Beste lezer,
Een tijdje terug bezorgde Thom Pelckmans mij een exemplaar van de overzichtscatalogus die
in 1992 werd uitgegeven naar aanleiding van het honderdjarige bestaan van de N
 ederlandsche
Boekhandel/Uitgeverij Pelckmans. In de catalogus staan alle titels die zijn verschenen sinds de
Boekhandel in 1934 werd omgevormd tot uitgeverij.
In de eerste eeuw van het bestaan van ons boekenbedrijf werden boeken uitgegeven over hengelsport, bierbrouwen en je fit lopen. Over vogels, honden en de flora in België. Over stress, verdriet,
Tweehonderd vragen over relaties, liefde en seksualiteit en Nieuwe perspectieven van echtscheiding. Over Een
kind is wat het is, onderwijs en zingeving. Over nationalisme, Europa en economische politiek.
De catalogus telt bladzijden vol kinder- en jeugdverhalen over dieren, prinsen en prinsessen en
doodgewone helden en heldinnen. Verhalen met iconische protagonisten als Uilenspiegel, Buffalo
Bill, Jan Zonder Vrees, Piet Pirrewiet en vertaalde versies van groten als Jonathan Swift, Charles
Dickens, Cervantes en Defoe. Zij delen als vanzelf de pagina’s met minder klinkende namen.
Mijn ogen gingen over de honderden titels en meer en meer voelde het alsof ik voor de rekken en
tussen de tafels van een kwaliteitsvolle boekhandel anno 2021 stond. Is de vrijgevochten Afi uit
Zijn enige vrouw een 21ste-eeuwse knipoog naar Scarlett uit Gejaagd door de wind? Sluiten we de cirkel
niet erg mooi als we De Aftocht uitgeven in hetzelfde huis waar A.T.W. Bellemans in 1939 zijn De
poëtiek van Paul van Ostaijen bracht? Is het niet treffend dat George Weinberg in 1980 Moet ik er uit?
schreef over dezelfde kast als die waarvan Riadh Bahri vandaag aangeeft dat hij er meermaals
per dag in- en uit moet komen? Hoe zou een gesprek tussen auteurs Maurits V
 anhaegendoren,
Rigo de Nolf en Danny Pieters klinken? Mag ik aannemen dat Massamedia en samenleving in 1973
Guido Fauconnier beroerde zoals fake news Tim Verheyden vandaag bezighoudt? Op welke
manieren is de wereld waarin Pascal Coppens zich vandaag afvraagt Kunnen we China vertrouwen?
anders dan die van Alain Peyrefitte en zijn China en het Westen uit 1991? Zou onze Inge Declercq
het met Gerhard Leibold en zijn Anders leven, beter slapen uit 1984 eens zijn? Is het niet bijzonder dat
hier ook in 1983 een haakboek werd uitgegeven en dat ons huis in 1977 brood zag in kookboeken
met de welbekende reeks van het Rijk der vrouw? Of wat te denken van Alleen met jezelf. Gids voor
alleenstaanden en zij die zich dikwijls zo voelen… van Bob Vansant? Is dat de jarenzeventigversie van
onze Paulien Henkens en haar Weg met mannen, hier met die kat?
U begrijpt mijn punt stilaan, vermoed ik. Ik wil hier niet beslechten welke van de ideeën en verhalen die we de komende periode op u loslaten nieuw zijn. (Voor een keer ook zelfs niet welke
oude hoogdringend op de schop moeten.) Maar bij mijn reis door ons bibliografische verleden
moest ik denken aan de woorden van Audre Lorde: ‘There are no new ideas, only new ways of
making them felt.’ En dus is het opnieuw met bijzonder veel trots dat ik onze nieuwste lichting
aan u voorstel. Dat ze de eigentijdse, welgekomen, hier en daar intussen noodzakelijke manier
mag zijn waarop u bepaalde ideeën ontdekt of herontdekt.
Ik wens u veel leesplezier.
Elisabeth Torfs
Uitgeefmanager algemene uitgaven
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EEN BEPAALDE DAG
IN HET LEVEN VAN
IEDEREEN
Stijn Vranken

FEBRUARI 2022
PAPERBACK

Een kabinetsmedewerker, arbeider, zanger, vastgoedmagnaat, schoondochter, veiligheidsagent, poolreiziger en zieneres beleven elk hun eigen Valentijnsdag. De
ene bereidt nerveus een persconferentie voor, een ander worstelt met haar gerenommeerde schoonfamilie,
iemand stak net te voet de Zuidpool over. Acht levens
die zich los van elkaar afspelen, maar ook weer niet.
Voortgestuwd door een gedeeld oerverlangen (laten
we het liefde noemen – het is er tenslotte de dag voor)
veroorzaken zij golven en rimpeltjes die over de hele
wereld rollen en zo ook Stijn bereiken, een 17-jarige
jongen, gefascineerd door de gouden plaat aan boord
van ruimtesonde Voyager en tot over zijn oren verliefd
op het mooiste meisje van de wereld.

14 X 21,5 CM
CA. 360 BLZ.
€ 22,50
ISBN 978 94 6401 441 9
NUR 301 LITERAIRE ROMAN, NOVELLE
E-BOOK € 12,99 / ISBN 978 94 6401 680 2
I S B N 978-94-6401-441-9
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Een veelbelovend
romandebuut voor en over
elke mens die ooit op onze
pale blue dot heeft bestaan
8 / FICT IE & P O ËZ IE

In negen hoofdstukken schetst Stijn Vranken de gebeurtenissen die zich al dan niet werkelijk afspeelden
op 14 februari 1990. Deels gebaseerd op krantenartikels en beeldfragmenten, deels ingevuld met veronderstellingen en flagrante onwaarheden. Een tango
van feit en fictie, in een fascinerend en met humor geschreven romandebuut over elke mens die ooit heeft
bestaan.

Stijn Vranken is bijna 20 jaar programmamaker en regisseur bij
Woestijnvis. In de winter van 2019 ging hij thuis aan tafel zitten om
eindelijk die debuutroman te schrijven.

EEN BEPAALDE DAG IN HET LEVEN
VAN IEDEREEN
Leesfragment
14 februari 1990
DE ARBEIDER

De arbeider tikt met duim en wijsvinger een zoveelste
Gitane uit het pakje. ‘Ik weet het, ik moet stoppen’, zegt hij
tegen zijn vrouw. Dat heeft hij al dikwijls gezegd. ‘Maar
niet vandaag. Zeker niet vandaag.’
Hij zit op de rand van het hotelbed. Het was de goedkoopste kamer die men nog had. Maar dat onbevlekte
lakens, een regelbare verwarming en een schimmelvrij
plafond niet inbegrepen waren in de prijs, dát had de
receptioniste er niet bij gezegd. Gelukkig werkt de tv. Dat
heeft hij ondertussen al twee keer gecontroleerd.
Dat hij zich straks moet wenden tot de Philips 17CE1230
om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen
in de zaak Perrier, dat had hij natuurlijk niet zo gepland.
Maar tot zijn eigen frustratie had men hem niet toegelaten op de persconferentie. ‘Alleen mensen met een perskaart, dat houdt ge toch niet voor mogelijk? Dat houdt ge
gewoonweg toch niét voor mogelijk?’
Het meisje aan de hotelreceptie, veel te jong voor haar
gewicht, had getwijfeld tussen ‘hmmm’ uitbrengen, neen
schudden en iets antwoorden als ‘dat interesseert me
allemaal geen fluit’, en had uiteindelijk voor het tweede
gekozen.
‘Dus zelfs tegen iemand met bijna vijftig jaar trouwe
dienst zeggen ze met een uitgestreken gezicht: “Neen meneer, sorry meneer, we kunnen u er niet inlaten meneer.”
Meneer mijn gat, ja!’ Zijn vrouw, dat wist hij maar al te
goed, vond het allesbehalve fijn als hij zo’n toon aansloeg.
Maar soms kon hij het niet tegenhouden. Dat was nu eenmaal zijn temperament.

‘Sorry’, had de arbeider zich in de lift bij zijn vrouw
verontschuldigd voor zijn ongepaste taalgebruik. ‘Ik weet
dat gij het niet goedkeurt als ik zo praat. En ge hebt gelijk.
Maar wat wilt ge? De ene dag geven ze u oorkondes en
schouderklopjes en een splinternieuwe R4, en de andere
laten ze u niet eens meer binnen. Een mens zou verdomme van minder zijn manieren verliezen.’
Zijn manieren, die had hij inderdaad verloren toen bleek
dat hem wel degelijk de toegang werd ontzegd, een halve
eeuw trouwe dienst of niet. ‘Ge zijt verdomme allemaal
klootzakken’, had hij uiteindelijk geroepen, gevolgd door
‘En als ge mij hier niet rap gaat binnenlaten, dan sta ik
niet in voor de gevolgen!’ Dat die gevolgen uiteindelijk
zouden zijn dat hij op bevel van de gendarmes onmiddellijk de buurt moest verlaten, daar had hij niet op gerekend.
‘Want als wij u hier nog één keer zien, dan nemen we u
mee en dan mag u een nachtje in onze cel “ge zijt verdomme allemaal klootzakken” komen roepen. Eens kijken hoe
u dat bevalt.’
Het had hem geïrriteerd dat de gendarmes hem consequent met u waren blijven aanspreken, alsof ze zo wilden
bewijzen beschaafd en welopgevoed te zijn en geen hersenloze bullebakken. Maar hij had zichzelf en zijn vrouw
beloofd om het deze keer niet compleet uit de hand te laten
lopen. Dus in de plaats van de agenten uit te schelden voor
achterlijke Neanderthalers, was zijn antwoord geweest:
‘Rustig maar, knuppelmans, ik ben al weg.’ Waarna hij in
zijn geelgroene Renault 4 was gestapt en ostentatief was
weggereden zonder zijn gordel om te gespen.
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Winnaar beste auteur op
de Citi TV’s Entertainment
Achievement Awards

De pers over Zijn enige vrouw:
‘Ik vond dit boek geweldig en heb het zó snel
gelezen… Het verhaal van de zoektocht naar
onafhankelijkheid en trouw zijn aan jezelf en wie je
echt bent.’
— Reese Witherspoon

‘Een betoverende debuutroman.’
— The New York Times Book Review

‘Een stoer en humoristisch debuut dat op ingenieuze
wijze een Assepoesterverhaal omtovert in een
feministisch relaas.’
— People

©
Team Black Image Studios
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ZIJN ENIGE VROUW
Peace Adzo Medie
vertaald door Lette Vos
‘Elikem en ik huwden in afwezigheid. Hij kwam niet naar
onze bruiloft.’
Voor Afi Tekple, een jonge naaister, voelt het leven klein.
Ze woont in een dorpje in Ghana met haar moeder, een
weduwe, en brengt het merendeel van haar tijd door in
het huis van haar oom Pious met diens vrouwen en kinderen. Een onverwacht huwelijksaanzoek van de rijke familie van Elikem Ganyo, een man die ze niet echt kent,
lijkt daar verandering in te brengen.
Ze zegt ‘ja’, maar ontdekt al snel dat Elikem niet de gedroomde partij is die hij leek. Hij stuurt een stand-in naar
hun bruiloft en ze ontmoet hem pas weken na hun huwelijk, wanneer ze geïnstalleerd is in een luxeappartement
in de hoofdstad Accra. Elikem is verliefd op een vrouw die
is afgekeurd door zijn familie, die hoopt dat Afi hem op
andere gedachten zal brengen.
Maar uiteindelijk is het Accra waaraan Afi haar hart verliest – de stad die haar een leven van onafhankelijkheid
biedt dat ze nooit voor zichzelf had durven dromen.

MAART 2022
PAPERBACK
14 X 21,5 CM

Een debuutroman vol intelligentie en humor voor lezers
van Chimamanda Ngozi Adichie en Candice Carty-
Williams. Zijn enige vrouw is het verhaal van een ontembare en herkenbare heldin die laat zien wat het betekent om
een vrouw te zijn in een wereld die constant verandert.

CA. 288 BLZ.
€ 22,50
ISBN 978 94 6401 436 5
NUR 302 VERTAALDE LITERAIRE ROMAN, NOVELLE
E-BOOK € 12,99 / ISBN 978 94 6401 678 9
I S B N 978-94-6401-436-5
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Peace Adzo Medie is een briljante academicus en een voorvechter
voor vrouwenrechten. Ze schrijft zowel fictie als non-fictie.

789464 014365

Een van de 100 must-read
books van 2020 volgens
TIME Magazine
FI CTI E & PO Ë ZI E / 11

SCHADUWLICHT
Petra Thijs
Victorine Meurent is de geschiedenis ingegaan als de
vrouw die model stond voor Manets bekendste werken: Déjeuner sur l’herbe en L’Olympia. Deze historische
roman verkent feiten en fictie in Victorines leven en
verweeft ze tot een boeiend verhaal over feminisme
en geschiedvervalsing. Hij gaat uit van de hypothese
dat Victorine een veel grotere rol gespeeld heeft in de
totstandkoming van Manets meesterwerken dan tot
nu toe werd aangenomen. En hij belicht ook hoe de geschiedschrijving van Tabarant, de eerste biograaf van
Manet, zich verhoudt tot wat er zich in werkelijkheid
heeft afgespeeld.
Schaduwlicht volgt het leven van Victorine in haar dagelijkse strijd om respect af te dwingen als vrouw, model en schilderes in een mannenwereld waarin vooral
goede afkomst telt.

APRIL 2022
PAPERBACK
14 X 21,5 CM

Een romandebuut dat leest als een wandeling door het
artistieke Parijs van de negentiende eeuw in het gezelschap van Manet, Sarah Bernhardt, Baudelaire, Berthe
Morisot en Alfred Stevens.

CA. 328 BLZ.
€ 22,50
ISBN 978 94 6401 454 9
NUR 301 LITERAIRE ROMAN, NOVELLE
E-BOOK € 12,99 / ISBN 978 94 6401 706 9
I S B N 978-94-6401-454-9
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Het onvertelde verhaal van
Manets favoriete model
Victorine Meurent en haar
dagelijkse strijd als vrouw,
model én schilderes
1 2 / FICT IE & P OËZ IE

Petra Thijs voerde de voorbije tien jaar research naar het ware
verhaal van Victorine Meurent. Ze kwam als beloftevolle debutante
haar boek pitchen op de Boekenmarathon 2020.

MOORD OP HOLE VIER
Jan Smets
Wanneer William Librecht, een gerenommeerd psychiater, dood teruggevonden wordt op een golfterrein,
weet iedereen meteen dat er een wrede moordenaar
aan het werk is. Zijn signatuur: een golfbal, gepropt in
de mond van het slachtoffer.
Terwijl een hittegolf de Gentse Feesten teistert, worden ze kort nadien opgeschrikt door nog een golfbalmoord. Inspecteur Steve Stern staat voor een raadsel,
want er lijkt geen enkele link te zijn tussen de verschillende slachtoffers. Het onderzoek zit op een dood
spoor, terwijl de angst bij het volk alleen maar groter
wordt.
Stern staat voor een van de grootste uitdagingen uit
zijn carrière, en dat wordt er niet beter op wanneer
zijn collega Lara Colman op een dag mysterieus verdwijnt...
APRIL 2022

Een spannende whodunit
van meesterverteller
Jan Smets

PAPERBACK
14 X 21,5 CM
CA. 256 BLZ.
CA. € 22,50
ISBN 978 94 6383 283 0
NUR 332 THRILLER
E-BOOK € 12,99 / ISBN 978 94 6401 683 3
I S B N 978-94-6383-283-0
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Ontdek ook

Jan Smets is een Gentse econoom die het grootste deel van
zijn loopbaan doormaakte in de Nationale Bank, waarvan hij
gouverneur werd in 2015. Naast zijn drukke loopbaan heeft
Smets steeds geschreven. In 2019 bracht hij zijn debuutroman
Theater uit, die positief werd onthaald.

THEATER
ISBN 978 94 6131 853 4 / € 22,00
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DE AFTOCHT
35 kunstenaars antwoorden op het
slotgedicht van Paul van Ostaijens
Bezette Stad
Anna Eble, Marleen Nagtegaal,
Matthijs de Ridder & Willem Bongers-Dek
Eind oktober 1918 trok Paul van Ostaijen weg uit Antwerpen. De aftocht van het Duitse leger betekende ook
zijn aftocht uit België, waar het hem net te heet onder
de voeten was geworden. In 1921 dacht hij terug aan die
tijd en schreef hij zijn avant-gardistische meesterwerk
Bezette Stad, met ‘De Aftocht’ als indrukwekkend slotgedicht.

VOORLOPIGE COVER

Nu de wereld de aftocht uit de eerste coronacrisis meemaakt, stellen we ons dezelfde vragen als Van Ostaijen
toen. Wat volgt er op deze crisis? De bevrijding? Een
revolutie? Een terugkeer naar het oude ‘normaal’ of
naar een nieuw abnormaal?

FEBRUARI 2022
PAPERBACK
21 X 29,7 CM
CA. 200 BLZ.
€ 20,00
ISBN 978 94 6401 613 0
NUR 309 BLOEMLEZINGEN
I S B N 978-94-6401-613-0
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Nadat in de bloemlezing Besmette Stad 65 Vlaamse en
Nederlandse kunstenaars een actueel artistiek antwoord gaven op Bezette Stad, maken we 100 jaar na
verschijning van die laatste bundel de cirkel rond. Met
Van Ostaijen op zak trekken we voor het laatste hoofdstuk van het project naar het Duitse taalgebied, daar
waar Bezette Stad ooit ontstond. De bloemlezing De
Aftocht bevat 35 spannende en uiteenlopende bijdragen
van Nederlandstalige én Duitstalige kunstenaars.

In samenwerking met
deBuren

1 4 / FICT IE & P OËZ IE

Met bijdragen van:
Anna Carlier, Anneke Brassinga, Carolina Maciel de França, Chibi
Ichigo, Daan de Jager, De Nooit Moede, Esther De Soomer, Geert
Buelens, Jelte Fossen, Maxim Februari, Maxine Palit-de Jongh,
Michelle Samba, Paul Bogaert, Peter Sijbenga, Pieter Waterdrinker,
Sachli Gholamalizad, Sanam Tahmasebi, Sumai Yahya, Teletext,
Tom Van de Voorde, Zahra Eljadid. Reinout De Pauw, Nassar Yahya &
Karlijn Sonderen Smit, Franziska Füchsl, Franzobel, Ulf Stolterfoht,
Özlem Özgül Dündar, Ann Cotten, Michael Mautner, Susanna Ridler,
Seda Tunç, Miroslava Svolikova, Esther Kinsky, Majla Zeneli, Bernhard
Christiansen & Danibal, Orsolya Kalász, Karosh Taha, Ulrike Draesner,
Kinga Tóth, Nora Gomringer, Petrus Akkordeon en Franz Josef
Czernin & Radna Fabias.

De pers over Besmette Stad:
‘De gedichten, tekeningen, essays, verhalen ademen
de geest van Van Ostaijen, ze zijn licht met oog
voor het kleine, ze zijn kritisch, gericht op een
toekomst, houden een spiegel voor: ‘en weer zitten
we binnenskamers inventaris op te maken/ van hoe
goed we het hebben en wat we nog hopen aan/ te
schaffen// dingetjes.’ (Hannah van Binsbergen).’

Zomerlectuur voor alle
Vlaamse ministers volgens
Jan Jambon

— Janitta Mona – TROUW

De pers over BOEM Paukeslag:
‘Matthijs de Ridder verstaat de kunst om gedichten
die toch al van de bladzijden af spatten, tot een
staat van paraatheid te brengen die zijn weerga
niet kent. Honderd jaar nadat zij door Van Ostaijen
(en door Oscar Jespers!) aan de openbaarheid zijn
prijsgegeven, leven ze als nooit tevoren. Samen
met het, mede door De Ridder samengestelde,
boek Besmette stad, waarin dichters uit de
coronaquarantaine reageren op gedichten uit een
militaire bezetting, vormt Boem Paukeslag een uniek
monument voor die unieke bundel van een eeuw
geleden.’
— Jan de Jong – TZUM

Ontdek ook

BESMETTE STAD

BOEM PAUKESLAG

ISBN 978 94 6310 591 0 / € 18,00

ISBN 978 94 6310 592 7 / € 20,00
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HET LIEGEND KONIJN
2022/1
Tijdschrift voor hedendaagse
Nederlandstalige poëzie
Jozef Deleu (red.)
Het Liegend Konijn brengt twee keer per jaar, in april
en oktober, een gevarieerd beeld van de actuele poëzie. Ieder nummer bevat nieuwe, niet eerder gepubliceerde gedichten van telkens een dertigtal dichters:
uit het nest geroofd. Honderden dichters hebben in de
voorbije jaren aan het tijdschrift meegewerkt. Ze vormen een bont gezelschap van jonge debutanten, rijpe
poëten en oude meesters. Diversiteit en respect voor
uiteenlopende poëtica’s liggen aan de basis van een
unieke mix. Ieder nummer is een kleurrijke waaier van
onze hedendaagse poëzie.

APRIL 2022
PAPERBACK MET FLAPPEN
14,5 X 21,5 CM
CA. 256 BLZ.
€ 20,00
ISBN 978 94 6401 681 9
NUR 324 LITERAIR TIJDSCHRIFT
E-BOOK € 14,99 / ISBN 978 94 6401 682 6
I S B N 978-94-6401-681-9
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Twintigste jaargang

De beste dichters
van het moment
1 6 / FICT IE & P OËZ IE

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

HUIDEN
Julie Beirens
we liggen rug aan rug, huid aan huid, met de nodige eerbied
in een stilzwijgen dat enkel mensen die zich schamen kennen,
al weten ze niet precies waarvoor, het is er gewoon
Huiden gaat op zoek naar de betekenis van dat wat ons
lijf omsluit. Soms met een overschot aan ruimte, zoals
een festivaltentje. Dan weer nijpend nauw als een harnas. Vaak als iets waarvoor je niet gekozen hebt, maar
toch draagt, om in ieder geval niet teleur te stellen.
Het antwoord, de betekenis blijft onduidelijk. Wordt
misschien wel nooit gevonden.
Maar de tocht op zich heeft al heel wat te bieden.
Deze poëziebundel is het debuut van Julie Beirens.

APRIL 2022
PAPERBACK
13,5 X 21 CM
CA. 136 BLZ.
€ 20,00
ISBN 978 94 6401 698 7
NUR 306 POËZIE
I S B N 978-94-6401-698-7
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Julie Beirens werkt en woont in Brugge en heeft een voorliefde voor
taal, podium en beeld. Ze nam in het verleden al deel aan tal van
artistieke wedstrijden, en haar werk werd gepubliceerd in Het Liegend
Konijn en de bloemlezing Steeds op reis en altijd thuis.
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SAMENLEVING

© Thomas Sweertvaegher
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UIT DE KAST
IN DE KAST
Riadh Bahri
Uit de kast komen is voor velen niet makkelijk. Maar
wanneer je de stap toch hebt gezet, blijk je er als LGBTQ+’er vaak weer in te moeten kruipen. In september 2021
werd Riadh Bahri het slachtoffer van gewelddadige homohaat in Brussel toen hij over straat wandelde. ‘Wie
homo is, moet niet één keer uit de kast komen, maar soms
zelfs honderd keer, of zelfs de rest van je leven. En het
blijkt nog moeilijker om eruit te blijven. Want je wilt toch
niemand lastigvallen met jouw “anders” zijn?’
In dit boek getuigt Riadh Bahri over hoe hij zich voortdurend aanpast aan wat op zijn minst een deel van de
samenleving van hem lijkt te verwachten. Hij beschrijft
hoe hij zijn seksuele geaardheid niet uitspreekt of ze verbergt, afhankelijk van de mensen rondom hem. Want na
de uitzonderlijke gevallen van homohaat volgt er doorgaans 24 uur (socialemedia-)woede. De vaak onbewuste
opmerkingen tegenover LGBTQ+’ers krijgen zelden of
nooit aandacht. Maar het zijn net die kleine opmerkingen
die zijn gedrag beïnvloeden.

MEI 2022
PAPERBACK
14 X 21,5 CM
CA. 200 BLZ.

De grote hoop van dit boek is dat mensen het nooit nog
nodig zullen hebben om zich te outen. Riadh gaat ook in
gesprek met tien andere bekende LGBTQ+’ers over hun
uit/in de kast zijn. Om aan het einde van de rit vooral geen
passe-partoutadviezen te willen geven. Riadh Bahri: ‘De
samenleving zal nooit de safe space creëren die nodig is.
Dat moet ieder voor zichzelf doen.’

Riadh Bahri heeft een Belgische moeder en een Tunesische vader.
Achtereenvolgens werkte hij voor Karrewiet, Terzake en Het Journaal.
Sinds 2020 werkt Riadh voor de Wetstraatredactie van VRT NWS. Hij
is ook een van de vaste nieuwslezers bij VRT. Hij woont al tien jaar in
Brussel en is getrouwd met Niels.

€ 22,50
ISBN 978 94 6401 690 1
E-BOOK € 12,99 / ISBN 978 94 6401 692 5
NUR 740 MENS EN MAATSCHAPPIJ ALGEMEEN
I S B N 978-94-6401-690-1
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In het najaar van 2022
volgt een grote roadshow
waar Riadh Bahri
in gesprek gaat met
bekende LGBTQ+’ers
SA ME NLE VI NG / 21

KOM OP!
Voor solidariteit, tegen vijandigheid
Marc Michils
Dit boek is een ode aan solidariteit en solidaire mensen. Maar tegelijk is het geschreven vanuit een oprechte verontwaardiging over de stijgende verzuring en
onverdraagzaamheid in onze samenleving. Vijandigheid, vooroordelen en haat halen het steeds meer van
empathie, begrip en respect. Willen we echt zo verder?
De Vlaming is veel solidairder dan men ons wil doen
geloven. Vanuit zijn dagelijkse ervaring als directeur
van Kom op tegen Kanker toont Marc Michils een ander beeld van onze samenleving, door de honderdduizenden solidaire mensen een stem en een gezicht te
geven.

MAART 2022
PAPERBACK
15 X 23 CM
CA. 240 BLZ.

Dit boek is een uitnodiging aan iedereen om mee te
doen in de samenleving. De auteur legt een plan voor
met concrete actiepunten om een noodzakelijke maatschappelijke ommezwaai te maken. Hoe halen we de
vijandigheid uit de samenleving en brengen we meer
solidariteit en samenwerking in de samenleving? Zo
kan verzuring plaatsmaken voor respect, enthousiasme en vooruitgang.

€ 25,00
ISBN 978 94 6401 462 4
NUR 740 MENS EN MAATSCHAPPIJ ALGEMEEN
E-BOOK € 14,99 / ISBN 978 94 6401 657 4
I S B N 978-94-6401-462-4
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‘Er is nog nooit zoveel solidariteit geweest. Mensen
willen overeenkomen en elkaar helpen in plaats van
ruziemaken. Mensen willen vrede en geen oorlog,
thuis en in de hele wereld.’
— Marc Michils

‘Vooruitgang creëer je niet door elkaar neer te
duwen, maar door elkaar omhoog te stuwen.’
—
2 2 Barack
/ SA M EObama
N L E VIN G

Inzicht in de kracht van een
positieve beweging zoals
Kom op tegen Kanker

Marc Michils is algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. Na 30
jaar carrière in de communicatiesector maakte hij in 2012 de switch
van profit naar social profit en leidt hij nu een van de grootste ngo’s in
Vlaanderen. Daarnaast is hij ook gastdocent, spreker en opiniemaker.

UITGESPROKEN
47 scherpe stellingen voor
Vlaanderen & Europa
Danny Pieters
Als hoogleraar socialezekerheidsrecht spreekt Danny
Pieters na 47 jaar academische carrière vrijuit over
wat hem gedurende die hele periode heeft verwonderd
en verontwaardigd. Terugblikkend poneert hij 47 stellingen over Vlaanderen en Europa.
In deze stellingen pleit hij voor een meer atletische
overheid, een nieuw Europa en het centraal stellen van
werkzaamheid en solidariteit. Hij geeft ook een aantal
ideeën mee over recht en gerechtigheid, cultuur, taal,
onderwijs en onderzoek. Elke stelling staat op zich,
maar alle zijn ze uitgesproken. Heel wat stellingen
staan haaks op de tijdsgeest of strijden met sommige
gevestigde belangen en machten. Het boek is één grote
uitnodiging tot verder maatschappelijk debat.
Enkele stellingen:
• Je eigen taal en cultuur bescherm je niet door op
jezelf terug te plooien.
• Maak iemands geslacht een louter medisch gegeven.
• Ondernemingen zijn niet alleen van wie erin geïnvesteerd heeft.
• Een modern gerechtelijk apparaat verenigt goede en
snelle rechtspraak.
• Geen volledig vrije keuze inzake afstand van fundamentele rechten.

Danny Pieters werd in 1985 doctor in de rechten. In zijn academische
carrière was hij buitengewoon hoogleraar in Tilburg en gewoon
hoogleraar en vicerector Humane Wetenschappen van de KU Leuven.
Danny Pieters was tweemaal federaal parlementslid en was van 2010
tot 2011 Senaatsvoorzitter. In 2000 richtte hij mee de N-VA op.

DECEMBER 2021
PAPERBACK
14 X 21,5 CM
CA. 256 BLZ.
€ 25,00
ISBN 978 94 6401 551 5
NUR 754 POLITICOLOGIE
I S B N 978-94-6401-551-5
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Een boek dat politiek en
maatschappelijk voor
discussie zal zorgen
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HET HAD WAAR
KUNNEN ZIJN
Op zoek naar de impact van
desinformatie en fake news
Tim Verheyden
De term fake news is sinds Donald Trump niet meer
weg te denken. Maar onze maatschappij kampt met
een veel complexer probleem dan nepnieuws: desinformatie. Informatie wordt als wapen gebruikt om
mensen in de war te brengen en onze maatschappij te
verdelen, feiten doen er niet meer toe en de waarde van
de waarheid bevindt zich op een all-time low.

MEI 2022

Desinformatie speelt zich niet alleen meer af aan de
andere kant van de oceaan. Ze heeft – zeker sinds de
coronacrisis – ook een grote impact op ons dagelijkse
leven. In Het had waar kunnen zijn schetst VRT-journalist
Tim Verheyden de invloed die nepnieuws en andere
vormen van desinformatie op ons hebben en formuleert oplossingen om ermee om te gaan.

PAPERBACK
14 X 21,5 CM
CA. 200 BLZ.
€ 22,50
ISBN 978 94 6401 609 3
NUR 815 MASSACOMMUNICATIE
E-BOOK € 14,99 / ISBN 978 94 6401 659 8
I S B N 978-94-6401-609-3
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Een verhelderende blik op
een fenomeen dat ons leven
steeds meer beheerst
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Tim Verheyden is journalist en reportagemaker bij VRT NWS en
Canvas. Hij vertelt verhalen over de impact van technologie en
sociale media op ons en onze maatschappij.

ALLEMAAL EGO’S
Het gevecht om aandacht
Jan Flamend
Aandacht is de brandstof van elk mens. Onze belangrijkste behoefte is aandacht, en die behoefte is onverzadigbaar. Aangezien we nooit voldoende aandacht
krijgen, ontwikkelen we sluwe strategieën om bewondering en liefde af te dwingen. Kijk mama, zonder handen. Kijk papa, wat een goede punten ik heb behaald.
Kijk baas, nu verdien ik toch een loonsverhoging. Luister schat, jij bent alles voor mij.
Iedereen is met zichzelf bezig. Dat kan ook niet anders.
Wij zijn het naveltje van ons eigen wereldje. Onvermijdelijk, maar vaak erg vervelend voor anderen rondom
ons.
Heeft dat met narcisme te maken? Ja. Heeft dat met
egoïsme te maken? Vast en zeker. Ikke en de rest kan
stikke. Eerst oompje en dan oompjes kinderen. Niettemin moeten we met al die andere ego’s, die minstens
evenveel schouderklopjes willen, zien samen te leven.
Al die ijdeltuiten, al die aandachtsjunkies die sociale media bevolken om likes te verzamelen. Allemaal
driftig op zoek naar de echo van hun ego.

APRIL 2022
PAPERBACK
14 X 21,5 CM
CA. 176 BLZ.
€ 20,00
ISBN 978 94 6401 654 3

Het conflict tussen ik en de andere, tussen mezelf en de
wereld is nooit zo groot geweest. Solidair of solitair?
Aandacht is een schaars goed en er wordt bikkelhard
om gevochten. Toch is het mogelijk om een goed mens
te zijn en een valabel en altruïstisch bestaan te leiden.
Al is het maar om de waardering die je ervoor krijgt.

Jan Flamend stapte na een academische carrière aan het Instituut
voor Literatuurwetenschap aan de KU Leuven over naar het
zakenleven en werkte voor tal van multinationals. Hij was daarnaast
columnist voor dag- en weekbladen en ook jarenlang recensent voor
De Standaard der Letteren.

NUR 730 FILOSOFIE ALGEMEEN
I S B N 978-94-6401-654-3
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Een boek over ego’s
en ikken, en over hun
belangrijkste brandstof:
aandacht
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GESCHIEDENIS

DWARS DOOR DE
LAGE LANDEN
Van Oostende tot Pieterburen in
47 wandelingen
Arnout Hauben
Arnout Hauben gaat opnieuw op wandelavontuur. Hij
trekt dwars door de Lage Landen, van de Belgische
kust tot het noorden van Nederland. Vanuit Oostende
brengen GR-paden hem via Antwerpen tot in Maastricht. Eenmaal de grens over, volgt hij het legendarische Pieterpad tot in Pieterburen, het uiterste noorden
van Nederland. Een reis langs duinen, polders en velden – maar ook doorheen de geschiedenis van de Lage
Landen.
Met deze praktische stapgids kan je de tocht van 900
kilometer zelf maken. De handige routebeschrijvingen
brengen je wandelingen tot leven en doen je stilstaan
bij tal van bezienswaardigheden, met elk hun eigen en
soms vergeten geschiedenis. Ook de mensen die Arnout op zijn pad ontmoet, krijgen een bijzondere plek
in deze gids.

APRIL 2022

Dwars door de Lage Landen is in 2022 zowel in België op
Eén als in Nederland op NPO2 te zien.

PAPERBACK MET FLAPPEN
12,5 X 20 CM
CA. 320 BLZ.
CA. € 22,50
ISBN 978 94 6401 699 4
NUR 502 REIZEN ALGEMEEN
I S B N 978-94-6401-699-4
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Co-editie uitgeverij Balans
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Arnout Hauben is medeoprichter van het productiehuis De chinezen.
Hij werkte mee aan televisieprogramma’s als Man bijt hond, Meneer
Doktoor, Weg naar Compostela en Leve de Zoo!. Hij maakte de alom
bejubelde en bekroonde vierdelige reeks Ten oorlog, over de Eerste
en de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens trok hij rond de Noordzee,
dwars door België en dwars door de Middellandse Zee voor de
gelijknamige tv-programma’s, die zowel in Vlaanderen als Nederland
in de smaak vielen.

Ontdek ook

DWARS DOOR BELGIË

DWARS DOOR DE MIDDELLANDSE ZEE

ROND DE NOORDZEE

ISBN 978 94 6383 261 8 / € 20,00

ISBN 978 94 6310 508 8 / € 24,50

ISBN 978 94 6310 416 6 / € 24,50
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DE LAATSTE KONINGIN
Het ware verhaal van de Queen en
de sleutelfiguren achter de Kroon
Jo De Poorter
Op 6 februari 2022 zit Elizabeth II 70 jaar op de Britse
troon. De laatste koningin geeft antwoord op de sleutelvragen rond haar recordbrekende koningschap. Het
brengt daarnaast ook helderheid bij de talloze onbe
antwoorde vragen over de langst regende vorstin aller tijden en zij die haar omringen: Charles, Harry,
Meghan, William, Philip, Kate, Camilla, Diana en de
anderen.
De laatste koningin put uit 30 jaar verslaggevingservaring
van koningshuiskenner Jo De Poorter, die op de eerste rij
stond bij tal van grote mijlpalen van de Britse koninklijke familie. Daarnaast is het gebaseerd op uitgebreid biografisch onderzoek en op talloze gesprekken met onder
meer paleismedewerkers, privésecretarissen, hofdames
en vrienden van de familie.
JANUARI 2022
HARDCOVER
17 X 24 CM
CA. 520 BLZ.
€ 27,50
ISBN 978 94 6401 566 9
NUR 698 KONINGSHUIZEN
E-BOOK € 14,99 / ISBN 978 94 6401 655 0
I S B N 978-94-6401-566-9
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Dit boek brengt het wervelende verhaal van het bekendste vorstenhuis ter wereld, met veel nog onbekende persoonlijke details en nieuwe, verhelderende historische
inzichten. Zo levert het onder meer klaarheid in de misverstanden en commotie rond de Netflixserie The Crown.
Wat is waar en wat niet en hoe maakt het de oude spoken
op Buckingham Palace weer wakker?

Jo De Poorter is de
meest geconsulteerde
koningshuisdeskundige
van het land. Hij is ook
communicatiestrateeg
en -trainer in het
bedrijfsleven, de media
en de politiek. De laatste
koningin is zijn vijfde boek.

DE LAATSTE KONINGIN
Leesfragment
Ze gaat voor een open raam van Buckingham Palace
staan, met haar rug naar het plein waar het monument
van haar lichtend voorbeeld koningin Victoria prijkt. Op
de achtergrond ziet en hoort ze de rouwende menigte. Ze
draagt zwart en heeft haar grote heldere bril op.
Ze kijkt ernstig en bijna verdrietig in de camera. Ze
spreekt drie minuten en negen seconden en zegt de woorden die voor haar na rijp beraad in de autocue zijn ingetikt: ‘De familie, en vooral mijn twee kleinkinderen, zijn
zwaar getroffen door het tragische overlijden van prinses
Diana. Haar dood heeft een overweldigende uiting van
droefheid veroorzaakt. We hebben allemaal op onze
eigen manier geprobeerd om daar mee om te gaan.’ Ze
sluit af met God te danken ‘voor iemand die vele mensen
gelukkig heeft gemaakt’.
Ze heeft niet gelogen, ze heeft emotionele woorden
gebruikt maar niet gezegd wat ze er echt van vindt. Dat
zal pas de volgende dag blijken op haar vakantieadres
in Balmoral, waar ze alleen maar over de prijs van de
schapen en de jacht spreekt en Diana doodzwijgt, terwijl
ze dat nog maar net is.
Op 6 september 1997 wordt de prinses van het volk
onder massale belangstelling ten grave gedragen. Meer
dan een miljoen mensen staan langs de zes kilometer
lange route. Alleen al in Groot-Brittannië zitten 31 miljoen mensen voor de televisie en in de rest van de wereld
kijken ongeveer 2,5 miljard mensen. Op de lange reis
van Kensington Palace naar Westminster Abbey wordt
Diana’s kist gevolgd door haar twee zonen William en
Harry, haar broer, haar ex-man Prins Charles en haar
voormalige schoonvader Prins Philip.
De kist is gedrapeerd met de koninklijke standaard met
hermelijnen rand en bedekt met drie kransen, van haar
broer en haar twee zoons. De processie naar Westminster
duurt een uur en zevenenveertig minuten.
Koningin Elizabeth II wacht aan Buckingham Palace en
buigt het hoofd als de kist voorbijkomt. Ze buigt letterlijk
en figuurlijk voor de overmacht die Diana voor haar is,
die ze niet zag aankomen en die ze nooit heeft kunnen
verklaren.

‘De Poorter is de onbetwiste koning van het genre.’
– Lieven Vandenhaute, Radio 1

‘Dé expert in koningszaken.’
– Fernand Van Damme, De Morgen

‘Een koninklijke biografie die zelfs een republikein
graag zal lezen.’
– Bart De Wever, historicus

‘Je moet me zien om het te geloven.’
– Elizabeth II

‘Er zijn weinigen die in haar schoenen kunnen staan.
En niemand die zo scherpzinnig over haar kan
schrijven.’
– Erwin Mortier, auteur
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Op 17 mei 2022 is het 25 jaar
geleden dat Kabila Kinshasa
veroverde en zichzelf
uitriep tot president van de
Democratische Republiek
Congo

‘Ook ik heb me naar Afrika laten meenemen door
een wind van avontuur en idealisme. Ook ik heb me
vaak vergist en ben doorheen de tijd tot het inzicht
gekomen dat ik uiteindelijk maar een toeschouwer
ben in hun verhaal.’
— Katrien Vanderschoot

‘Een volk kan alleen zichzelf bevrijden.’
— Che Guevara

3 2 / G E S CH IE D EN IS

DE KINDEREN VAN
OOST-CONGO
Bevrijden met wapens of woorden
Katrien Vanderschoot

De kinderen van Oost-Congo brengt het verhaal van twee
jongeren uit dezelfde streek rond Goma: kindsoldaat
Isaac en activiste Rebecca. De eerste was nauwelijks
dertien toen hij een kadogo werd, een rekruut van
rebellenleider Laurent Kabila. De tweede was ooit de
jongste politieke gevangene toen ze met andere jongerenactivisten opkwam tegen het beleid van Kabila.
Waarom heeft de ene voor de wapens gekozen en de
andere voor de woorden? Zijn ze trouw gebleven aan
hun missie? Hoe universeel is hun verhaal? Wie wilden ze bevrijden?
En wie haalt het? De kindsoldaat, meegesleept door
valse beloftes? Of de activiste, die koppig vecht voor
basiswaarden? Katrien Vanderschoot zoekt in vijfentwintig jaar verslaggeving over de meest explosieve
regio van Congo naar antwoorden, tendensen, oorzaken en oplossingen. En ze geeft het laatste woord aan
de Congolezen zelf.
Een beklijvend verhaal over gekozen worden en kiezen, over inzicht en loutering, over de vrijheid van
het individu en de dwang van een gemeenschap, over
afhankelijkheid en veerkracht, over hypocrisie en authenticiteit, over fatalisme en hoop.

MEI 2022
PAPERBACK
14 X 21,5 CM
CA. 256 BLZ.
€ 25,00
ISBN 978 94 6401 544 7
NUR 692 NIET-WESTERSE GESCHIEDENIS
E-BOOK € 14,99 / ISBN 978 94 6401 656 7
I S B N 978-94-6401-544-7
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Katrien Vanderschoot is journalist bij VRT NWS. Ze maakte de
afgelopen 25 jaar talrijke reportages in Sub-Saharaans Afrika, met
een speciale passie voor de Grote Meren. Als radiojournalist zoekt
ze steeds naar kleurrijke en diepgaande verhalen van de mensen ter
plekke.
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FILOSOFIE &
RELIGIE

CONFUCIUS SPREEKT
De Chinese Meester zet ons aan
het denken
Carine Defoort & Paul van Els

DECEMBER 2021
PAPERBACK
14 X 21,5 CM

Vijfentwintig eeuwen na zijn overlijden is Confucius
een rijzende ster in China. Machthebbers gebruiken
de uitspraken van de Meester om hun beleid te ondersteunen, terwijl intellectuelen er politieke moed
uit putten om weerwerk te bieden. Ouders smeken in
Confuciustempels om zijn hulp bij de schoolprestaties
van hun kind. Ook buiten China wordt de Meester regelmatig aangehaald, maar vaak betreft het spreuken
van anderen die in zijn mond worden gelegd. Welke
uitspraken zijn traditiegetrouw aan hem toegeschreven? En wat betekenen ze? Tientallen ervan worden in
dit boek vakkundig vertaald en toegelicht door Carine
Defoort en Paul van Els. Hun levendige bespiegelingen
tonen hoe Confucius kan blijven inspireren, of het nu
gaat om het belang van leren of rituelen, zelfonderzoek en zelfverbetering, of deugdzaam leiderschap
– onderwerpen waar ook de wereld vandaag iets van
kan opsteken.

184 BLZ.
€ 22,50
ISBN 978 94 6310 557 6
NUR 739 OOSTERSE FILOSOFIE
E-BOOK € 14,99 / ISBN 978 94 6310 588 0
I S B N 978-94-6310-557-6
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‘Met een overweging voor elke dag, die de
uitspraken verbindt met het verleden én het heden,
brengen Carine Defoort en Paul van Els de spreuken
uit de Gesprekken van Confucius helemaal tot leven:
heel inspirerend!’
— Nicolas Standaert, hoogleraar Chinese Studies KU Leuven

Een wijze man spreekt,
leest en reist heel China rond
door de eeuwen heen
— Herman Van Rompuy, president emeritus Europese Raad en
3 6 minister
/ FILO S Ovan
FIE staat
& RELIGIE

Verrijkende levenslessen
van een van China’s meest
invloedrijke filosofen

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

ALS IN EEN
HONDERDVOUDIGE
SPIEGEL
Nietzsches perspectivische
schrijven
Erik Oger
Dit boek biedt een uitstekende inleiding in het werk
van Nietzsche. Aan de hand van enkele basisthema’s
reikt de tekst sleutels aan om ons toegang te verlenen
tot het moeilijk toegankelijke werk. De tekst is opgebouwd uit drie delen. Het eerste behandelt uitvoerig
Nietzsches perspectivisme, de gedachte dat ‘de ware
wereld’ een illusie is omdat we steeds vanuit een perspectief kijken en spreken. In deel twee en drie toont
Erik Oger, met telkens drie ensceneringen, hoe dit perspectivisme functioneert. Hij doet dat aan de hand van
twee kernthema’s uit het oeuvre van de filosoof, namelijk ‘de dood van God’ en de ‘gedachte van de eeuwige
wederkeer’. Beide thema’s werkt hij uit met ongeziene
precisie en oog voor detail. Terloops komen, in minder
of meer uitgewerkte vorm, typische nietzscheaanse thema’s aan bod zoals schaamte, schuldgevoel, de
Übermensch, medelijden, nihilisme en de wil tot macht.

MAART 2022
PAPERBACK
17 X 24 CM
CA. 400 BLZ.
€ 25,00
ISBN 978 94 6310 553 8
NUR 730 FILOSOFIE ALGEMEEN

Als in een honderdvoudige spiegel is een belangwekkende
cultuuranalyse. Oger biedt de nuancering die zo noodzakelijk is in onze tijd van oprukkend sciëntisme en
onverzettelijk geloof in de wetenschap enerzijds, en
een groeiend ongeloof in feiten met nefaste (politieke)
gevolgen anderzijds.

Erik Oger studeerde sociologie en filosofie in Antwerpen, Leuven en
Frankfurt am Main. Hij was jarenlang gewoon hoogleraar filosofie
aan de Universiteit Antwerpen. Verder was hij verbonden aan het
Antwerpse conservatorium. Op 20 juli 2021 is Erik onverwachts
overleden.

I S B N 978-94-6310-553-8
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Het indrukwekkende
levenswerk van Erik Oger
FI LO SO FI E & R E LI G I E / 37

ECONOMIE &
MANAGEMENT

KUNNEN WE CHINA
VERTROUWEN?
Een andere blik op een land in
transitie
Pascal Coppens
Tegen 2028 zal China de grootste economie ter wereld zijn. Hoe komt het dat het land het Westen op vele
vlakken voorbijsteekt? Heeft China dat te danken aan
het rijke Westen? Of is het een gevolg van een daadkrachtige collectieve maatschappij? Spelen de Chinezen wel volgens de regels? En wat denken Chinezen
zelf van de Partij en het systeem?

MAART 2022
PAPERBACK MET FLAPPEN
16 X 24 CM
CA. 400 BLZ.
€ 30,00
ISBN 978 94 6401 689 5
NUR 780 ECONOMIE EN BEDRIJF ALGEMEEN
E-BOOK € 19,99 / ISBN 978 94 6401 691 8
I S B N 978-94-6401-689-5
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Ontdek ook

Bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen raken
de gemoederen snel verhit en wordt vaak bijzonder
stellig positie ingenomen in het positieve of het negatieve kamp. Op die manier zouden we weleens zelf
het kind van de rekening kunnen worden. Willen we
de kansen benutten die de transitie van China ook ons
en onze economie biedt, dan is een genuanceerde blik
echt noodzakelijk.
Kunnen we China vertrouwen? brengt een geschakeerd
antwoord op de vele vragen over China die ons wantrouwen inboezemen. Het boek duikt in de Chinese
context om aannames en stereotypen te overstijgen
en te achterhalen hoe de Chinees in elkaar zit, in de
maatschappij staat en aan bedrijfsvoering doet. Op die
manier wil het de lezer het China van morgen, en onze
eigen toekomst, beter helpen begrijpen.

Voor we China kunnen
vertrouwen, moeten we het
eerst begrijpen
CHINA’S NEW NORMAL
ISBN 978 94 6337 194 0 / € 30,00
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Pascal Coppens is sinoloog en technologieondernemer en woonde
bijna twintig jaar in China. Pascal heeft de transitie van het land en
de Chinezen sinds 1990 tot op vandaag zelf ervaren. Hij is partner
en spreker bij nexxworks en publiceerde eerder China’s New Normal
(2019), een boek over China’s innovatiesprong.

COMMUNICEREN
ALS HET (NOG NIET)
BRANDT
Crisiscommunicatie en
reputatiemanagement voor
bedrijven
Eveline De Ridder
Bij crisiscommunicatie denkt iedereen aan rampen en
ongevallen. Hoewel zulke gebeurtenissen heel vaak
zeer ingrijpend zijn voor je bedrijf, zijn ze op communicatievlak niet de moeilijkste – als je tenminste goed
bent voorbereid.
Veel moeilijker wordt het wanneer je bedrijf te maken
krijgt met een smeulend vuurtje, een issue dat kan
uitgroeien tot een regelrechte reputatieramp. Weinig boeken beschrijven hoe je daarmee om kan gaan.
Bovendien leven we in een tijdsgeest waarin iedereen
torenhoge verwachtingen heeft van communicatie
en het zelf vaak beter weet. Onderduiken of de vlucht
vooruit? Schuld bekennen of de paraplu opentrekken?
Excuses of in de aanval gaan? De CEO of de woordvoerder het woord laten voeren? Wat is vandaag de
juiste reactie?

MAART 2022
PAPERBACK
16 X 24 CM
CA. 200 BLZ.
€ 30,00
ISBN 978 94 6401 446 4
NUR 810 COMMUNICATIEKUNDE ALGEMEEN
E-BOOK € 19,99 / ISBN 978 94 6401 606 2

Aan de hand van 20 jaar ervaring in ‘moeilijke’ communicatie en talrijke cases biedt Eveline De Ridder een
handleiding voor communicatieprofessionals en -managers. Of aan iedereen uit de bedrijfswereld die denkt
dat hem of haar niets kan overkomen. Geen gouden regels, maar een kader waarin pro’s en contra’s worden
afgewogen en waarin wordt geleerd uit fouten. Communicatie is geen exacte wetenschap, maar het buikgevoel kan zeker worden aangescherpt.

Eveline De Ridder heeft meer dan 20 jaar ervaring in
crisiscommunicatie en reputatiemanagement voor bedrijven in België.
In 2010 richtte ze met drie partners in crime het onafhankelijke
communicatieagentschap Whyte Corporate Affairs op, dat in korte tijd
zijn plaats aan de top opeiste.

I S B N 978-94-6401-446-4
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Hoe communiceren als
het moeilijk wordt?
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‘Een briljante analyse!’
— Wouter Torfs – CEO Schoenen Torfs

‘Een atypisch managementboek dat boeit van begin
tot einde!’
— Philip Ghekiere – CEO The Happy House

‘Echt een inspirerend boek!’
— Davy De Vlieger – General Manager GB Foods Belgium

‘Dit is één van die boeken die blijft nazinderen.’
— Philippe Gijsels – Chief Strategist BNP Paribas Fortis

‘Een pageturner en een straffe combinatie van
storytelling en heel concrete tips!’
— Lieve Pattyn – Marketing Director EG

‘Filip shares inspiring stories, anecdotes and
strategies that can help anyone find their voice.’
— Seth Godin – Auteur, spreker, marketinggoeroe
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INSPIREREND
SPREKEN ALS LEIDER
5 strategieën om te communiceren
met impact
Filip Muyllaert
Inspirerende communicatievaardigheden beheersen
is onmisbaar voor elke leider of voor iedereen met leiderschapsambities. Het vermogen om te inspireren
creëert een positief spiraaleffect dat individuen, teams
en organisaties laat uitgroeien tot iets wat exponentieel beter is dan voorheen.
In Inspirerend spreken als leider laat Filip Muyllaert een
vernieuwend en verhelderend licht schijnen op inspirerend presenteren en communiceren. Wat maakt leiders tijdens een toespraak zo inspirerend en hoe geef
ook jij mensen en ideeën stuwkracht met woorden en
next-level storytelling? Hoe zorg je ervoor dat je boodschap blijft nazinderen en een transformerend effect
heeft? Hoe stimuleer je verbeeldingskracht en maak
je een onzichtbare toekomst zichtbaar? Of hoe klink
je als leider verrassend, vernieuwend en prikkelend?
Het zijn maar enkele van de vele thema’s die in dit boek
aan bod komen.

JANUARI 2022
PAPERBACK
16 X 24 CM
CA. 292 BLZ.
€ 30,00
ISBN 978 94 6401 430 3
NUR 800 BEDRIJFSKUNDE ALGEMEEN

Het vermogen om te inspireren – de overtreffende trap
van overtuigen en motiveren – is niet het voorrecht
van enkelen. Ook jij kan de krachtprincipes leren. Inspirerend spreken als leider reikt je een pak concrete communicatietips en storytellingtechnieken aan en stoomt
je klaar voor een volgend niveau van leiderschap.

Filip Muyllaert is expert in inspirerende leiderschapscommunicatie,
presentatiestrateeg en motiverend spreker die op alle continenten
zijn publiek kan begeesteren. De principes, tips en ideeën in dit
boek zijn gebaseerd op zijn ervaring van de afgelopen 15 jaar met
het coachen van leiders die strategisch belangrijke boodschappen
moeten overbrengen.

E-BOOK € 19,99 / ISBN 978 94 6401 607
I S B N 978-94-6401-430-3
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Een masterclass in
inspirerend spreken
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MEESTERSCHAP IN
STRATEGIE
Inspiratiegids voor ondernemers en
managers
Wim Buekens
Ondernemers en managers helpen begrijpen wat strategie nu eigenlijk is: dat is het doel van dit boek. Belangrijker nog, Wim Buekens geeft een antwoord op
de vraag hoe je een strategie kunt laten werken en hoe
je de mensen die ermee te maken hebben beter kunt
betrekken en inspireren. Een strategie formuleren die
een duurzaam concurrentievoordeel oplevert is één
ding. We weten echter allemaal dat veel goed geformuleerde strategieën bij de uitvoering toch mislukken.
Maar het is niet omdat iets moeilijk is, dat het ook onmogelijk is.

REEDS VERSCHENEN
PAPERBACK MET FLAPPEN
17 X 24 CM
248 BLZ.
€ 32,00
ISBN 978 94 6401 528 7
NUR 801 MANAGEMENT ALGEMEEN
I S B N 978-94-6401-528-7
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Ontdek ook

Dit boek vertrekt van het paradigma ‘Understand,
Choose, Commit and Inspire’. Het is bedoeld om het
begrip strategie dichter bij de mensen in de organisatie te brengen. Medewerkers op alle niveaus moeten
een grotere rol kunnen spelen en betrokken worden,
zodat de organisatie op lange termijn succesvol blijft.
De verschillende visies en modellen in dit boek worden geïllustreerd met talrijke voorbeelden, aangevuld
met meer dan vijftien casussen van zowel kleine als
grotere ondernemingen. De inspirerende quotes en
reflecties bieden lezers niet alleen inspiratie, maar ook
tools en inzichten om hun strategie met succes onder
de knie te krijgen.

De do’s & don’ts van
strategie helder belicht

MASTERING STRATEGY. AN INSPIRATIONAL
GUIDE FOR ENTREPRENEURS AND MANAGERS
ISBN 978 94 6401 529 4 / € 34,50
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Wim Buekens heeft een jarenlange ervaring op het gebied
van strategie. Hij werkte binnen de vakgebieden strategie en
ondernemerschap aan Vlerick Business School en geeft nu les aan
HoGent en Erasmus Hogeschool. Daarnaast begeleidt hij CEO’s en
ondernemers bij het bepalen van hun strategie als adviseur en
bestuurder.

BRAND DESIGN &
GRAPHIC IDENTITY
Bruggen bouwen tussen business
en creativiteit
Thomas Van Ryckeghem & Tim
Vandervaeren
Kom je vaak in aanraking met merken en hun visuele
communicatie maar ben je geen designer? Wil je beter
begrijpen hoe merken communiceren? Moet je vaak
designers aansturen of wil je zelf aan de slag? Dit boek
bouwt een brug tussen business en creativiteit.
Om de ruis in visuele communicatie zoveel mogelijk
weg te werken en het creatieve proces vlotter te laten
verlopen, biedt dit boek managers en grafisch ontwerpers een gemeenschappelijke taal om te communiceren over hun designnoden. Komen aan bod: de basisprincipes van branding & design, het creëren van een
grafisch sterk merk, van positioneren tot het merk
presenteren, en tips en tricks om je ontwerp te verbeteren. De auteurs bekijken de perspectieven van zowel
de klant, de designers als de managers, geven inzicht
in de achterliggende gedachten en belichten de verschillende belangen.

APRIL 2022
PAPERBACK
17 X 24 CM
CA. 340 BLZ.
€ 30,00
ISBN 978 94 6401 592 8
NUR 802 MARKETING

Deze handleiding richt zich tot iedereen die meer inzicht wil in grafisch ontwerp om zijn merk, product
of dienst kracht bij te zetten, zoals projectmanagers,
accountmanagers, marketingmedewerkers, communicatiediensten, starters, ondernemers… Daarnaast
biedt Brand design & graphic identity interessante inzichten voor ontwerpers die samenwerken met managers.

NUR 656 VORMGEVING & DESIGN
I S B N 978-94-6401-592-8
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Wat je zeker moet weten
over grafisch ontwerp en
branding als manager,
marketeer, starter of
ondernemer

Thomas Van Ryckeghem is docent grafisch ontwerp, multimedia
en marketing aan de hogeschool UCLL. Hij is ook coördinator van
Studio 8, het pop-upreclamebureau van UCLL.
Tim Vandervaeren freelancet als grafisch ontwerper en geeft les aan
UCLL en Odisee Brussel.
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PSYCHOLOGIE
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F*CK IT, MAANDAG
START IK ÉCHT
… en andere dieetonzin weerlegd
Celien Rombouts
Dit boek is voor iedereen die altijd op dieet is.
Voor iedereen die eindeloos geluk blijft zoeken in een
slanker lichaam.
Voor iedereen die de hele dag door calorieën telt, om
toch maar teleurgesteld op die weegschaal te staan.
Want het zit zo: diëten werken niet. We worden er enkel ongelukkiger, ongezonder, onzekerder en in the end
ook dikker van. En daar wil diëtiste Celien Rombouts
nu (NU!) komaf mee maken.
Welkom in dit antidieetboek, waarin je opnieuw naar
jezelf leert luisteren. Alles wat je hebt meegekregen
aan regeltjes over eten gooien we overboord, met maar
één doel voor ogen: intunen op de signalen van je lijf.
Waarin jij gaat leren van jezelf te houden en je lichaam,
misschien wel voor het eerst sinds je kind was, je beste
vriend wordt.

VOORLOPIGE COVER

MAART 2022
PAPERBACK MET FLAPPEN
17 X 24 CM
CA. 220 BLZ.
€ 22,50
ISBN 978 94 6401 537 9
NUR 860 GEZONDHEID ALGEMEEN
E-BOOK € 14,99 / ISBN 978 94 6401 684 0
I S B N 978-94-6401-537-9
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Celien Rombouts (@healthyhabits.celien) is diëtiste,
diabeteseducator en gecertificeerd intuïtief-eten-coach. Ze is de
oprichtster van Healthy Habits, waar ze mensen op een gezonde
manier met voeding leert omgaan. Daarnaast helpt ze vrouwen
zichzelf meer te accepteren en zelfvertrouwen te krijgen.

789464 015379

Het langverwachte
antidieetboek van de
populaire diëtiste
Celien Rombouts
(Healthy Habits)
GEZONDHEI D & PSYC HO LO G I E / 49

JE LIJF IS STERKER
DAN JE DENKT
Wat regeneratieve geneeskunde
voor ons kan betekenen
Chris Cambré & Evi Renaux
Nergens in Europa wordt meer geld aan medicijnen
besteed dan in België. Nooit slikten de Belgen meer geneesmiddelen dan vandaag. Vaak met resultaat, maar
al even vaak enkel om de symptomen te onderdrukken
zonder de oorzaak te genezen.

VOORLOPIGE COVER

APRIL 2022
PAPERBACK
15 X 23 CM

In dit boek gaan dokter Chris Cambré en auteur Evi
Renaux op zoek naar alternatieven. Ze leggen in mensentaal uit wat de regeneratieve (herstellende) en preventieve geneeskunde kunnen betekenen voor ons
lichaam én de gezondheidssector. Want een van de
belangrijkste functies van ons lichaam lijken we wat
vergeten te zijn: het zelfherstellende vermogen. Dat
een wondje vanzelf geneest, vinden we normaal, maar
daar hoeft het niet bij te stoppen. Ons lichaam kan
zóveel meer dan we denken. Waarom herstelt het dan
niet (meteen) alles? En hoe kunnen we het een handje
helpen?

CA. 200 BLZ.
€ 22,50
ISBN 978 94 6401 220 0
NUR 860 GEZONDHEID ALGEMEEN
I S B N 978-94-6401-220-0
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Een andere kijk op de
mogelijkheden binnen de
geneeskunde
5 0 / G E Z O N D H EID & PSYCH OLOGIE

Dr. Chris Cambré, toonaangevend in de regeneratieve
geneeskunde, toont de vele voordelen en toepassingen van PRP, Platelet Rich Plasma, een tool om pijn te
verminderen en genezing te bevorderen. In dit boek
breekt dokter Cambré via concrete voorbeelden een
lans voor een andere en langdurige aanpak van pijn en
(chronische) aandoeningen.

Dr. Chris Cambré specialiseerde zich in vaatchirurgie. Hij richtte
BeNorm op, de Belgian National Organization for Regenerative
Medicine, om zo nieuwe technieken uit de regeneratieve geneeskunde
tot bij artsen en patiënten te brengen.
Evi Renaux moest door een zware ziekte haar marketingcarrière in
de media opgeven, waarna ze terugkeerde naar haar eerste liefde:
de journalistiek en het schrijven. Voor dit boek put ze ook uit eigen
ervaringen.

SLAAP WIJZER
In 10 stappen weer zorgeloos slapen
en energiek zijn overdag
Inge Declercq
Slaap wijzer is een baanbrekende methode om van je
slapeloosheid verlost te geraken.
Dr. Inge Declercq geeft je in deze unieke slaapwijzer
beproefde tools om de negatieve spiraal van slapeloosheid te doorbreken. Op basis van verschillende
technieken gidst ze je met dit praktische en haalbare
10-stappenplan doorheen het hele traject dat je moet
doorlopen om opnieuw zorgeloos te kunnen slapen en
vol energie te leven. Zo kan je eindelijk komaf maken
met de angst, de frustraties en de (wanhopige) pogingen om iets aan je slaapprobleem te doen.
Stap voor stap komen alle ingrediënten van beter slapen ’s nachts en energiek zijn overdag aan bod, zoals
het vinden van jouw juiste slaaptijd, tal van tools om je
onbedwingbare gedachten en je stress de baas te kunnen, moeheid te verbeteren, voedingstips en de juiste
inrichting van je slaapkamer.

MAART 2022
PAPERBACK
16 X 24 CM
CA. 180 BLZ.
€ 22,50
ISBN 978 94 6401 563 8
NUR 860 GEZONDHEID ALGEMEEN
E-BOOK € 14,99 / ISBN 978 94 6401 676 5
I S B N 978-94-6401-563-8
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Ontdek ook

Inge Declercq is arts, neuroloog en slaapexpert. Ze is verbonden
aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en oprichtster
van SleepWell&StressLess. Ze geeft tal van workshops en
seminaries aan bedrijven, is een veelgevraagde gast in de media
en is auteur van De kracht van slapen.

DE KRACHT VAN SLAPEN
ISBN 978 94 6383 176 5 / € 22,50
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YOGA VOOR SPORTERS
Blessurevrij sporten en een lichaam
in balans dankzij functionele yoga
Annick Cuvelier & Inge Delva
Sterker staan dan de tegenstander in die beslissende
set, een net iets scherpere tijd op je volgende marathon
of eindelijk de Mont Ventoux op: welke uitdaging je je
als sporter ook vooropstelt, één ding hebben alle sporters – recreant en topsporter – met elkaar gemeen: ze
willen blessurevrij blijven, zo snel mogelijk herstellen
van een training, en zo lang mogelijk van hun sport
kunnen blijven genieten. Kortom: een lichaam in balans.
Wat je als sporter misschien niet weet, is dat yoga
daar de geknipte methode voor is. Je lichaam in balans
brengen, blessures voorkomen, flexibeler en/of krachtiger worden, je ademhaling verbeteren, je mentaal
sterker maken: yoga doet het allemaal.
Op een heldere manier vertellen Annick Cuvelier en
Inge Delva je in dit boek hoe je lichaam – jouw werk
instrument als sporter – in elkaar zit, waarom je kracht
moet koppelen aan flexibiliteit en hoe je je gewrichten
mobiel én stabiel maakt. Eenvoudige zelftestoefeningen brengen je in contact met je lichaam, maken je bewust van je bewegingspatronen en je houding. Zo weet
je voortaan beter wat goed is voor jou als sporter, en
wat niet. Aan de hand van toegankelijke yogahoudingen helpen Annick en Inge je tot slot om je lichaam opnieuw in balans te brengen, en zo blessurevrij van je
sport te genieten.

Annick Cuvelier (Yoganicmoves) en Inge Delva (De Yogacoach) –
zelf enthousiaste sporters – zijn al jarenlang yogadocent. Annick
is therapeutisch specialist en specialiseerde zich in functionele
anatomie, fysiologie, yogatherapie en yoga voor sporters bij Yoga
Medicine®, terwijl Inge zich in yogatherapie en yogacoaching verdiepte
bij The Yoga Therapy Institute en Yoga Medicine®. Naast yogalessen en
yogareizen begeleiden ze allebei ook individuele sporters naar meer
balans.
www.yoganicmoves.com
www.deyogacoach.be

APRIL 2022
PAPERBACK
19 X 24 CM
CA. 240 BLZ.
€ 24,50
ISBN 978 94 6383 155 0
NUR 485 FITNESS EN CONDITIE
I S B N 978-94-6383-155-0
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Een must-have voor
(amateur)sporters die hun
lichaam willen versterken
Lifestyle / 55

CHLOÉ CUCINA
Everyday cooking, Italian style
Chloé Lauwers
Chloé Lauwers heeft twee grote passies: koken en Italië. Een bundeling van haar favoriete recepten uit de
Italiaanse keuken is dan ook het logische vervolg op
het succesboek Chloé kookt!
In Chloé Cucina verzamelt ze 70 overheerlijke Italiaanse gerechten – maar wel à la Chloé: snel, eenvoudig,
lekker én verfrissend. Wat dacht je van bruschetta als
aperitief, foccacia als lunch, saltimbocca als diner en
een flinke portie tiramisu als dessert? Italië op je bord!
A tavola!

MAART 2022
HARDCOVER
19 X 24 CM
CA. 160 BLZ.
€ 24,50
ISBN 978 94 6401 562 1
NUR 440 ETEN EN DRINKEN ALGEMEEN
I S B N 978-94-6401-562-1
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De razend populaire
Chloé kookt, op z’n
Italiaans!
5 6 / Lifestyle

Chloé Lauwers is studente geneeskunde, foodblogger en auteur.
Dagelijks inspireert ze bijna 70.000 volgers op haar Instagramaccount
@chloekookt, waar ze haar lievelingsrecepten deelt. In 2021 bracht
ze haar eerste kookboek Chloé kookt uit, dat op groot applaus werd
onthaald.

Ontdek ook

CHLOÉ KOOKT
ISBN 978 94 6383 275 5 / € 24,50
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HET BESTE VAN
ZOOMIGURUMI
De 30 leukste zoomigurumipatronen
Joke Vermeiren
Deze verzameling bundelt de 30 populairste Zoomigurumi ooit. Haak al je favorieten met enkele eenvoudige steken!
In dit boek vind je klassiekers als Otto de schildpad,
Henry het nijlpaard, Scraps de zeemeeuw, Hamish de
hamster, Kai de koala en veel meer lievelingen van de
fans wereldwijd.

FEBRUARI 2022
PAPERBACK MET FLAPPEN
19 X 23 CM
CA. 220 BLZ.
€ 25,00

Zowel beginners als geoefende hakers kunnen met
deze 30 patronen aan de slag. De eenvoudige instructies, handige foto’s en videotutorials helpen je om alle
steken en technieken snel onder de knie te krijgen. Verras je familie of vrienden met zelfgemaakte cadeautjes
of haak ze gewoon lekker voor jezelf!

ISBN 978 94 6401 582 9
NUR 474 HANDWERKEN, NAAIEN EN NAALDKUNST
E-BOOK € 14,99 / ISBN 978 94 6401 677 2
I S B N 978-94-6401-582-9
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Co-editie Forte Creatief

De leukste patronen van
10 jaar Zoomigurumi
5 8 / Lifestyle

Zoomigurumi bestaat 10 jaar,
tijd voor een jubileumeditie

Joke Vermeiren is grafisch ontwerpster met een voorliefde voor
haken. Ze verzamelt de mooiste amigurumipatronen van over de
hele wereld bijeen op www.amigurumipatterns.net. Dat platform is
intussen een verzamelplek waar een kleine 250.000 haakliefhebbers
en amigurumiontwerpers elkaar treffen en tips en patronen
uitwisselen.

LULA & CO
Een vrolijke bende
amigurumifiguurtjes
Granny’s Crochet Hook & Nourillu
Handen in de lucht als je blij wordt van haken! Lula en
haar amigurumivrienden heten je van harte welkom
in hun zonnige straat, die even groot en mooi is als de
wereld zelf.
Maak kennis met de kleine Lula, die elke dag samen
met haar trouwe teddybeer vol verwondering naar
de wereld kijkt. Lula gaat op bezoek bij haar buurman
Gary, die organische groenten kweekt in zijn tuin.
Gary’s man Hadi is ook van de partij en hij dirigeert
vanavond een concert. Hun dochter Maja, die elk vrij
moment met haar neus in de boeken zit, komt haar
papa zeker aanmoedigen. Let wel op voor Oma, want
zij haalt halsbrekende toeren uit op haar skateboard…
En Opa is nooit veraf, met zijn hiphopmuziek op zijn
boombox. De wereld van Lula loopt vol met kleurrijke
personages die je graag willen ontmoeten.

MEI 2022
PAPERBACK MET FLAPPEN
19 X 23 CM
CA. 128 BLZ.
€ 17,50
ISBN 978 94 6401 583 6
NUR 474 HANDWERKEN, NAAIEN EN NAALDKUNST ALS HOBBY

Geef een extra dimensie aan je haakskills met de eigenzinnige personages in dit boek. Alle patronen
hebben stap-voor-stap-instructies, heldere foto’s en
handige videotutorials, dus zowel beginnende als geoefende hakers vinden meteen hun weg!

E-BOOK € 9,99 / ISBN 978 94 6401 675 8
I S B N 978-94-6401-583-6
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Co-editie Forte Creatief

Nieuwe, hippe
amigurumifiguurtjes om
te haken – met handige
videotutorials!
Lifestyle / 59
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BETER COMMUNICEREN
MET JOUW HOND
Laura Lefebvre
Wil je je hond beter leren begrijpen? Wil je weten hoe
hij denkt, wat hij nodig heeft? Ervaart jouw hond veel
stress of vreemd gedrag en heb je geen idee hoe dit aan
te pakken? En maakt dat jou onzeker als hondeneigenaar? Dan komt dit boek als geroepen.
Beter communiceren met jouw hond is dé gids om echt te
leren connecteren met je hond. En dat begint bij jezelf,
want hoe jij denkt en kijkt bepaalt hoe jij met hem omgaat en hoe hij op jou reageert. Een hondeneigenaar
zijn gaat echt niet over baas-zijn en perfecte gehoorzaamheid, of wat jij allemaal van je hond verwacht.
Het is tweerichtingsverkeer: jij begrijpt hem en hij begrijpt jou.
Ontdek waarom een harde, autoritaire aanpak niet
welzijnsgericht is en hoe een positieve, zachte opvoeding beter past bij je hond. Leer zijn taal en behoeften
kennen, zodat je jullie relatie kunt versterken vanuit
wederzijds vertrouwen en respect.

JANUARI 2022
PAPERBACK
17 X 24 CM
CA. 220 BLZ.
€ 24,50
ISBN 978 94 6401 506 5
NUR 431 HUISDIEREN
I S B N 978-94-6401-506-5
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Laura Lefebvre is holistische hondencoach en bezielster van SHIINU.
Ze pleit voor een positieve, zachte aanpak van honden en voegt de
daad bij het woord in haar eigen puppy- en coachingtrajecten.
https://www.shiinu.be

789464 015065

Verplichte lectuur voor alle
hondeneigenaars
Lifestyle / 61

CADEAU

WEG MET MANNEN,
HIER MET DIE KAT!
Hupsakeetjes
Weg met mannen, hier met die kat!
is een rijmende beste vriend
voor wie al datend en tinderend
de liefde maar niet vindt.
Een boek voor dappere singles
die leven zonder spijt
en alleen perfect gelukkig zijn,
zij het niet altijd.
FEBRUARI 2022
PAPERBACK
14 X 14 CM
CA. 120 BLZ.
€ 15,00
ISBN 978 94 6401 514 0
NUR 370 CADEAUBOEKEN
I S B N 978-94-6401-514-0

9

789464 015140

Van kleine crush tot grote crash,
eerste dates en laatste berichtjes.
Hupsakeetjes biedt troost en een lach
met leuke, korte gedichtjes.
Liefde, hartzeer, selflove, seks…
geen topic blijft onbeschreven.
Een vrolijk hart onder de riem,
dé gids voor het datingleven.

Een vrolijke bloemlezing
over de liefde in al haar
facetten, in versvorm

Hupsakeetjes is het alter ego van Paulien Henkens. Sinds 2019
deelt ze de leukste verzen over het leven en de liefde op haar
Instagramaccount @hupsakeetjes.

6 4 / Cadeau
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VAKLITERATUUR &
HOGER
ONDERWIJS

SCHOLEN DIE NAAR DE
STERREN REIKEN
Begintermen voor katholiek
onderwijs
Carl Snoecx
Het onderwijs staat onder kritiek. De kwaliteit daalt. De lat
moet hoger. Leraren moeten ambitieuzer zijn. Daartoe moeten
er nieuwe eindtermen komen. Katholieke scholen zijn niet meer
mee met de tijd. Geloof, levensbeschouwing en cultuur horen
niet meer thuis in een moderne, neutrale school.

MAART 2022
PAPERBACK
16 X 24 CM
CA. 200 BLZ.
22,50 EURO
ISBN 978 94 6401 614 7
NUR 840 ONDERWIJS ALGEMEEN
I S B N 978-94-6401-614-7
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Katholieke scholen nemen die kritiek niet langer en
stellen zich weerbaar op. Ze zijn de erfgenamen van
een grootse, diverse en levenskrachtige traditie die de
waan van de dag overstijgt. Als politieke en economische belangen in onderwijs primeren, zijn de leerling
en de leraar niet meer belangrijk. De school verdwijnt
en wordt een leerfabriek die op een zo efficiënte mogelijke manier winst nastreeft.
Dit boek wil katholieke scholen en leraren inspireren
en aanmoedigen om tegen de stroom op te roeien. Bezielende scholen, leraren en leerlingen laten hun stem
horen. Ze reiken niet naar winst, ze reiken naar de
sterren.

789464 016147

Een oproep aan katholieke
scholen en leraren om tegen
de stroom op te roeien

Carl Snoecx is theoloog en filosoof en gepassioneerd door onderwijs.
Hij werkte als leraar, directeur en vijftien jaar als medewerker van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (de Guimardstraat).
6 8 / Vakliteratuur & hoger onderw ijs / PEDAGOGI EK

Met een nawoord door Lieven Boeve.

SPREKENDE HARTEN,
STRIJDENDE
ZWAARDEN
Toepassingen van Verfijnde
Pedagogiek bij moeilijk gedrag
Katelijne Van Lommel
Er is iets vreemds aan de hand in de pedagogiek: hebben we de gewoonte om jongeren die zichzelf pijn doen
uit te sluiten van fijne groepsactiviteiten? Hebben we
de neiging om kinderen die angstig zijn te straffen?
Hebben we het idee dat een beloningssysteem werkt
om verdriet bij jongens en meisjes te stoppen? Nee,
want we beseffen dat die interventies te weinig ondersteunend zijn en zelfs verwondend kunnen werken.
Voor gedragsmoeilijkheden is dat net hetzelfde. Een
Verfijnde Pedagogiek voor moeilijk gedrag in het
werkveld dringt zich op. Een pedagogische evolutie is
nodig, zodat alle kinderen en jongeren de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben. In boek 1 van
Sprekende harten, strijdende zwaarden maakten we ons de
taal van moeilijk gedrag eigen. Gedragsmoeilijkheden
werden ontcijferd als een verborgen hulpvraag. Dit
nieuwe boek reikt zowel curatieve als preventieve pedagogische interventies aan om moeilijk gedrag zoveel
mogelijk overbodig te maken in onderwijs, opvoeding
en hulpverlening. Verschillende praktijkvoorbeelden
worden toegelicht, meerdere praktijksystemen worden getransformeerd. Toepassingen van Verfijnde Pedagogiek bij moeilijk gedrag is een inspiratiegids die concrete,
toepasbare antwoorden zoekt op de vraag die in het
werkveld steeds terugkomt: ‘Ja, maar wat moeten we
nu dóén?’

APRIL 2022
PAPERBACK MET FLAPPEN
17 X 24 CM
CA. 240 BLZ.
€ 30,00
ISBN 978 94 6401 545 4
NUR 840 ONDERWIJS ALGEMEEN
NUR 770 PSYCHOLOGIE ALGEMEEN
I S B N 978-94-6401-545-4
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789464 015454

Ontdek ook

SPREKENDE HARTEN, STRIJDENDE
ZWAARDEN. MOEILIJK GEDRAG BIJ

Katelijne Van Lommel is kinder- en jeugdpsychologe. Door haar
verankering in het buitengewoon, gewoon en hoger onderwijs en
de kinderpsychiatrie kon ze zich uitgebreid specialiseren in de
materie van moeilijk gedrag. Dit weerspiegelt zich concreet in een
pedagogische opleiding van het werkveld.

KINDEREN EN JONGEREN. VISIE OP
VERFIJNDE PEDAGOGIEK.
ISBN 978 94 6337 285 5 / € 30,00

Vakliteratu u r & hoger onderw ijs / PE DAG O G I E K / 69

EMOTIES AAN HET
WOORD
Een gids voor brede psychische zorg
Kristof Stappers
Onze wetenschappelijke kennis over emoties bewijst
de cruciale rol die ze vervullen in ons psychisch welzijn. Dit boek wil aantonen dat psychische zorg met
aandacht voor emoties niet enkel thuishoort bij de
psycholoog of psychiater, maar een brede inzet verdient in het veld van hulpverlening en preventie.

MAART 2022
PAPERBACK
16 X 24 CM
CA. 180 BLZ.
€ 30,00
ISBN 978 94 6401 574 4
NUR 772 KLINISCHE PSYCHOLOGIE
NUR 777 PSYCHOTHERAPIE
I S B N 978-94-6401-574-4
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Emoties aan het woord hanteert een emotiegericht denkkader dat de basis vormt voor een doordachte inzet
van gespreksinterventies in de psychische hulpverlening. Verder wordt getoond hoe deze kennis ook een
toepassing kent op meer preventieve terreinen als opvoeding en onderwijs. De kunst om met emoties om te
gaan vindt immers zijn oorsprong in onze jongste levensjaren. Kristof Stappers reikt concrete handvatten
aan voor zorgfiguren om te kunnen bijdragen aan een
gezonde emotionele ontwikkeling.
Dit boek richt zich in eerste instantie tot professionals
in het brede veld van psychische zorg. Naast psychologen en psychiaters is het onder meer ook bruikbaar
voor coaches, gezinsbegeleiders, leerlingenbegeleiders
of verpleegkundigen. Het richt zich ook op professionals in een meer pedagogische rol, zoals opvoeders en
leerkrachten.

789464 015744

De rijkdom van emoties
bereik je enkel met
het volle verstand
7 0 / Vakliteratuur & hoger onderw ijs / PSYC HOLOGI E

Kristof Stappers is psycholoog en psychotherapeut van opleiding. Hij
werkt in een zelfstandige praktijk en doceert Coaching, Counseling en
Training aan de Thomas More Hogeschool.

WERKEN MET NIEUW
SAMENGESTELDE
GEZINNEN
Mythes, valkuilen, tips en interventies
Patricia L. Papernow
bewerkt door Barbara Lavrysen en
Peter Rober
Of je nu met individuen, koppels, gezinnen, volwassenen of kinderen werkt, dit boek geeft je praktische
richtlijnen over wat wel en niet werkt als je (leden van)
een samengesteld gezin probeert te helpen. Deze bestseller van Papernow beschrijft uitvoerig haar theoretische en klinische werkkader.
Het boek toont op een sublieme manier de specifieke
uitdagingen waar nieuw samengestelde gezinnen mee
te maken krijgen. Je leert hoe samengestelde gezinnen
fundamenteel anders zijn dan andere gezinsvormen
zoals kerngezinnen of adoptiegezinnen en hoe je kunt
helpen bij hun problemen en zorgen. Je ontdekt ook de
typische valkuilen in het werken met samengestelde
gezinnen. Je ontwikkelt praktijkvaardigheden op het
niveau van psycho-educatie (wat werkt en wat werkt
niet?) en op interpersoonlijk (zoals leren om open te
communiceren) en intrapsychisch niveau (zoals rekening houden met oude gekwetste gevoelens).

MAART 2022
PAPERBACK MET FLAPPEN
17 X 24 CM
CA. 260 BLZ.
€ 30,00
ISBN 978 94 6401 685 7
NUR 772 KLINISCHE PSYCHOLOGIE
NUR 740 MENS & MAATSCHAPPIJ ALGEMEEN
I S B N 978-94-6401-685-7
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789464 016857

Dit model vormt zo een bruikbaar kompas om te werken met samengestelde gezinnen voor een brede groep
van hulpverleners (psychologen, therapeuten, leraren
en opvoeders, bemiddelaars) én de gezinnen zelf.

Patricia L. Papernow is klinisch psycholoog met ruim veertig jaar
klinische ervaring in het werken met samengestelde gezinnen. Ze
is een wereldautoriteit op dit gebied. Daarnaast is ze opleider en
supervisor.
Barbara Lavrysen en Peter Rober zijn verbonden aan Context, het
centrum voor relatie- en gezinstherapie van het UPC KU Leuven.

Studiedag met
Patricia L. Papernow
bij UPC KU Leuven op
24 maart 2022
Vakliteratu ur & hoger onderwijs / PSYC HO LO G I E / 71

DE PSYCHOLOGIE VAN
TOTALITARISME
Mattias Desmet
Het recht op privacy kalft af, (zelf)censuur neemt in
sneltempo toe, de gezondheid van het individu wordt
meer en meer een staatszaak, het aantal intrusieve acties door veiligheidsdiensten stijgt exponentieel – de
laatste decennia vergroot de greep van de overheid op
het privéleven van het individu hand over hand. Het
door Hannah Arendt opgeroepen dystopische toekomstbeeld dat na de val van het nazisme en het stalinisme er een nieuw soort totalitarisme zou oprijzen,
geleid door saaie bureaucraten en technocraten, tekent
zich merkwaardig realistisch af aan de maatschappelijke horizon.

FEBRUARI 2022
PAPERBACK
16 X 24 CM
CA. 220 BLZ.
€ 30,00
ISBN 978 94 6401 539 3
NUR 772 KLINISCHE PSYCHOLOGIE
NUR 740 MENS EN MAATSCHAPPIJ ALGEMEEN
I S B N 978-94-6401-539-3
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Totalitarisme is geen historische toevalligheid. Het is
het logische gevolg van een waanachtig geloof in de
almacht van het menselijke verstand; het is het symptoom bij uitstek van de Verlichtingstraditie. Dit boek
presenteert een glasheldere psychologische analyse van de historische opkomst van totalitarisme en
het ermee verbonden fenomeen van massavorming.
Het presenteert daarbij een bijwijlen genadeloze
maatschappijkritische analyse van fenomenen als de
woke cultuur, de Black Lives Matter-beweging en de
angstcultuur die tot een hoogtepunt kwam tijdens de
coronacrisis.

789464 015393

Een glasheldere analyse
van het verband
tussen onze obsessie
met wetenschap en
totalitarisme
7 2 / Vakliteratuur & hoger onderw ijs / PSYC HOLOGI E

Mattias Desmet is professor klinische psychologie aan de Universiteit
Gent. Hij heeft een psychoanalytische praktijk en is auteur van
boeken als The pursuit of objectivity in psychology en Lacan’s logic of
subjectivity.

HOOP IS NOOIT STIL
Bouwen aan een rechtvaardige
samenleving
Joris Tielens
Sinds de agrarische revolutie leven mensen in angst.
Angst voor vreemdelingen, angst voor leiders, angst
voor andersgelovigen, angst voor goden. Maar wat als
we die angst overwinnen, de vreemde in onszelf erkennen en zo werken aan een rechtvaardige samen
leving? Dit boek is een leidraad voor iedereen die
zoekt en bereid is te vinden. Voor studenten religie,
zingeving en levensbeschouwing, voor veertigers die
twijfelen en voor tieners die zeker van hun stuk denken te zijn. Voorkennis is niet nodig, enkel de moed om
in een spiegel te kijken.
Deze inleiding op cultuur en levensbeschouwing toont
aan dat iedereen een mens-, wereld- en godsbeeld
heeft dat een leven lang beïnvloed wordt. En dat al zo
lang als de menselijke soort op deze aarde rondloopt.
De verhouding tussen geloof en wetenschap, racisme,
LGTBQ+, de positie van de vrouw... Via thema’s die
historisch en hedendaags worden benaderd, reikt het
boek vijf uitdagingen aan om angst te overwinnen. Vijf
aandachtspunten die leiden tot een meer rechtvaardige samenleving en helpen om als mens opnieuw hoop
te koesteren. Want hoop mag nooit de mond gesnoerd
worden.

MAART 2022
PAPERBACK
17 X 24 CM
CA. 240 BLZ.
€ 22,50
ISBN 978 94 6401 467 9
NUR 740 MENS EN MAATSCHAPPIJ ALGEMEEN
NUR 746 GELOOFSOPVOEDING
I S B N 978-94-6401-467-9
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Joris Tielens is sociaal agoog, godsdienstwetenschapper en werkt
als leerkracht godsdienst en docent Cultuur en levensbeschouwing
(RZL) aan Karel de Grote Hogeschool. Hij gidst zowel in het klaslokaal
als daarbuiten.

789464 014679

Vijf uitdagingen in
tijden van angst
Vakliteratu u r & hoger onderw ijs / M ENS & MA ATSC HA PPI J / 73

DE KERK IN
VLAANDEREN
UCSIA, Gilke Gunst & Stijn Latré (red.)
Zestig jaar geleden verscheen met De Kerk in Vlaanderen: pastoraal-sociologische studie van het leven en de structuur der Kerk van Jan Kerkhofs en Jean Van Houtte wellicht de eerste, alomvattende sociologische studie van
het katholieke geloof en de Kerk in Vlaanderen. Achteraf beschouwd verscheen het boek op een keerpunt
in de historische ontwikkeling van katholiek Vlaanderen. Hoewel de Kerk en haar zuilorganisaties toen nog
een prominente positie innamen in maatschappij en
cultuur, waren de eerste tekenen van de secularisatie,
de terugval van het kerkbezoek en de tanende invloed
van de katholieke Kerk op het maatschappelijke weefsel en het persoonlijke leven al zichtbaar.

FEBRUARI 2022
PAPERBACK
17 X 24 CM
CA. 200 BLZ.
€ 30,00
ISBN 978 94 6401 423 5
NUR 740 MENS EN MAATSCHAPPIJ ALGEMEEN
I S B N 978-94-6401-423-5
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De bundel De Kerk in Vlaanderen blikt terug op de enorme transformatie die Kerk en geloof in Vlaanderen de
laatste zestig jaar hebben ondergaan. Welke gevolgen
heeft de overgang van een sterk georganiseerde massakerk naar een kleinere, vaak in de verdediging gedrukte Kerk? Dit boek wil bijdragen aan de discussie
over de positie van de Kerk in het maatschappelijke
veld en richt zich zowel op geëngageerde christenen
als op buitenstaanders of zelfs critici van de Kerk.

789464 014235

De transformatie van de
Kerk beschreven door
sociologen, filosofen,
theologen en andere
bevoorrechte waarnemers
7 4 / Vakliteratuur & hoger onderw ijs / MENS & M AATS C HAP P I J

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) komt
voort uit de vroegere jezuïeteninstelling UFSIA en streeft via
ondersteuning van onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en
academisch onderzoek naar een sociaal rechtvaardige samenleving.

DE GROTE SHIFT
IN TOERISME
Reisgids voor de transitie
Elke Dens, Jelleke de Nooy van Tol,
Dieuwke Reuvers & Herman Toch
De grote shift… van waar naar waar? Toerisme zoals
we dat vandaag kennen, loopt dood. Het is niet houdbaar in de context van de huidige klimaat-, biodiversiteit, en ongelijkheidscrises. Deze ‘shift’ is een grote
verschuiving, in waarden, in doelen en in speelveld.
Een transitie overal om ons heen, in alle sectoren, wereldwijd. Het is belangrijk dat we deze shift maken als
we willen blijven reizen en hetzelfde gunnen aan onze
kinderen en kleinkinderen. Als we willen dat de mensen en mensen die ons gastvrijheid bieden ook kunnen
floreren in een wereld die de crises overleefd heeft.
We staan op een kruispunt. Waar willen we heen?
Welke perspectieven zijn er? Waar moeten we rekening mee houden? Hoe overleven we dat financieel?

MAART 2022
PAPERBACK
15 X 23 CM
CA. 240 BLZ.

In dit boek bieden de auteurs verschillende perspectieven op het reizen van morgen. Ze tonen transitiepaden waarmee je vorm geeft aan het reizen dat beter
is voor de reiziger, de ondernemingen én de wereld. Ze
bespreken de spanningsvelden en hoe je daar als reiziger, als reisorganisatie, als hotelketen, als beleidsmaker en als investeerder mee kan omgaan.

Elke Dens heeft ruime ervaring in het internationale toerisme,
toeristisch beleid, strategie en marketing. Ze is richtinggevend in de
vernieuwing van toerisme.

€ 25,00
ISBN 978 94 6401 608 6
NUR 740 MENS EN MAATSCHAPPIJ ALGEMEEN
E-BOOK € 14,99 / ISBN: 978 94 6401 687 1
I S B N 978-94-6401-608-6
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789464 016086

Een expeditie naar het
toerisme van morgen

Jelleke de Nooy van Tol initieert, regisseert en faciliteert transitie
naar een duurzame samenleving, met internationale ervaring in
participatieve kennis- en gebiedsontwikkeling.
Dieuwke Reuvers werkte ruim 15 jaar wereldwijd in hotelmanage
ment. Nu geeft ze richting aan regeneratieve vormen van toerisme,
landbouw en ecosysteemherstel.
Herman Toch is strateeg en transitie-expert. Hij begeleidt bedrijven
bij het ontwikkelen van een toekomstbestendige positionering en
waarde(n)model.

M ENS & M AATS C HAP P I J / Vakliterat u ur & hoger onderw ijs / 75

REEDS AANGEBODEN
PRIKKELBARE
DARMEN

HOOG SPEL
Patrick De Bruyn

Alles wat je moet weten over het
prikkelbare-darmsyndroom
Heiko De Schepper

DECEMBER 2021

FEBRUARI 2022

PAPERBACK

PAPERBACK

15 X 23 CM

14 X 21,5 CM

184 BLZ.

CA. 300 BLZ.

€ 22,50

€ 22,00

ISBN 978 94 6401 241 5

ISBN 978 94 6401 219 4

NUR 860 GEZONDHEID ALGEMEEN

NUR 330 SPANNENDE BOEKEN

E BOOK € 12,99 / ISBN 978 94 6401 494 5

E-BOOK € 12,99 / ISBN 978 94 6401 499 0

I S B N 978-94-6401-241-5

I S B N 978-94-6401-219-4

9

9

789464 012415

7 6 / Vakliteratuur & hoger onderw ijs

789464 012194

MOMMING ON MY OWN

SPEEL!

Dubbel zoveel werk, dubbel zoveel
liefde

Inspiratie om slim te spelen
en ontdekken

Julie Houtman

Nathalie De Martelaere

JANUARI 2022

JANUARI 2022

HARDCOVER

HARDCOVER

15 X 23 CM

15 X 23 CM

208 BLZ.

208 BLZ.

€ 22,50

€ 22,50

ISBN 978 94 6401 363 4

ISBN 978 94 6401 363 4

NUR 740 MENS EN MAATSCHAPPIJ

NUR 740 MENS EN MAATSCHAPPIJ

I S B N 978-94-6401-363-4

I S B N 978-94-6401-439-6

9

9

789464 013634

789464 014396
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GOEDE VOORNEMENS:
GEZOND HET NIEUWE JAAR IN!

LEKKER LANG LEVEN
ISBN 978 94 6383 134 5 / € 24,50

LEKKER LANG LEVEN 2
ISBN 978 94 6383 282 3 / € 24,50

MEAL PREP PLAN
ISBN 978 94 91853 26 5 / € 22,50

KOKEN VOOR EEN MAATJE MINDER
ISBN 978 94 6131 974 6 / € 22,50

EEN BLIJVEND MAATJE MINDER
ISBN 978 94 6383 246 5 / € 22,50

WAT ETEN WE VANAVOND?
ISBN 978 94 6131 785 8 / € 25,00

WAT ETEN WE VANAVOND? 2
ISBN 978 94 6131 765 0 / € 25,00

GEZOND ZONDIGEN EN HARTIG G
 ENIETEN
ISBN 978 94 6383 164 2 / € 15,00

THE FITTEST YOU
ISBN 978 94 6131 910 4 / € 22,50

78 /

FEBRUARI: VIER DE LIEFDE!
In februari staat de liefde centraal! Stel zelf je pakket samen uit onderstaande boeken en krijg 50% korting bij
een bestelling van minstens 20 exemplaren. Actie geldig vanaf 1 januari t.e.m. 10 februari ’22. Te bestellen via
klantendienst@pelckmans.be of via jouw vertegenwoordiger met duidelijke vermelding ‘ACTIE VALENTIJN’.

12 ORGASMES
ISBN 978 94 6131 786 5 / € 22,00

OVERLEVEN ALS SINGLE
ISBN 978 94 6383 137 6 /
€ 17,50

EN ZE LEEFDEN NOG LANG
EN GELUKKIG
ISBN 978 94 6383 128 4 / € 22,50

SAMEN ZIN
ISBN 978 94 6383 109 3 / € 22,00

OVERLEVEN OP TINDER
ISBN 978 94 6131 982 1 /
€ 17,50

VAGINAPLEZIER
ISBN 978 94 6401 360 3 / € 22,00

BUCKETLIST KAMASUTRA
ISBN 978 94 6383 035 5 /
€ 17,50

IK HOU VAN JOU EN JOU EN JOU
ISBN 978 94 6337 158 2 / € 24,50

HOU VAN MIJ!
ISBN 978 94 6383 004 1 / €
15,00

EEN HANDJEVOL LIEFS
ISBN 978 94 6383 278 6 / € 15,00
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Op zoek naar inspirerende sprekers? Ontdek het aanbod van
Read My Lips en boek een spreker of moderater via hen.
 in tijd:
W
Samen vinden we de juiste spreker.

Creëer
verbondenheid:
Breng mensen weer samen rond inspirerende
verhalen.
Reduceer zorgen:
Wij zorgen voor jouw boeking van A tot Z.
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