wijze. Ze zoekt naar hoe haar grootvader de oorlogsjaren beleefde, en hoe het verleden doorleeft in het heden.
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Heldendom wordt zo een biografie, een roman en een hartverscheurend heldenverhaal. Het is bovenal een belangrijk
boek dat prangende vragen stelt over onze omgang met het
verleden, hoe ermee te leven en wat ervan te leren.
Gretel Van den Broek is auteur en schrijfdocente. Ze
publiceerde eerder romans en journalistieke boeken, en nu
knoopt ze al deze kunde samen om het voor haar absoluut
noodzakelijke Heldendom te schrijven.
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TAART EN PIZZA
MET GEERT HOSTE
GEERT HOSTE

Vlaanderens favoriete cabaretier

WAT DE KLANTENDIENST VAN
TELENET BEDOELT MET ‘HET IS
OPGELOST’

Auteur van vele bestsellers

HET IS OPGELOST

Een boek om zeer smakelijk
mee te lachen

HET IS NIET OPGELOST

WIE GEDRAAGT ZICH ALS KLEINE
KINDEREN?
WETENSCHAPPERS

115 × 175 mm
Softcover | 240 pagina’s
Verschijning: midden februari 2021
NUR 372
ISBN 9789463933728
€ 22,99

POLITICI
KLEINE KINDEREN

“Van de impact van Geert Hostes taartdiagrammen kunnen
wij als wetenschappers enkel dromen.”
— Stijn Baert

Geert Hoste is de meest succesvolle Vlaamse cabaretier en
theatermaker. Meer dan 25 jaar lang schreef en speelde hij
nieuwjaarsconferences, najaarsgebeurtenissen waar even hard
en soms zelfs harder naar werd uitgekeken dan naar Kerstmis.
De jonge zestiger keek altijd al aandachtig en met een
monkellach naar het reilen en zeilen van onze gekke wereld.
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Hij verwerkte zijn bevindingen over die wereld in niet geheel
wetenschappelijke taartdiagrammen, die verschenen in het
weekblad Dag Allemaal. Voor het eerst worden de taarten en
pizza’s die hij de voorbije decennia zorgvuldig bereidde in
boekvorm gegoten, nu eens met een dikke laag humorslagroom, dan weer met verfijnde ironiekruiden.
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