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Voorwoord
Wat moet/moest een mens in coronatijden? Hopen op beterschap,
thuiswerken voor zover mogelijk,
gaan lopen en fietsen, klussen en...
lezen, veel lezen. Omdat boeken
informeren en amuseren, verlichting en verpozing brengen, ook in
eigen kot.
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Borgerhoff & Lamberigts heeft de
voorbije periode dan ook naarstig
verder gewerkt om ook in mei en
juni en de maanden verderop boeken tot bij u te brengen. Het boek
Coronashock van professor Johan
Albrecht blikt zelfs al vooruit naar
wat er nà de crisis komt. En vooral: hoe onze samenleving er misschien sterker kan uitkomen, als
we er tenminste uit willen leren
ten goede van onze economie, ons
gezondheidsbeleid en vooral ons
overheidsbeleid en ons politieke
functioneren. Voorwaar een boek
dat tot nadenken stemt.
Onze fysieke en mentale gezondheid is nu meer dan ooit van
tel. Vandaar ook dat wij de lezer
boeken brengen over diverse
thema’s binnen dat domein: van
onze adem tot ons achterwerk,
van euthanasie tot menopauze,
van relatietherapie tot de gender
blender.
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Dit is een tijd van sterke geschiedschrijving voor een groot publiek,
en die hébben we met een schitterend foto- en verhalenboek
over Belgisch-Congo, nog voor
dat 60 jaar geleden onafhankelijk
werd. Op even eenzame hoogte:
twee prachtige Klaraboeken, over
jazz en oude muziek, en de roman
De Jonge Weduwe van Arthur
Schnitzler (de Oostenrijkse
Madame Bovary).
[Pag. 18]
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Maar het moet niet allemaal ernst
of voorlichting zijn. Of wat dacht
u van prettige jeneverrecepten en
sterke verhalen over de jaren 70?
Of — in de schuif humor — van
Kakhiel, Lectrr, Hanne Luyten,
Humo’s beste moppen en Eva
Moutons agenda voor 2021?
Boeken brengen je in vervoering,
tot ver buiten je kot.
[Pag. 19]
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ACTUA
Alles wat
de burger en de
samenleving
moet weten over
euthanasie na
het proces
Tine Nys
Wim Distelmans
al vele jaren dé
voorvechter van
palliatieve zorg
en het recht op
euthanasie

U I T T R E KS E L

Voor zij
die lijden
Na het proces: alle vragen
over euthanasie die
een antwoord verdienen
PROF. WIM DISTELMANS

2020 stond voor een groot deel in
het teken van ‘het euthanasieproces’. Drie artsen moesten voor
Assisen verschijnen op verdenking
van de vergiftiging van Tine Nys die
op basis van een psychiatrische aandoening om euthanasie gevraagd
had. De dokters werden weliswaar
vrijgesproken, maar toch bleef de
samenleving met veel vragen zitten.

Ik weet het, men heeft mij al Dokter
Dood genoemd.
Men heeft mij er al van beschuldigd
dat ik gewetenloos en roekeloos
mensen het leven zou willen ontnemen, zonder dat zij dat zouden
vragen.
Dat ik elke demente bejaarde, elke
depressieve volwassene, elk aan
terminale kanker lijdend kind een
spuitje zou willen geven.
Al wie dat zegt, weet ik niet wie ik
ben. Ze kennen mijn gedachten
niet. Ze lezen niet wat ik schrijf, ze
horen niet wat ik zeg. Ze kennen ook
de wet op de euthanasie niet, hoe
die delicaat en met veel respect is
opgesteld.
Ze beseffen niet dat artsen in België
ook mensen naar de dood leiden
via andere wegen, zoals de palliatieve sedatie en het stopzetten van

Hoe zit dat nu met die procedure? En hoe bepaal je
‘ondraaglijk en ongeneeslijk psychisch lijden’? En
gaan dokters nu schrik krijgen om een euthanasie
uit te voeren? En wat is precies de rol van de controlerende commissie? En moet het recht op euthanasie worden uitgebreid naar dementerenden? En
zijn palliatieve sedatie, therapeutische hardnekkigheid of het stopzetten van een behandeling moreel
wel meer verantwoord dan euthanasie? En wat
kan men precies aanvragen via een wilsverklaring?
Dokter Wim Distelmans beantwoordt alle vragen
die een antwoord verdienen, omdat niemand dat
beter kan dan hij.

Een huisarts
die de wereld
gezonder wil
maken
Een verhelderend verhaal
over iets wat
ons allen
aanbelangt: ons
pensioen
Heeft een
concreet plan
om 700 miljoen
euro in een
duurzaam
pensioenfonds
te pompen

Al vele jaren heb ik mij, ondanks die
zure oprispingen hier en daar, altijd
gesteund gevoeld. Door de politiek,
de bevolking en mijn patiënten.
Ik voelde me ook gesterkt door het
feit dat sinds de wet op de euthanasie bestaat, sinds 2002, met meer dan
20.000 dossiers intussen, er nooit een
dossier voor de rechtbank was gekomen. Tot de zaak Tine Nys in 2020.
Sommigen willen van het euthanasieproces nu gebruik maken om
de wet aan te passen. Maar de wet
behoeft dus geen aanpassing. Ze
behoeft wel een uitbreiding. Als het
stopzetten van behandeling en palliatieve sedatie mogen bij dementie,
dan mag euthanasie dat ook. Als
euthanasie mag bij coma, dan mag
het ook bij dementie. En ik pleit voor
nog een uitbreiding. Het is tijd dat
palliatieve sedatie, dat nu vaak ‘in het
duister’ plaatsheeft en evenzeer een
actieve daad is die tot de dood leidt,
ook geregistreerd wordt, zoals dat bij
euthanasie verplicht is.

130 × 200 mm | Hardcover | 128 pag.
Verschijnt in juni 2020
NUR 740 | ISBN 9789463932271
€ 19,99

Vies geld,
schone
mensen
Hoe je pensioen de wereld
kan redden
ANNELEEN DE BONTE

118 × 198 mm | Softcover | 80 pag.
Verschijnt begin juni 2020
NUR 740 | ISBN 9789463932165
€ 14,99

Anneleen De Bonte werkte tien jaar lang als
huisarts. Langzaamaan besefte ze echter dat
de grootste bedreigingen voor onze gezondheid omgevingsfactoren zijn: ongelijke
kansen, pollutie, klimaatverandering,
ongezonde voeding... Als huisarts kon ze
daar nauwelijks wat mee. Daarom besloot ze
andere hefbomen te zoeken en kwam ze uit
bij een nieuwe passie: geld!
Vooral pensioengeld bleek een prima middel te zijn
om zaken te beïnvloeden waarover we ons doorgaans
machteloos voelen. Wij Belgen investeren gezamenlijk 150 miljard in pensioenvoorzieningen. Vreemd
genoeg wordt dat geld nog op grote schaal belegd in
fossiele brandstoffen, wapenindustrie, ontbossingsprojecten en dergelijke. Wat als we dat zouden investeren in duurzame infrastructuur, hernieuwbare
energie, gezond voedsel en onderwijs voor iedereen?
Pensioen gaat over het garanderen van een waardige
toekomst, toch? In deze brief vertelt De Bonte over
haar merkwaardige carrièreswitch, hoe ze toch weer
uitkwam bij mensen en bij zorg, maar dan anders.
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behandeling, die soms mensonwaardiger zijn dan euthanasie. En dat het
onderscheid tussen ‘doen sterven’
en ‘laten sterven’, flinterdun is, zelfs
kunstmatig.

EERDER
VERSCHENEN
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Over de lessen
die we moeten
leren uit de
coronacrisis
Pleidooi voor
noodzakelijke
hervormingen
in ons land
Auteur is
autoriteit in
de milieuecononomie

Coronashock
Hoe de coronacrisis de
veerkracht van onze
economie en samenleving
kan versterken

PROF. JOHAN ALBRECHT

Corona is/was in de eerste plaats een
gezondheidscrisis, dat spreekt voor zich.
Maar iedereen weet dat deze crisis ook
gevolgen zal hebben voor onze economie en
onze financiën. En dat de samenleving door
elkaar geschud is en we in domeinen als
gezondheidszorg, onderwijs, staatsstructuur en overheidsbeleid flink wat lessen
hebben te leren.

Kate Jones van University College
London onderzocht in 2008 in totaal
355 nieuwe ziekten waarmee de
wereldbevolking geconfronteerd
werd tussen 1960 en 2004. Hiervan
bleek meer dan 60% overgedragen
te zijn van dier op mens. Bekende
voorbeelden zijn SARS, ebola en de
Mexicaanse varkensgriep of H1N1.
Volgens Jones is er een versnelling
merkbaar in het opduiken van deze
ziekten door menselijke activiteit.
Als de analyse van Jones en haar
collega’s correct is, zullen we in de
toekomst meer uitbraken van nieuwe
virussen meemaken in en rond de
grote megasteden met verschillende
luchthavens om de hogere inkomens
uit te vliegen naar de toeristische
hotspots in Europa. De verwachte
expansie van de luchtvaart zorgt op
termijn voor een snellere verspreiding van besmette toeristen in alle
uithoeken van de wereld. Zonder een

Professor Johan Albrecht is senior fellow bij het
Itinera Institute en doceert milieu-economie aan
de Universiteit Gent. Hij is auteur van vijf boeken
en meer dan veertig publicaties in internationale
tijdschriften en verzamelwerken.
Hij blikt in dit visionaire boek vooruit op hoe
corona als een gamechanger kan fungeren om een
en ander essentieel te veranderen in ons land. Onder
het motto ‘never let a good crisis go to a waste’ pleit
hij ervoor om van deze shock een oppurtuniteit te
maken. Met al 20 jaar van de 21ste eeuw achter ons,
moeten we afscheid nemen van de recepten van de
20ste. Daadkracht, verantwoordelijkheidszin, efficiëntie, leiderschap en het mobiliseren van al onze
talenten zullen nodig zijn.

150 × 220 mm | Softcover | 128 pag.
Verschijnt einde mei 2020
NUR 740 | ISBN 9789463932301
€ 19,99

INTERVIEW

Auteur van het
succesvolle ‘De
Penis. Weetjes
en kneepjes
voor dagelijks
gebruik’
Internationaal
gerenommeerd
uroloog
Genderfluïditeit
steeds nadrukkelijker aanwezig in onze
maatschappij
Introductie
van een verduidelijkende
Genderblender
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Gender in
de blender
Ontdek jouw seksuele
identiteit

PROF. PIET HOEBEKE

Onze seksuele identiteit is geweldig complex.
Tussen de stereotiepe man en vrouw bevindt
zich een heel spectrum van seksuele identiteiten. De meeste mensen hebben een penis of
vagina, maar je genderidentiteit kan daar los
van staan. Als je je identificeert als man, kun
je toch de drang voelen om je vrouwelijk te
kleden. En dat zegt nog niets over je libido.
Om te verduidelijken hoe gender werkt, hanteert prof.
urologie Piet Hoebeke (UZ Gent) een pientere metafoor: de Genderblender. Stel je voor dat alle elementen van de seksuele identiteit – biologisch geslacht,
genderidentiteit, genderexpressie, seksuele voorkeur
en seksuele drift – zich als schuifknoppen op een
mengpaneel bevinden. Die kunnen aan de uiteinden
staan (100% mannelijk of vrouwelijk), maar meestal
staan ze ergens tussen de twee polen. Iedereen heeft
een unieke seksuele identiteit en vanaf nu kun je ook
de jouwe beter plaatsen. Dit boek is een glasheldere analyse van gender, maar ook een warm pleidooi
voor meer aanvaarding, want ons klassieke beeld van
mannen en vrouwen is dringend aan een update toe.

Je bent professor urologie aan het UZ
Gent. Hoe kwam je erbij om een boek
te schrijven over seksuele identiteit?
Door mijn beroep ontmoet ik mensen
die niet zomaar passen in het binaire
plaatje van mannen en vrouwen. Zo
ontdekte ik dat er een hele wereld
bestaat tussen man en vrouw. Dat
spectrum boeide mij. Ik kijk graag
naar mensen en ben altijd verrast om
te zien hoe gevarieerd mensen zijn.
Dan heb ik het niet over hun huidskleur, lengte, gewicht of leeftijd, maar
over hun seksuele identiteit. Door veel
te lezen en erover te praten bedacht
ik de Genderblender, een soort seksueel mengpaneel met vijf schuifknoppen. Dat systeem kan iedereen helpen
om zijn, haar of hun eigen seksuele
identiteit beter te begrijpen. Overigens
ben ik zelf homoseksueel en dus geen
stereotiepe man. Door na te denken
over de wereld tussen man en vrouw
leerde ik ook veel over mezelf.
Er zijn mannen en vrouwen: veel
ingewikkelder dan dat kan een seksuele identiteit toch niet zijn?
Toch wel. Je seksuele identiteit
bestaat uit meerdere componenten.
Onmiskenbaar is er de biologie die
mannen en vrouwen fysiek onderscheidt, maar je hebt ook een genderidentiteit: de manier waarop jij je
voelt passen in het plaatje van man of
vrouw. Ook genderexpressie, de manier waarop jij je uit in het spectrum
man-vrouw, is een kenmerk. Dan is
er nog seksuele voorkeur. Wie trekt
jou aan: mannen, vrouwen, of maakt
het niet uit? Daarbovenop komt een
volumeknop die aangeeft hoe sterk
seks jou beroert, het libido dus. Per

Coronashock — Gender in de blender
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koerswijziging gaan we alsmaar meer
geconfronteerd worden met pandemierisico’s. De tol van het coronavirus
is dramatisch terwijl 80% van de
besmettingen alleen beperkte symptomen meebrengt. Maar niemand kan
uitsluiten dat er morgen een nieuw
virus opduikt dat even besmettelijk is
als corona maar veel gevaarlijker.
Onze maatschappij moet zich voorbereiden op andere virussen en dit
vraagt ingrijpende hervormingen van
het economische systeem. Deze hervormingen zullen het sterkst renderen
wanneer ze ook een antwoord bieden
op de andere disruptieve uitdagingen.
Niet iedereen neemt de klimaatuitdaging ernstig en voor sommigen
zijn depressies, burn-outs en andere
psychische problemen eerder een
uiting van zwakte. En de digitalisering
is toch gewoon een zoveelste fase in
de ontwikkeling van nieuwe technologieën? Het debat tussen believers
en non-believers is
een non-issue. De
uitdagingen zijn reëel
maar de impact ervan
zal sterk afhangen van
onze reactie. Door
tijdig te reageren,
kunnen we de negatieve impact beperken. Doen we niets,
dan kan een situatie
ontstaan met onomkeerbare effecten die
we zullen moeten ondergaan. De vraag is
dan ook vooral welke
risico’s we als maatschappij willen nemen.
En welke risico’s we
afwentelen op de
toekomstige generaties die vandaag geen
stem in het debat
krijgen. Een klimaatontsporing na 2050 is
misschien geen zorg
voor wie vandaag 80
jaar is maar wel voor
diens kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

persoon kunnen die vijf elementen
variëren, zodat er eindeloos veel
combinaties mogelijk zijn. Onze seksuele identiteit is even uniek als onze
vingerafdruk, met dat verschil dat je
seksuele identiteit kan veranderen in
de tijd en je vingerafdruk niet.
Waarom is dit boek nodig?
Omdat de wereld gevarieerder is dan
we denken. Ik hoop mensen inzicht
bij te brengen, zodat het onbegrip
verdwijnt. Discriminatie wegens veronderstelde afwijkingen van de seksuele
norm, dat moet eruit. Met homoseksualiteit en gender-non-conformiteit zijn
we op de goede weg, maar we zijn nog
niet zover dat iederéén zich zorgeloos
kan ontwikkelen zoals hij, zij of hen is.

150 × 220 mm | Softcover | 192 pag.
Verschijnt midden april 2020
NUR 740 | ISBN 9789463931274 | € 22,99
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Met talrijke
unieke en
authentieke
beelden die
nooit eerder
gepubliceerd
werden
Schitterende
geschiedschrijving
in woord en
beeld, 60 jaar
na de onafhankelijkheid
van BelgischCongo
Auteur eerder
al erg succesvol met reeks
historische
boeken rond
spotprenten
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Wit-zwart in
zwart-wit
Samen en toch apart:
foto’s en verhalen uit Belgisch-Congo
PA U L VA N D A M M E

Paul Van Damme (°1959) is
historicus en schreef eerder
al bijzonder succesvolle boeken over spotprenten en hoe
die de geschiedenis van België
en de oorlog weerspiegelden.

In 2020 is het 60 jaar geleden dat Congo
onafhankelijk werd. Tijdens de periode dat
Congo een Belgische kolonie was, werden er
honderdduizenden foto’s genomen. Beelden
die de feitelijke en morele superioriteit van
de kolonisator, soms bewust in de vorm
van propaganda, toonden. Beelden die ons
een unieke blik geven over hoe het leven in
Belgisch-Congo én de denkwijze toen waren.
De auteur zocht jarenlang in allerlei binnenlandse en buitenlandse archieven, inbegrepen die van
missiecongregaties, oud-kolonialen en commerciële
bedrijven, naar de allerbeste foto’s rond één thema:
de verhouding tussen blank en zwart, samen op de
foto. De meeste daarvan werden nog nooit openbaar getoond. En de auteur verbond die foto’s met
verhalen en duiding – ze vertegenwoordigen immers
de feiten, het tijdsbeeld en de schrijnend ongelijke verhoudingen. Alle stereotypen verschijnen: de
zwarte als slaaf of ‘boy’, de blanke als geweldenaar,
de kerstening en de beschavingsdrang, de zwarte
vrouw als erotisch object, de goednieuwsshow vanuit de Belgische staat...

cover blank en

230 × 290 mm
Hardcover | 200 pag.
Verschijnt begin mei 2020
NUR 680
ISBN 9789463932264
€ 49,95
Twee zwarten begeleiden een
pater die vertrekt op missietocht. De missionaris rookt zijn
pijp en geniet van het comfort...

Z O M E R 2020

Een Congolees danst met een blanke vrouw. Het lijkt een demonstratie van gelijkheid, zij het dat de fotograaf
de vrouw onherkenbaar heeft gemaakt...

Wit-zwart in zwart-wit
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Atlas van
vergeten België

Hoe gelukkige medewerkers
je succesvol maken
LINDA CAPPELLE

Linda Cappelle is general manager bij
Bright Plus waar ze al jaren investeert in
een krachtig welzijnsbeleid. Met een 5G
model – gelukkig, gezond, geïnformeerd,
gemotiveerd, getalenteerd – ontpoppen
haar werknemers zich tot productieve
ambassadeurs van de organisatie.
Aan de hand van onderbouwd advies, heldere actiepunten en boeiende cases gidst Linda je naar een
geslaagd welzijnsbeleid. Met bijdrages van experten zoals Elke Geeraerts, Jo Caudron en Ann De
Bisschop. Onontbeerlijk leesmateriaal voor elke
leidinggevende of HR- professional.

200 × 260 mm
Softcover met flappen
192 pag.
Verschijnt in
september 2020
NUR 807
ISBN 9789463932424
€ 24,99

B A R T VA N A C K E R &
REINOUT BOSSUYT

In de “Atlas van Vergeten België” wekken
fotograaf Bart Vanacker en Reinout Bossuyt
meer dan vijftig vergeten plaatsen terug
tot leven. In elke provincie zochten ze de
resten op van wat ooit was: een vernielde
abdij, uitgerangeerde treinen, brokstukken
van architecturale parels en sporen van de
industriële revolutie. Monumenten groot en
klein die als ruïnes bevroren zijn.
Het boek toont je plaatsen in ons land waarvan je het
bestaan zelfs niet kon vermoeden. Aan de hand van
foto’s, verhalen en kaarten kom je het verhaal te weten achter de puinhopen van het verleden. Bovendien
wijzen de auteurs je de weg naar die plaatsen zodat je
zelf kunt ontdekken wat er nu nog te zien is.

190 × 245 mm | Hardcover | 208 pag.
Verschijnt in september 2020
NUR 680 | ISBN 9789463932431 | € 27,50

Van de makers van het
succesvolle ‘Verdwijnend België’
Een hulde aan de schoonheid
van het verval

De kracht van
onderhandelen

Naast de prachtige fotografie
en sterke verhalen ook
gedetailleerde kaarten met
praktische (be)zoekinfo

Hoe als professional een
deal bereiken of een conflict
oplossen?
THEO DE BEIR

Bedrijven, organisaties, overheden: heel vaak krijgen
zij te maken met confronterende standpunten, met
lastige discussies, met moeilijk te overhalen partners,
met te ontwarren knopen. De oplossing daarvoor ligt
vaak in ‘goed onderhandelen’. Mr. Theo De Beir is als
erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken
en als docent (KU Leuven, Ehsal, U Antwerpen...)
dé autoriteit in onderhandelingstechnieken. In deze
handige gids leer je alles over hoe je efficiënt een overeenkomst bereikt of een dispuut oplost.

150 × 220 mm
Softcover | 192 pag.
Verschijnt begin
september 2020
NUR 806
ISBN 9789463932486
€ 24,99

Z O M E R 2020

Fulltime gepassioneerd — De kracht van onderhandelen — Atlas van vergeten België

7/20

Zomer 2020

GEZOND

BORGERHOFF & LAMBERIGTS

Editie N°2.

8/20

GEZOND
Carry De Clercq
al jaren actief als
stemcoach voor
bekende koppen

Ademrevolutie

Achterwerk

Adem als een baby,
spreek als een God

Alles over het laatste
menselijke taboe

SIONA HOUTHUYS &
CARRY DE CLERCQ

D R . B A R T VA N G E L U W E

Siona Houthuys
is stemactrice
bij het audiocollectief ‘Schik’
Met tal van
praktische
oefeningen!

Wij spreken, omdat we mens zijn. Wij zijn
wezens die onze gedachten in woorden en
zinnen kunnen gieten. We spreken tegen
elkaar of tegen onszelf, soms honderduit,
dan weer met weinig woorden, soms in
vurige monologen, dan eens tegen de bomen
of onze planten. We spreken anderen toe,
we bespreken, of spreken iemand aan. We
spreken voor de vuist weg, op zalvende toon,
onder vier ogen of over koetjes en kalfjes.
En dat doen wij hele dagen en nachten lang. Spreken
spreekt voor zich. Of toch, daar gaan wij van uit. Het
gaat zo vanzelf dat niemand erbij stilstaat wat we
ervoor moeten doen. Sommigen denken dat spreken alleen maar articuleren is, anderen denken dat
stembanden tien centimeter lang zijn of dat we moeten duwen op onze keel om duidelijk te praten. We
denken vaak maar aan enkele facetten en kennen het
grotere geheel niet. Spreken is een holistisch gebeuren, waar werkelijk ons hele lichaam aan meewerkt,
en dat beseft haast niemand.
Dit boek legt aan de hand van duidelijke illustraties uit hoe we opnieuw een gezonde buikademhaling kunnen aanleren. Zo verhogen we juist
stemgebruik en zelfzekerheid en reduceren we stress.

Helder uitgelegd
en dikwijls met
een humoristische knipoog

In dit boek leer je dat iedereen vanaf zijn
geboorte aambeien heeft, we allemaal
verkeerd op het toilet zitten en we niet één
maar twee sluitspieren hebben. Wist je dat
Nederland de WK-finale in 2014 verloor
door een gescheurde anus en dat Napoleon
Bonaparte wellicht nooit de Slag van
Waterloo verloren zou hebben, als hij dit
boek had gelezen…

Een boek dat
iedereen gelezen
moet hebben om
nu eindelijk die
schaamte aan de
kant te zetten

Dr. Bart Van Geluwe is abdominaal chirurg in het
AZ Groeninge in Kortrijk en wordt dagelijks geconfronteerd met patiënten die zich schamen over hun
aandoeningen. Meer nog: heel wat patiënten excuseren zich voor de pijn aan hun poep. Daarom liep de
auteur al lange tijd met de idee om ooit een boek te
schrijven over het achterwerk, over het laatste taboe
van het menselijke lichaam. Goedele Liekens leerde
ons de vagina kennen, Dr. Bart Van Geluwe doet
vandaag hetzelfde met de anus.
INT ERVIE W

Op een dag komt een vrouw op mijn
raadpleging terecht. Ik voelde het meteen, het ongemakkelijke gevoel toen
ik haar uit de wachtkamer riep. Met
een zachte “Gaat u zitten mevrouw”,
probeerde ik haar zenuwachtigheid
te breken. Aarzelend startte ze haar
verhaal: “ Ik heb pijn en bloedverlies,
soms..” Uiteraard vermoedde ik wel
waar de pijn zich bevond, maar toch
vroeg ik er openlijk naar. Haar reactie
was tekenend en in plaats van op mijn
vraag te antwoorden, begon ze zich
te excuseren. Ze bloosde en durfde
nauwelijks opkijken. Ikzelf wist niet
goed wat zeggen, ik twijfelde tussen:

“Mevrouw mijn wachtzaal zit vol met
dergelijke problemen”, of een spontane “Maar mevrouw dit is mijn hobby...”
In de plaats vroeg ik haar of ze zich
bij de tandarts ook altijd excuseerde.
Sinds die dag wist ik het, ooit schrijf
ik hier een boek over, over het laatste
taboe van het menselijk lichaam.

“Bijna alle patiënten excuseren
zich wanneer ze in
mijn spreekkamer
terechtkomen.”

150 × 220 mm | Softcover | 192 pag.
Verschijnt begin september 2020
NUR 740 | ISBN 9789463932080 | € 22,99

165 × 235 mm | Softcover | 288 pag.
Verschijnt einde mei 2020
NUR 740 | ISBN 9789463931243 | € 22,99
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je werkelijk alles
over de poep,
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Filip Geelen: “Vertel eens een gek
verhaal van bij jou in de praktijk?”
Deze vraag krijg ik meestal eerst
te horen wanneer het bij nieuwe
ontmoetingen gaat om wat ik als job
doe. Of wanneer een gesprek tussen
oude bekenden stilvalt. En of ik mijn
lach wel kan inhouden wanneer het
over seks gaat. Ja, de mens is een
nieuwsgierig beestje! Vaak moet
ik anderen op dat moment teleurstellen in hun zoektocht naar een
sappige anekdote. Neen. Ik krijg
geen rare, bizarre, tenenkrullende
verhalen te horen tussen de vier
muren van mijn gesprekskamer. Ja.
Ik kan mijn lach inhouden wanneer
mensen hun verhaal brengen. Wat
niet wil zeggen dat er af en toe niet
gelachen wordt! Lachen kan voor de
nodige luchtigheid zorgen die sommige zwaardere verhalen kunnen
gebruiken. Iemands last weglachen
of uitlachen, nee. Het idee alleen al,
dàt is tenenkrullend.

150 × 220 mm | Softcover | 192 pag.
Verschijnt begin juni 2020
NUR 740 | ISBN 9789463932202 | € 22,99
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De mensen die mijn hulp inroepen
zijn dan ook gewone, doorsnee mensen. Zoals jij en ik. Met gewone jobs,
een gewoon leven, gewone hobby’s.
Op vlak van seksualiteit en/of relaties loopt het even niet zo gewoon.

Waar is
de liefde
gebleven?

“Soms loopt een
relatie op vlak van
communicatie of
seks gewoon even
niet, erover praten is
de eerste stap naar
herstel.”
Of zoals ze zouden willen. Uiteraard
is iedereen anders, mij zul je niet snel
dezelfde kam zien bovenhalen om iedereen daarover te scheren. In de kern
is het basisprincipe wanneer mensen
de eerste keer op gesprek komen hetzelfde: iemand heeft nood aan hulp.
Zit je nu zelf met vragen over jezelf
of je relatie en durf je niet goed professionele hulp zoeken? Schrikt het
woord ‘therapie’ je af? Ben je bang dat
je op een zetel moet gaan liggen en
je diepste geheimen moet prijsgeven?
Laat dan dit boek je geruststellen.
Het is allemaal niet zo erg zoals ik
vermoed dat je het je voorstelt. Het
kan zeker intens zijn en je komt dingen tegen van jezelf die je misschien
liever nog even had verstopt. Maar
zonder stilstaan bij jezelf komt er geen
beweging. En zonder beweging is er
geen verandering. Misschien haal je
uit dit boek wel een handige tip of ga
je met een bepaalde techniek thuis
aan de slag: geweldig! Zeker doen! Of
misschien denk je toch: Verdorie. Zo
eens gaan praten, dat zou mij deugd
doen. Dat zou ons helpen. Dat kan
iets in gang trekken. Zeker dan: absoluut welkom! Dan kijken we samen of
het iets voor jou is tijdens het eerste
gesprek, voor we verder gaan.

Editie N°2.

In het kabinet van de
relatietherapeut
FILIP GEELEN

Zit je zelf met vragen over jezelf of je relatie
en durf je niet goed professionele hulp zoeken? Schrikt het woord ‘therapie’ je af ? Ben
je bang dat je op een zetel moet gaan liggen
en je diepste geheimen moet prijsgeven?
Laat dan dit boek je geruststellen.

Ontboezemingen over
mijn lijf en leven

PA S C A L P L A T E L

Pascale Platel is beginnen schrijven omdat
ze het leven niet aankon. Dagboeken vol.
In haar universum was alles perfect, maar
in de buitenwereld loerde het gevaar en het
was er zo saai. Gelukkig leerde ze buiten de
lijntjes kleuren en ‘weerbaar zijn’ en daar
waar haar eerste stukken fictieve sprookjesverhalen waren, raakt het recentere werk
haar eigen geschiedenis aan.

Z O M E R 2020

Boordevol tips
om opnieuw
naar elkaar toe
te groeien
Filip Geelen
is één van de
experten in het
populaire televisieprogramma
‘Blind Getrouwd’
Alles over seks
en communicatie
binnen een
relatie

Het is allemaal niet zo erg zoals ik vermoed dat je
het je voorstelt. Het kan zeker intens zijn en je komt
dingen tegen van jezelf die je misschien liever nog
even had verstopt. Maar zonder stilstaan bij jezelf
komt er geen beweging. En zonder beweging is er
geen verandering. Ongetwijfeld haal je uit dit boek
een handige tip of ga je met een bepaalde techniek
thuis aan de slag.
De auteur Filip Geelen is een dikke tien jaar
actief als seksuoloog en relatietherapeut en bekend
van het programma ‘Blind Getrouwd’. In de vele
duizenden gesprekken die hij voerde, merkte hij
steeds dezelfde terugkerende problemen. Koppels
en individuen blijven kennelijk worstelen met dezelfde thema’s – thema’s die zo belangrijk zijn dat
hulp ingeroepen wordt van derden om hen daarin
bij te staan. Dit boek zal inzicht geven in waarover
het zoal gaat op de bank bij de therapeut. En hoe
ermee verder wordt gegaan.

Schoonnijd

140 × 220 mm | Softcover | 128 pag.
Verschijnt in juni 2020
NUR 740 | ISBN 9789463932219 | € 22,50
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In Schoonnijd heeft Pascale het over zintuiglijk verlangen, relaties, zelfsabotage, imago, erotiek, de eeuwige
troost, de valkuilen, de worstelingen en de queesten
met en van het leven. De foto’s bij de teksten refereren flamboyant en theatraal naar iconische beelden
van pin-ups maar geven ook een intieme blik op het
kwetsbare model. Naakt wordt daarbij niet geschuwd.
“Zonder die naaktheid in mijn werk voel ik mij niet
vol, is het leven niet vol-ledig” zegt Platel. Die naakte
authenticiteit komt terug in de taal en het spel tussen de geliefden, fotograaf en model. Pascale Platel
is vrouw, moeder, geliefde en staat al meer dan een
kwarteeuw in het vak. Ze poseert, ze presenteert, ze
publiceert, maar in de eerste plaats is ze verhalenvertelster. Doorheen de creaties van Platel loopt één rode
draad: deze van het genot om te vertellen, te fantaseren, uit te dagen en gaandeweg zichzelf te ontdekken.
Filip Hamerlinck is kunstenaar – piloot en de partner
van Platel. Wat ooit begon met een sporadische foto
evolueerde via het ontwerpen van affiches voor theaterproducties tot fotosessies in het kader van dit boek.

Waar is de liefde gebleven — Schoonnijd

Een universeel
verhaal dat elke
moeder aan
haar dochter wil
schenken, elke
vrouw aan haar
vriendinnen,
elk meisje aan
zichzelf
De coming of
age van grand
dame Pascale
Platel gevat in
poëtisch proza
met scherpe
randen en eerlijke
beelden
Een speels verhaal van een
fotograaf en zijn
model, van een
kunstenaar en
zijn muze, van
twee geliefden
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Wat is het grootste misverstand over
de menopauze?
Hoewel de meeste vrouwen weten
dat de menopauze er onherroepelijk
zit aan te komen, denken vele dat
het slechts een tijdelijke fase is die
hoogstens enkele jaren duurt. Niets is
minder waar: zodra de productie van
geslachtshormonen stilvalt, blijft een
vrouw voor de rest van haar leven in
de menopauze.
Wat is de meest doeltreffende maatregel om het minst last te ondervinden van de menopauze?
Eerst en vooral is het ontzettend belangrijk dat je een gezonde levensstijl
blijft nastreven. Wanneer je rookt,
onevenwichtig eet en niet voldoende
beweegt, hebben alle andere behandelingen eigenlijk bijna geen zin meer.
Maar gezond leven alleen beschermt je
niet tegen kwaaltjes. Daarom kunnen
vrouwen kiezen voor een behandeling
met hormonen die chemisch identiek
zijn aan de lichaamseigen hormonen.
Daarbij is de dosis aangepast aan hun
individuele noden.
Zijn er risico’s verbonden aan zo’n
hormonentherapie?
Een natuurlijke, lage dosis is in se veilig. Meer zelfs: zo’n hormonenbehandeling beschermt tegen veroudering,
adervernauwing en botontkalking.
Hoe zal dit boek vrouwen helpen? En
hebben mannen er ook iets aan?
Sowieso zullen vrouwen nu beseffen
dat ze zich niet zomaar hoeven neer
te leggen bij alle ongemakken van de
menopauze. Dankzij betere informatie
bepalen ze zelf in welke behandeling
ze zich het best kunnen vinden. Voor
mannen is het interessant om beter te
begrijpen waar vrouwen mee te kampen hebben. Geloof me: veel mannen
vallen uit de lucht wanneer je uitlegt
welke kwaaltjes vrouwen zoal te verduren krijgen tijdens de menopauze.

Menopauze
Menostart

Jouw
gezondheid

Tips & tricks om baas te
blijven over je lichaam

CM — Wat je zelf kan doen om
gezond en gelukkig te leven

PROF. DR.
HERMAN DEPYPERE

Onze visie op gezondheid en geneeskunde is de laatste tijden veranderd. Het gaat niet meer om ‘ziek zijn
en dan naar de dokter en pillen slikken’.
Deze machtige gezondheidsgids legt je uit hoe
je gezond kan blijven door jezelf te monitoren en
te verzorgen, door goed te leven, maar ook door je
geestelijk goed in je vel te voelen. In dit boek krijg
je bovendien pakken informatie, in een handige ‘A
tot Z’, over heel veel kwalen en ziekten en hoe je
die zelf kan ontdekken, voorkomen en behandelen.
Dit alles onder supervisie van ‘s lands allergrootste
gezondheidsfonds, de CM.

Menopauze. Het woord alleen al is misleidend:
‘pauze’ impliceert immers een kort intermezzo,
terwijl vrouwen maar liefst een derde van
hun leven in die menopauze doorbrengen.
Daarbij hebben ze ook nog eens last van allerlei
ongemakken, zoals warmteopwellingen en
vermoeidheid, stijve gewrichten of pijn tijdens
seks. Wat veel mensen echter niet weten, is dat
je daar ook iets aan kunt doen.
Prof. dr. Herman Depypere (Universiteit Gent en UZ
Gent) is expert op het gebied van menopauze en volgt
het recente onderzoek op de voet. In dit boek vertelt hij
op toegankelijke wijze welke kwaaltjes zoal optreden,
hoe die te verklaren zijn en vooral: hoe je ze kunt tegenhouden. Als gynaecoloog begeleidde prof. Depypere
talloze vrouwen bij hormonenbehandelingen, waarbij zij
de hormonen krijgen die hun lichaam niet meer aanmaakt. Op begripvolle wijze doet hij uit de doeken wat
de voordelen ervan zijn en waarvoor je moet opletten.
Ontdek hoe je een gezond, kwalitatief én prettig leven
kunt leiden, zonder dat je last hebt van klachten die perfect te vermijden zijn.

190 × 240 mm
Softcover | 312 pag.
Verschijnt in juni 2020
NUR 860
ISBN 9789463930888
€ 29,99

Vanonder vrij
MARGARETE STOKOWSKI

Professor
Depypere is dé
autoriteit op het
gebied van de
menopauze

In Vanonder vrij beschrijft Margarete
Stokowski (Spiegel-columnist) hoe het is om
vrouw te zijn. Ze vertelt over haar vroege
wens om absoluut als meisje gezien te worden,
over ontoegankelijke seksuele opvoeding,
over haar en ontharing, over gewelddadige
ervaringen, seks, liefde en feminisme.

Auteur van
de bestseller
‘Menopauze’

Haar persoonlijke belevenissen, die ze prachtig neerschrijft in dit boek, bekijkt ze in het licht van filosofische en wetenschappelijke informatie die ze helder
weet samen te vatten voor haar lezers. Wanneer ze
naast haar eigen verhaal ook de verhalen van talloze
andere vrouwen aanhoort, wordt het duidelijk dat de
moderne vrouw nog steeds heeft af te rekenen met
een structurele ongelijkheid.
Met veel humor en wijsheid positioneert
Margarete de vrouw in de hedendaagse samenleving.
Als we verandering op grote schaal willen bereiken,
stelt ze, dan moeten we focussen op de details, op
de alledaagse dingen die voor vrouwen om een of
andere reden anders zijn gebleven. Een persoonlijk
en bevrijdend boek dat toont hoe moeilijk het blijft
om dat daar vanonder bespreekbaar te maken.

Met oog voor de
meest recente
ontwikkelingen
Je kán iets
doen aan de
menopauze

128 × 224 mm
Softcover | 224 pag.
Verschijnt midden juni 2020

128 × 200 mm | Softcover | 200 pag.
Begin mei 2020
NUR 740 | ISBN 9789463932240
€ 21,99
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Jenever
Revival

Inclusief
originele
jeneverrecepten
van verschillende Belgische
bartenders

TOM SMEETS

Als het over nationale paradepaardjes gaat,
loopt de doorsnee Belgische mond over van
de wafels en frietjes met mayonaise. En
jenever? Dat durven we weleens vergeten,
terwijl de rijke jenevergeschiedenis toch
voornamelijk door de Belgen geschreven is.
Tijd om de tongen los te maken!
Dat de jeneverwereld al een tijd opnieuw aan het
borrelen is, bewijst de ontwikkeling van heel wat
nieuwe jenevers door kleine en grote spelers. In de
Jenever Revival proosten we op de comeback van
dit eeuwenoud cultureel erfgoed. Met een borrel
geschiedenis, een slok getuigenissen en een shotje
cocktailrecepten. Want wat de toekomst van jenever
betreft, zien we het glas niet halfvol, maar helemáál
vol. Tot aan de boord. Lees inspirerende verhalen
van meesterstokers en fijnproevers. Vind de jenever
naar jóúw smaak aan de hand van een smaakprofiel. Voeg heerlijke (cocktail)recepten met jenever
toe aan je thuisbar.

175 × 230 mm
Hardcover | 192 pag.
Verschijnt in september 2020
NUR 440 | ISBN 9789089317957
€ 24,99

Pimp Your
Food

Boordevol
glasheldere
informatie met
begeleidende
foto’s

Hoe je gerechten laten
schitteren met jouw
smartphone?

Speelt in op dé
trend van het
moment

VIRGINIE SCHOELINCK

Eten fotograferen is een ware kunst.
Sprekende beelden en de juiste sfeer creëren, er komt heel wat bij kijken. En toch kan
iedereen met enkele basisvaardigheden zelf
prachtige foto’s creëren.

Auteur maakt
deel uit van het
team Njamfoodies
Met dit boek lift
je je foto’s net
dat trapje hoger

In dit boek leert foodblogger Virginie Schoelinck in
een handomdraai Instagram worthy foodfoto’s maken met jouw smartphone die de appetijt onmiddellijk opwekken. Ze staat stil bij de smartphone
zelf, belichting, ondergronden, compositie, styling,
fotobewerking en zoveel meer. Dit boek toont je
heel wat inspiratie om zelf aan de slag te gaan.
Sinds 2015 heeft Virginie Schoelinck haar eigen blog
‘A Spoonful of Happiness’ waar ze haar drie grote
passies deelt met haar volgers: food, fotografie en
reizen. In 2018 besloot Virginie om voluit voor haar
diepgewortelde passies te gaan. Sindsdien werkt
Virginie freelance als foodfotografe- en styliste. Ze
geeft ook workshops foodfotografie zowel met camera als met smartphone.

190 × 245 mm
Integraalband | 128 pag.
Verschijnt eind augustus 2020
NUR 440 | ISBN 9789463932493
€ 24,99
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POP CULTURE
Unieke samenwerking tussen
succesauteur en
radiocoryfee
Nostalgische
terugblik op
de veelkleurige
seventies die
50 jaar geleden
begonnen
Bijna vergeten
figuren van
toen opnieuw
opgediept

Scoubidou
Het boek van de 70ies
FILIP OSSELAER &
LEEN DEMARÉ

50 jaar geleden begonnen de seventies.
Men kan ermee dwepen of ze verfoeien,
maar de jaren zeventig waren in elk geval
veelkleurig (het behangpapier alleen al...).
Van de autoloze zondagen tot Watergate.
Van De Collega’s tot Dallas. Van disco tot
punk. Van Jaws tot The Godfather. Van
Raymond Goethals tot Ivo Van Damme.
Van Urbanus tot Fawlty. Van Ann Christy
tot Rock Torhout. Van de Citroën CX tot de
cassetterecorder. Van olifantenpijpen tot het
Farrah Fawcett-kapsel. Van de scoubidou tot
de View-Master.
Auteur Filip Osselaer ontwikkelde samen met Leen
Demaré (ex-Joe FM) een geweldige show rond de
seventies, en dit is het boek dat daarbij hoort. Dit is
geen loutere opsomming van feiten, trends en namen. Bijna vergeten tenoren en getuigen van toen
werden geïnterviewd nu. Zij kijken met de auteurs
nostalgisch terug op een onvergetelijke tijd en herontdekken verborgen parels.

Negende
Thuisboek
onthult weer
wat je nog niet
op TV zag
Tom en Tania,
ooit jeugdvrienden, zijn de
hoofdrolspelers
Prangende
vragen over
hun verleden
duiken op

150 × 220 mm | Softcover | 208 pag.
Verschijnt begin september 2020
NUR 740/680 | ISBN 9789463932509
€ 24,95

Opgedoken
Thuis, wat u (nog) niet
zag op televisie

De dagelijkse afspraak met Thuis op Eén
blijft onvoorstelbaar populair. Altijd
minstens 1,3 miljoen trouwe kijkers, met
pieken tot bijna 1,5 miljoen als het erg
spannend is. Ook dit negende Thuisboek
onthult een verhaallijn en een geheim die
pas na de publicatie ervan zullen opduiken
op televisie. De primeur is zoals steeds voor
de liefhebbers van onze bestseller-reeks!
Dit boek draait rond Tom en Tania, die ooit jeugdvrienden waren. Talloze zomers beleefden ze samen.
Vakanties vol zon, liefde en spanning. Maar ligt er
ook een donker verleden begraven onder het zand...?
We nemen je mee naar zee. Naar een zomer, lang
geleden. Naar de surfclub, waar Tom en Tania elkaar
leerden kennen. Waar het allemaal begon en waar
nog onopgeloste vragen rijzen die de levens van Tom
en Tania en Thuis nu nog altijd kwellen. Wie weet
wat er nog allemaal nog opduikt? Alle antwoorden
liggen op de bodem van dit boek.

140 × 215 mm | Softcover | 192 pag.
Verschijnt zomer 2020
NUR 300/340 | ISBN 9789463932295
€ 19,99
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JONG
‘Het verhaal van
Merel’ speelt
zich af vóór het
tweede seizoen
van de populaire
Ketnet-reeks
Liandra Sadzo
is bekend van
‘D5R’ en
‘De Buurtpolitie’
Het is het laatste verhaal in de
eerste ‘#LikeMe’boekenreeks

#Like me
Merel

#Like me
Caro 2

JA N R U Y S B E R G H

JA N R U Y S B E R G H

Merel laat er meteen geen twijfel over
bestaan: zij is de queen bee van het eerse
middelbaar. Ze zwaait de plak, - Camille en
Kyona vindt ze maar dutsjes.
Merel wil zich altjd iets stoerder en beter voordoen,
al is ze zelf een vat vol onzekerheden. Ze komt thuis
niets tekort, want het gezin Mintiens zit er financieel warmpjes in dankzij bloeiende meststoffenzaak.
Maar Merel is niet echt fier op het weinig glamorous
beroep van haar ouders. Ze ziet ook haar vier jaar oudere zus Melinda als een concurrente. Die heeft pas
een plaatselijke Missverkiezing gewonnen gewonnen
en aast nu op een carrière als model, daarin gesteund
door haar vader en moeder.
Merel wil nog meer bereiken dus. Ze heeft vernomen dat Camille van een rijke thuis is en besluit
die in haar ‘bitchsquad’ in te lijven. Maar Kyona is
van geen nut (en een concurrente als BFF), dus als
Camille bij het groepje wil horen, moet ze Kyona
dumpen. Hoe ze dat precies doet, ontdek je hier.

Tiener Caroline Timmermans (Caro voor
de vrienden) woont met haar familie in een
dorp in de Ardennen. Maar wanneer haar
mama ziek wordt, verhuizen ze met het
hele gezin naar de stad. En dat is een hele
aanpassing, vooral voor Caro.
Ze komt terecht op een nieuwe school vol rivaliteit, conflicten en sociale hiërarchie. Op het eind
van na een bewogen schooljaar keert ze terug naar
de Ardennen, eindelijk. Daar kan ze even vluchten
van Vince, gelukkig maar. Caro doet er alles aan
om hem tijdens de zomer uit haar hoofd te zetten.
Ze komt er ook oude bekenden wat ze dan niet altijd zo fijn vindt. Ze mist ook haar vrienden Yemi
en Kyona, aan wie ze erg gehecht was geraakt. En
Tintin natuurlijk.
Alles wat gebeurde in de zomer voor het nieuwe
schooljaar, ontdek je hier, in de zevende verhaal in
de leesboekenreeks van #LikeMe.

Het verhaal
van Caro’ speelt
zich af vóór het
tweede seizoen
van de populaire
Ketnet-reeks
Het is het
eerste verhaal
in de ‘#LikeMe’boekenreeks
Het eerste
‘Verhaal van
Caro’ stond
maandenlang in
de jeugd top 10

128 × 200 mm | Softcover | 128 pag.
Verschijnt eind augustus 2020
NUR 280 | ISBN 9789463932462
€ 17,99

128 × 200 mm | Softcover | 128 pag.
Verschijnt midden mei 2020
NUR 280 | ISBN 9789463932288
€ 17,99
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Derde deel
in de succesvolle reeks,
met nog meer
grappen
Kakhiel lezen is
gezond voor uw
kinderen, familie en vrienden
Van de m/v/x
achter de immens populaire
Kakhielcommunity

De dikke
Kakhiel 3

EERDER
VERSCHENEN

306 ultiem domme
grappen voor in bed
of in de auto ofzo

Verlengd wegens succes! Vervuld van trots
presenteren wij De dikke Kakhiel 3. Na de
eerste twee succesvolle delen kon het niet
anders. Kakhiel bouwt gestaag verder aan
een nu al indrukwekkend oeuvre.
Intussen heeft het internetfenomeen meer dan een
half miljoen volgers op Instagram, daarnaast zijn
er nog honderdduizenden Kakhiel-discipelen op
Facebook, Twitter en de website van Kakhiel zelf.
Wie de m/v/x achter het pseudoniem Kakhiel is,
blijft een goed bewaard geheim, maar de Kakhielmoppen zijn bijna iedereen bekend.
De wereld van Kakhiel is die van de stockfotografie. Bejaarden, patsers, blondines, kleuters en
andere kleurrijke passanten worden vakkundig van
tekstballonnen voorzien waardoor de foto’s op slag
dubbelzinniger of schunniger worden. Wie dacht dat
de grappen niet dommer konden, heeft het mis. Met
De dikke Kakhiel 3 toont Kakhiel opnieuw dat je
altijd harder lachen kan.
Haha, doei!

Kakhiel
lezen vergroot
de kans op
blijdschap en
veroorzaakt
vrolijkheid
Begin elke dag
met een glim- of
bulderlach
Met fijne info
over bijzondere
dagen

160 × 215 mm | Softcover | 320 pag.
Verschijnt eind april 2020
NUR 372 | ISBN 9789463931649
€ 19,99

Kakhiel
scheurkalender
De 365 domste, dwaaste,
beste grappen van Kakhiel!

Vet domme moppen voor Valentijnsdag,
Kerstmis en elke andere dag van het jaar?
Zoek niet verder. Zoals altijd staat Kakhiel
klaar om je timemanagement én je levenskwaliteit te verbeteren.
Dankzij de scheurkalender van Kakhiel komt er een
einde aan al die knorrige ochtenden. Vanaf nu kun
je elke morgen uit je bed springen om te ontdekken
welke domme mop vandaag je ochtendhumeur de
kop zal indrukken.
En het is nog leerrijk ook. Wist jij bijvoorbeeld
dat 18 juni de internationale dag van de paniek is?
Het staat er allemaal in, zodat je nooit meer CAPS
LOCK- of augurkendag vergeet!
De Kakhiel-scheurkalender verzamelt het beste
werk uit het oeuvre. Geen dag gaat voorbij zonder
een brutale bejaarde of een gewiekste kleuter. Met
deze scheurkalender ga je dus gegarandeerd goede
tijden tegemoet. Fijn jaar nog.
Haha, doei!

130 × 180 mm | Softcover | 768 pag.
Verschijnt begin augustus 2020
NUR 014 | ISBN 9789463932394 | € 15,99
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Eva’s agenda
2021
E VA M O U T O N

Een West-Vlaamse boer moet voor de
rechtbank verschijnen voor de verkrachting
van zijn meid. Vraagt de rechter: ‘Heb je
haar verleid?’ Zegt de boer: ‘Bènink, ze
lag al goed.’
Wat zei God toen Eva in haar blootje de zee
uitliep? ‘Oh nee, hè! Die geur krijg ik nooit
meer uit mijn vissen!’

Na Eva’s Gedacht, Eva’s Agenda. Nooit meer
te laat komen op etentjes die al drie maand
op voorhand vastliggen of de verjaardag van
je buurman vergeten. Plannen en organiseren

of heel hard doen alsof, alles kan met deze exclusieve agenda. Een must-have voor elke Evafan! Inclusief tekenlatje en notitieblokje om die
gedachten netjes te ordenen. Let’s go!

Applaus! Dit waren de lievelingsgrappen van respectievelijk Danira Boukhriss en Julie Van den Steen.
Hoe komen we daarbij? Door minutieus onderzoek!
Humo gaat sinds jaar en dag op zoek naar de beste
moppen volgens onze bekendste koppen. Dit boek
verzamelt de plezierigste daarvan.
Benieuwd welke grap Bart De Wever te vertellen
heeft over het koningshuis? Welke Napoleon-grol
Bart Van Loo op familiefeestjes bovenhaalt? Humor
komt in alle soorten en maten. Zo is de beste farce
volgens cartooniste Chrostin… Jan Jambon. Punt.
Duik nu een wereld in vol joden, moslims, katholieken en blondines. De wereld daarbuiten wordt er
een stuk minder grauw door!

Twee vriendinnen zitten gezellig samen op
een terrasje iets te drinken. Plots komt de
man van één van de vrouwen aangewandeld,
met een bos bloemen in de handen. Zegt die
vrouw tegen haar vriendin: ‘Godverdoeme,
kan ik weer de hele nacht met mijn benen
open liggen.’ Waarop de andere vrouw
zegt: ‘Hoe? Hebben jullie thuis geen vazen
misschien?’
— Philippe Geubels, Komiek
Een fanatieke Antwerp-supporter ligt op
zijn sterfbed, en men vraagt hem of hij
nog een laatste wens heeft. Hij zegt: ‘Ik wil
de voorzitter van Beerschot spreken.’ De
voorzitter van Beerschot komt naar de stervende man en vraagt wat hij voor hem kan
doen. ‘Ik wil lid worden van Beerschot.’ ‘Lid
worden van Beerschot?’ vraagt de voorzitter
verbaasd. ‘Maar u heeft heel uw leven voor
den Antwerp gesupporterd!’ ‘Ik weet het,’
zegt de stervende, ‘maar ik heb liever dat er
een Beerschotsupporter doodgaat.’
— Guido Belcanto, Chansonnier
Wat is de gelijkenis tussen een schone vent
en een toilet? Ofwel is hij bezet, ofwel is
hij bekakt.
—James Cooke, Presentator en acteur

128 × 200 mm | Softcover | 192 pag.
Verschijnt midden mei 2020
NUR 372 | ISBN 9789463932400
€ 19,99
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verklappen
365 hilarische bekentenissen
uit het ouderschap
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De geschiedenis
van België van de
laatste 20 jaar
VOLGENS LECTRR

HANNE LUYTEN

Hanne Luyten debuteerde in 2019 met
haar boek #nietaankindengezinverklappen,
waarin ze op eerlijke, ontwapenende
en vaak hilarische manier de dagelijkse
struggle die het moederschap kan zijn,
beschrijft. Wat volgde was een feest der
herkenbaarheid, er werd een collectieve
zucht van opluchting geslaakt die enkel
omschreven kan worden als #parentsunited.
Of hoe een boek vol blunders, zo maar even
een bestseller werd.
Nu Hanne wordt beschouwd als expert-loedermoeder, geeft zij in het hele land lezingen over haar boek.
Hanne vertelt, de ouders luisteren. Maar halverwege
zo’n lezing worden de rollen omgedraaid en is het
aan het publiek om hun mafste opvoedingsavonturen op te biechten. De beste bekentenissen bundelde
Hanne in deze scheurkalender: 365 lachwekkende
anekdotes, doodeerlijk en recht voor de raap. Wat
we uit deze scheurkalender kunnen concluderen?
Al die andere ouders doen ook maar wat.

130 × 180 mm | Softcover | 768 pag.
Verschijnt begin augustus 2020
NUR 014 | ISBN 9789463932141
€ 15,99
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Auteur van de
bestseller
#nietaankindengezinverklappen
Loedermoeder
en beheerder
van de populaire
Instagrampagina
@hanneluyten
Ontwapenend
eerlijke en geestige bekentenissen uit het
dagelijks leven
van hedendaagse ouders, van
loedermoeders
en struikelende
vaders

Wat is twintig jaar in de geschiedenis van
een land? Heel veel, zo blijkt. Wie weet in
godsnaam nog hoeveel staatshervormingen
de laatste twee decennia de revue zijn gepasseerd? Welk gebied is deelstaat waarvan?
Hoeveel parlementen bestaan er ook alweer,
waarover hebben die bevoegdheden en wat
heeft dat te maken met de frietrevolutie?
De politieke 21e eeuw bulkt van grootse gebeurtenissen. Zo verloor Groen! haar uitroepteken. Er werd
ook moord en brand geschreeuwd over migranten,
allochtonen en andere profiteurs. Prangende problematieken omtrent digitalisering en het klimaat
dienden zich aan, maar eerst moest die vervloekte
Brussel-Halle-Vilvoorde-knoop doorgehakt worden!
Wie warme herinneringen wil ophalen aan ons
bruisende politieke landschap moet dat dankzij
Lectrr niet langer doen met een stoffig geschiedenisboek. Neen, Belgiës topcartoonist vat in beeld
wat we met woorden niet gezegd krijgen. Herbeleef
het verleden en lach je ergernissen weg met deze
komieke kroniek.

Onze recente
geschiedenis helder samengevat
in messcherpe
cartoons
Van een erg
humoristische
historicus, de
huiscartoonist
van De Standaard,
niet toevallig de
standaard.
Meer dan
tienduizend
volgers op
Instagrampagina
@lectrr
Becommentarieerd door
Marc Reynebeau

128 × 200 mm | Hardcover | ca. 300 pag.
Verschijnt 21 juli 2020
NUR 372 | ISBN 9789463932172
€ 24,99
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Volledig,
onderlegd, praktisch: dé gids en
vraagbaak voor
elke zoekende
ouder
Auteur is kinderpsychologe
met meer dan
tien jaar ervaring in het
begeleiden
van mama’s en
papa’s
Leer eerst te
begrijpen hoe
je kind denkt
(niet als een
volwassene)!

Denk als
je peuter/kleuter
Leer te begrijpen waarom je kind niet wil eten, driftig brult als
hij zijn zin niet krijgt, weigert in te slapen, op alles ’neen’ zegt, zo
vaak bang is…

KAROLIEN RAEYMAEKERS

Kinderen tussen anderhalf en zes jaar kunnen vreselijk vervelend doen. Of tenminste:
zo ervaren ouders dat. Bijna niks lusten,
blijven plassen in hun broek, altijd bij mama
willen zijn, nooit willen inslapen, krijsen als
ze hun zin niet krijgen... Ouders kunnen er
doodmoe van worden, en vooral: ze begrijpen niet wat hun peuter/kleuter bezielt.
“Waarom doen ze toch zo?” Of: “Wat doen
wij verkeerd?”
Karolien Raeymaekers is kinderpsychologe gespecialiseerd in gedragstherapie. Al meer dan tien jaar
helpt zij honderden mama’s en papa’s die soms ten
einde raad zijn. En zij doet dat om te beginnen door
ouders te leren in het hoofd van hun kind te kruipen.
Kinderen denken namelijk anders dan volwassenen.
Zolang je dàt niet begrijpt, zal je ook je kind niet
begrijpen. Van daaruit geeft ze ongelofelijk veel adviezen en tips over eten, slapen, zindelijkheid, koppigheid, emoties, op restaurant of bij de dokter gaan,
reizen en uitstappen, feestjes en geschenkjes...

150 × 220 mm | Softcover | 208 pag.
Verschijnt juni 2020
NUR 853 | ISBN 9789463932332
€ 22,99

Auteur van
de bestseller
#nietaankindengezinverklappen
Hilarisch
portret van een
gezin met twee
mama’s, zeven
kinderen en
veel herkenbare
chaos
De vrouwen
achter twee
populaire
communities
slaan de handen
in elkaar:
@lecoeuramareebasse en
@hanneluyten
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Driftkikkers en drama queens
Peuters en kleuters hebben
het herkennen, nuanceren en
reguleren van hun emoties
nog niet geheel onder de
knie, zoals volwassenen dat
in de meeste situaties wel
geleerd hebben. Op sommige dagen zouden we onze
kroost kunnen omschrijven
als: driftkikkers, dramaqueens
en brullende beren. Peuters
en kleuters in huis hebben
zorgt vaak voor het gevoel
dat er altijd wel één van hen
als een bom kan ontploffen, als een sirene van een
ziekenwagen in huilen kan
uitbarsten of als brullende
beer en ongeleid projectiel
kan rondlopen en het huis op
stelten zet. Op emotioneel
niveau staan peuters nog in
een erg primaire gevoelswereld. Voor ouders is dit
gedrag vaak niet te begrijpen,
erg frustrerend, maar vooral
doodvermoeiend.
Maar peuters en kleuters zijn nu eenmaal in volle
ontwikkeling, niet enkel wat
betreft in lengte groeien, in
gewicht toenemen, lopen en
springen, tekenen en puzzels
onder de knie krijgen. Ook op
emotioneel vlak zitten ze nog
in een leerproces.
Wanneer je als ouder het
ongewenste gedrag negeert,
maar net veel aandacht geeft
aan alle kleine pogingen
tot gewenst gedrag, ben je
een team. Een team dat die
negatieve spiraal probeert te
doorbreken en om te buigen
naar het positieve. Negeren
is dus zeker niet doen alsof
jouw emotionele kleuter niet
zichtbaar is, maar staat voor
het geen aandacht geven
aan het gedrag dat grensoverschrijdend is en net veel
aandacht geven aan de kleine
positieve gedragingen.

Het huis met
de gele deur
HANNE LUYTEN &
NOËMI WILLEMEN

In het huis met de gele deur wonen zeven
kinderen: Mies, Marcus, Melle, Mozes,
Minke, Marlie en Marie. Zeven kinderen
en slechts twee moeders. Dat is een overweldigende mathematische ongelijkheid.
Je zou medelijden kunnen krijgen met die
mama’s, maar dat is compleet onnodig, want
de moeders zijn dol op hun kinderen. Zeven
kleine mensjes, elk met een eigen verhaaltje.
En akkoord, al die kinderen grootbrengen, levert de
mama’s handenvol werk op. Zonder die eerste tas
koffie redden ze het echt niet. Af en toe willen ze
gewoon even alleen naar het toilet, of ’s avonds even
neerzitten met een groot glas rosé. Anders is die dagelijkse ochtendroutine niet vol te houden. Kortom:
het is een verhaal over een doodgewoon, echt gezin
zoals dat van iedereen.
Bestsellerauteur Hanne Luyten schreef dit mooie
kinderboek op rijm, met tekeningen van Noëmi
Willemen, over een gezin waar kinderen zichzelf mogen zijn, met ploeterende ouders en harten vol liefde.

230 × 180 mm | Hardcover | 48 pag.
Verschijnt eind mei 2020
NUR 200 | ISBN 9789463932158
€ 19,99
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DOE HET ZELF
Voor de
beginneling én
handige harry,
man én vrouw

Zelf aan de slag!
Van voordeur tot zolder en via
de keuken naar de tuin

Diverse trendy
en duurzame
projecten per
kamer

ANNE-CATHERINE GERETS & BAS TEMMERMANS

Handige tips
en tricks om
zelf aan de slag
te gaan

In dit ultieme doe-het-zelf boek in samenwerking met Bosch nemen Anne-Catherine
Gerets en Bas Temmermans de lezer mee in een trip doorheen het huis. Iedere kamer
komt aan bod: van de voordeur tot de tuin en van de zolder tot de badkamer. De meest
voorkomende klussen komen aan bod en je leert zelf leuke hebbedingen maken. Denk
aan het leggen van elektriciteit tot het betegelen of het zelf maken van een kinderkeukentje of trendy brievenbus.
Bas Temmermans is decorbouwer (onder andere voor diverse televisieprogramma’s) en dé
superklusser bij uitstek. Hij is bekend van het televisieprogramma ‘Eerste hulp bij linkerhanden’.
Decorbouwers moeten op klustechnisch gebied van
alle markten thuis zijn, blinken uit in instant problem solving, hebben veel gezond verstand én zin
voor detail en zijn het professioneel gewend om tegen deadlines te vechten. Op die manier is Bas een
‘man-die-alles-kan’ en vormt de perfecte synergie

met Anne-Catherine Gerets. Anne-Catherine, ook
wel gekend als Clo Clo, schreef reeds twee succcesvolle interieurboeken en inspireert dagelijks duizenden volgers. Ze werkt als styliste, content creator en
art director. Ze is uiterst handig en biedt het perfecte
tegenwicht voor de mannelijke energie in dit boek.
‘Zelf aan de slag’ is een must-have voor de beginneling of de handige harry. Een boek dat niet in jouw
eigen atelier mag ontbreken. Een boek boordevol
inspiratie en renovatietips!

190 × 245 mm | Softcover | 192 pag.
Verschijnt midden augustus 2020
NUR 740 | ISBN 9789463931687
€ 29,99

TRAVEL
Marrakech

Tel Aviv

Ibiza

The City That
Taught me Color

Nothing makes me quite as
happy as eating in Tel Aviv

I never believed in love at
first sight until I saw Ibiza

SOPHIE MAT THYS

TONI DE CONINCK

ANNE POELMANS

Marrakech duikt de laatste jaren steeds
vaker op in top-10-lijstjes als één van de
beste bestemmingen ter wereld. De ‘rode
stad’ is dan ook een magische plek om te
vertoeven, bruisend en meeslepend, op de
grens tussen Oost en West.
In de smalle straatjes en de intieme pleintjes van
de historische Medina is het aangenaam verdwalen,
met op elke hoek wel een bezienswaardigheid. Als
geen ander kent Sophie Matthys de stad en haar verborgen parels: de levendige markten, de prachtige
tuinen, paleizen en moskeeën, de top-notch restaurants en de beste shopadresjes. In deze stadsgids
neemt ze je mee op sleeptouw doorheen het magnifieke Marrakech.

Z O M E R 2020

Tel Aviv is ongetwijfeld één van de
meest bruisende steden ter wereld.
Door de New York Times verkozen
als ‘Mediterranean Capital of Cool’, wordt
Tel Aviv ook wel het nieuwe Ibiza genoemd.
De stad beschikt over een unieke vibe en combineert mediterrane zandstranden met een nachtleven van wereldklasse. De bruisende culturele scène,
de door UNESCO erkende architectuur en last but
not least de ongelooflijke foodcultuur maakt van
Tel Aviv een must-visit! Niet voor niets geldt het
motto: ‘In Jerusalem we pray, in Tel Aviv we play’.
Journalist en oprichter van het online reis- en
foodmagazine June, Toni De Coninck neemt je mee
op een memorabele trip doorheen deze trendy stad.

Dat lifestyle-journaliste Anne Poelmans
verliefd is op Ibiza, weten we al een tijdje.
In 2015 kwam haar reisgids uit en ook deze
zomer zal ze je op haar favoriete eiland
rondgidsen met deze vernieuwde editie.
Al van jongsaf aan reist ze meerdere malen per jaar
af naar het paradijseiland, om er te genieten van de
zon, het strand, maar vooral van de unieke sfeer die
er heerst. ‘I never believed in love at first sight until
I saw Ibiza’ is een handige en unieke reisgids die
je volledig onderdompelt in de prachtige natuur, de
mooiste stranden en de tofste hotspots van Ibiza en
Formentera.
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De jonge
weduwe
ARTHUR SCHNITZLER

Berta Garlan is de jonge weduwe. Drie jaar
na de dood van haar man bekruipt haar een
zekere onrust. Dan leest zij in de krant een
stukje over haar jeugdliefde, die inmiddels
een beroemd violist is geworden. In Berta
rijpt een voornemen om het duffe provinciaalse stadje waar zij woont achter zich te
laten en zich te laten verleiden door al wat
de grootstad Wenen te bieden heeft.

Vertaler Jef Rademakers over Arthur
Schnitzler en Sigmund Freud
Arthur Schnitzler en Sigmund Freud
hadden zoveel gemeen dat het bijna
beangstigend is. De twee iconen van
het Weense fin de siècle waren beiden man, arts en joods. Ze maakten
bovendien deel uit van dezelfde sociale bovenlaag in de Weense burgerij.
Men kan ze ook gerust leeftijdgenoten noemen: Schnitzler was amper
zes jaar jonger dan Freud. Maar wat
hen bovenal verbond was hun gemeenschappelijke streven om door
te dringen tot de diepste krochten
van de menselijke ziel, en dan vooral
die van de vrouw. De een deed dat
als psychiater, de ander als schrijver.
Freud probeerde met zijn analyses
het lijden van patiënten te verlichten;
Schnitzler poogde zich in te leven
in de gevoelens van de personages
die zijn toneelstukken en verhalend
proza bevolken. Freud was zelf ook

Arthur Schnitzler
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Voor de liefhebbers van
Stefan Zweig en
Joseph Roth
Vertaald door
Schnitzler-kenner
Jef Rademakers
De Oostenrijkse
‘Madame Bovary’

Arthur Schnitzler (1862–1931) was de belangrijkste Oostenrijkse schrijver van het fin de siècle. Hij
werd opgeleid als arts maar wijdde zijn leven aan
het schrijven van gedurfde verhalen, romans en toneelstukken. Hij ontleedde vlijmscherp en met veel
humor de Weense samenleving rond 1900. In zijn
werk maakte hij korte metten met de dubbele moraal: hij liet zien dat ook vrouwen gedreven worden
door seksuele begeerte. Zijn tijdgenoot Sigmund
Freud prees hem vanwege zijn verbazende psychologische inzicht.
Haast indrukwekkender dan deze klassieker was
Arthur Schnitzlers eigen liefdesleven, dat hij meticuleus beschreef in zijn dagboeken. Daaruit leren
we dat Berta Garlan geen louter fictieve figuur is en
de schrijver geenszins een brave huisvader. Vertaler
Jef Rademakers doet de historie graag uit de doeken
in zijn onderhoudende nawoord. De jonge weduwe
verrast de lezer op verschillende manieren, een niet
te missen werk uit de wereldliteratuur.
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A A N H E T WO O R D

Een meticuleuze
beschrijving van
de vrouwelijke
psychologie

een begenadigd schrijver, maar hij
bleef altijd in de eerste plaats geneesheer. Schnitzler was arts tegen
wil en dank. Zijn vader, een fameus
keelspecialist, had hem min of meer
tot de medicijnenstudie gedwongen,
maar zoon Arthur wilde van jongs af
eigenlijk alleen schrijver zijn.

De taal is deftiger dan we gewend zijn, het tempo
lager, de kostuums doen verouderd aan. Maar dan
ineens branden de emoties door alle barrières heen.
— A R JA N P E T E R S I N DE VOLKSKRANT

De beschrijving van de gecompliceerdheid van Berta Garlan (het
hoofdpersonage van De jonge
weduwe) en de wirwar van haar
gedachten en gevoelens maakten
De jonge weduwe tot een van Freuds
lievelingswerken binnen het oeuvre
van Schnitzler.

EERDER VERSCHENEN

Ruim twintig jaar na het verschijnen
ervan, ontvangt de schrijver een brief
van de psychiater. De aanleiding is
Schnitzlers zestigste verjaardag. In
deze brief is Freud openhartiger dan
ooit. Hij schrijft dat hij een intieme
bekentenis moet doen, namelijk dat
hij uit een soort dubbelgangersangst
het persoonlijk contact met de schrijver zijn leven lang heeft gemeden.
‘Ihr Ergriffensein von den Wahrheiten
des Unbewussten, von der Triebnatur
des Menschen, Ihre Zersetzung der
kulturell-konventionellen Sicherheiten,
das Haften Ihrer Gedanken an der
Polarität von Lieben und Sterben,
dass alles berührte mich mit einer
unheimlichen Vertrautheit.’ Kortom,
Freud herkende zoveel van zichzelf in
de literator, dat hij het gewoon een
beetje eng vond! Uit het vervolg van
zijn brief blijkt dat hij ook een lichte
jaloezie voelde: hoe was het toch
mogelijk dat al die inzichten die de
gevierde psychiater zo moeizaam
door studie had moeten verwerven,
bij de schrijver als het ware door
intuïtie vanzelf aanwezig waren.
Intuïtie? Freud had eens moeten
weten hoeveel ‘veldwerk’ Schnitzler
had verricht!

De Jonge Weduwe
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Journalist Karel
Van Keymeulen
(Klara) is een
eminentie op
jazzterrein
50 iconische
jazzstukken
om de lezer in
te wijden in
deze bijzondere
wereld

All that Jazz

Silentium

50 iconische jazzstukken
voor elke mood

Een licht op 10 eeuwen
muziek (600 tot 1600)

KAREL
VA N K E Y M E U L E N

L I E S B E T V E R E E RT B RU G G H E N ,
N I C O L E VA N O P S TA L &
H E N D R I K VA N D E N A B E E L E

De grootste genieën van de twintigste eeuw
zijn geen cineasten, schilders, wetenschappers of schrijvers, maar jazzmuzikanten,
zoals Duke Ellington.
Van alle muziekgenres heeft de jazz, samen met de
filmkunst, wellicht de grootste stempel gedrukt op de
culturele erfenis van de twintigste eeuw. Jazzmuziek,
door menig criticus omschreven als rebels, trots en
onvoorspelbaar, wordt dan ook terecht beschouwd
als een volwaardige en grootse kunstvorm. Wat ongeveer een eeuw geleden begon in de straten en cafés
van New Orleans als een mix van Afrikaanse muziek,
ingevoerd door de slaven, en Europese invloeden, is
uitgegroeid tot een internationale en wijdvertakte
muziekstijl met tal van subgenres: van de swing over
de bebop en freejazz, tot de cooljazz of de jazzfusion.
All That Jazz is een boek waar elke muziekliefhebber weken mee zoet kan zijn, want het is geen
boek om in één ruk uit te lezen, maar meer om regelmatig op te pakken en weer stukjes te lezen, te snuffelen en je te laten verbazen. Het is ook een boek dat
je nieuwsgierig maakt en de verhalen maken dan wel
behoorlijk nieuwsgierig naar de muziek die daar bij
hoort. Onderverdeeld in moods, voor elk moment.
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Auteur Liesbeth
Vereertbrugghen
is programmamaker bij
KLARA

Niet alleen onze Vlaamse Primitieven zoals
de gebroeders Van Eyck, Rogier van der
Weyden, Hugo van der Goes, Hans Memling
of Dirk Bouts, Jheronymus Bosch en Pieter
Brueghel raakten tot overal in Europa,
ook de polyfone muziek was een exclusief
exportproduct uit Frans-Vlaanderen.
KLARA-presentator Liesbeth Vereertbrugghen
maakt van de gelegenheid gebruik de hoogstaande
muziek uit de Lage Landen van de 15e en de 16e
eeuw extra te bewieroken. Mogen we hopen dat u
straks ook zegt: ‘Josquin Desprez verbluft en ontroert’. Omdat ze met het schrijven van dit boek de
muziek tot 1600 niet wil isoleren maar ook in relatie wil brengen met de wereld van vandaag, beeldende kunstwerken, gerelateerd aan stilte. Oude
en hedendaagse werken. De confrontatie van beide
werelden vertelt een eigen verhaal, zonder woorden, in alle stilte.

222 × 333 mm | Hardcover | 240 pag.
Verschijnt begin augustus 2020
NUR 660 | ISBN 9789463932448
€ 49,99
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