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VOORWOORD

Zo ontdek je het levensverhaal van Thilly, het populairste
personage in Thuis. Zo pakt Eva Mouton uit met een agenda,
een familieplanner én schriftjes (weelde!). Zo zijn de Ugly
Belgian Houses helemaal terug! Voeg daar Kama en Kakhiel
aan toe, en er mag gerust ook rijkelijk genoten worden deze
zomer. Ook voor jongeren die worden bediend door Tatyana
Beloy, een nieuwe Doeboek van Nerdland en twee nieuwe
#LikeMe-boeken.

De een kan het Rijk der Vrijheid al ruiken: het glorieert in al
zijn pracht al aan het einde van de straat, als het ware. Voor
de ander lijkt het nog eindeloos ver weg, als een schimmig
eiland aan de horizon.
Maar laat geen van beide geestelijke gesteldheden ons
verhinderen om de resterende Maanden van Matigheid in te
vullen met wat wél mag: lezen bijvoorbeeld. Dat lezen van onze
boeken, dat heeft de lezer de voorbije tijd overvloedig gedaan.
Niet bij gebrek aan beter, wel omdat de boeiende boeken hem
tegen de regelmaat van de klok werden voorgedragen. En dat
zal in de zomer van 2021 niet anders zijn.

Informeren blijft natuurlijk ook deel van onze core business.
Dat kunnen harde feiten zijn: analist Marc Degryse over de
Rode Duivels, historicus Gorik Goris over het liefdesleven van
wereldleiders, columnist Vincent Stuer over collaboratie en
verzet in de oorlogsjaren. Maar dat kunnen ook zachte feiten
zijn, die over wolken bijvoorbeeld van acteur Wim Willaert.

Uiteraard hebben we plenty boeken die je geestelijke welzijn
een boost kunnen geven. Geluk, levenswegen, energie, het
maken van de juiste keuzes, mentale veerkracht, zelfleiderschap, content zijn met simpele oplossingen: zeg niet dat we
bij Borgerhoff&Lamberigts niet actief meedenken met al wie
een steuntje in de rug kan gebruiken in deze barre tijden!

En als de avonden lang worden, is het tijd om literatuur te gaan
degusteren. Van Karl-Heinz Ott bijvoorbeeld, of ‒ verrassend
genoeg ‒ van Lectrr.
Zo krijg je, zelfs bij verplichte afstandsbewaring en thuisblijven, toch het Rijk wat voor jou alleen. Men kan je veel afnemen,
maar niet de vrijheid om in boeken te verzinken, wanneer en
waar je wil. Die gedanken sind frei, My thoughts freely flower,
Die gedanken sind frei, My thoughts give me power…

Maar het is zomer voor iets en het mag dus ook smakelijk en
amusant zijn. Zo vindt Mark Coenen dat ‘alle mannen onnozelaars zijn’ ‒ wie spreekt hem tegen? Zo leidt topchef Luc
Bellings je naar de beste brasserieën aan de kust. Zo trakteert
Steffi Vertriest je op gezonde recepten, zónder cheeseburger.
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GELUK VINDEN ZONDER
HET TE ZOEKEN
LIEVEN ANNEMANS

De bestsellerauteur en geluksprofessor zet
zijn meest recente bevindingen op een rijtje
Zoek het geluk niet langer, lees dit boek
Een stevige bouwsteen voor een
betere wereld

150 × 220 mm
Softcover | 240 pagina’s
Verschijning: eind mei 2021
NUR 740
ISBN 9789463935098
€ 22,99
© Filip Claessens

De meeste mensen willen graag gelukkig zijn. Maar velen
verwarren geluk met genot. En dan kopen of doen ze dingen
waarvan ze denken dat het hun goed doet. Sommigen streven
obsessief naar hun eigen geluk en beseffen later dat zij niet
de juiste weg kozen. Anderen krijgen nagenoeg geen kansen
op een goed bestaan.
Een echt mooi en goed leven leiden is nochtans mogelijk
voor iedereen. We kunnen samen het geluk vinden zonder het
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te zoeken. En dat is essentieel. Want in een samenleving met
een hoog geluksniveau leeft men gemiddeld langer, gezonder
en beter, en is er ook minder geweld, haat en criminaliteit.
Er zijn zowel kleine als grote dingen in ons leven die ons
ware geluk bepalen en waar wij als samenleving en als individu
vat op hebben. Een gelukkig bestaan wordt zo een positieve
nevenwerking van ons gezamenlijke denken en handelen. Dit
boek is daarbij een metgezel. Voor iedereen.
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OVER WOLKEN
Voor dromers op begane grond, over water in ongrijpbare vorm
WIM WILLAERT

Het concept wolk benaderd op een
ongeziene manier
Vol metaforen die je wegblazen en laten
nadenken over het leven
Met een selectie prachtige wolkenfoto’s

190 × 245 mm
Hardcover | 160 pagina’s
Verschijning: september 2021
NUR 410
ISBN 9789463935067
€ 24,99

Hoe zou het zijn om met een ladder naar boven te klimmen
tot aan het wolkendek, je helemaal te omwentelen in een
warme wolkenvacht en te mijmeren over wat komen zou? In
‘Over wolken’ neemt auteur Wim Willaert je mee in zijn eigen
weersysteem. Raak bevangen in een cumulonimbus en ervaar
hoe het leven ook zijn eigen hoge- en lagedrukgebieden kent.
Ontdek waarom je wolken moeilijk kan bestuderen met de
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wetenschap van vandaag en geef je over aan de ongrijpbare
chaos. Wie weet vind je wel het zonlicht achter de wolken?
Wim Willaert is acteur en muzikant van beroep en al 20 jaar
gepassioneerd door wolken. Naast feitjes en weetjes over wolken, krijg je in dit boek een kleine kijk in het hoofd van Wim.
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HET LEVEN EN
HOE HET TE LEIDEN
SERGE SIMONART

Hoe de valstrikken van het leven
te vermijden?
Slim, geestig en ervaren
Serge Simonart schrijft al decennia
voor Humo, werkt vaak voor Klara,
schreef verschillende romans en
de bestseller Venezia

150 × 220 mm
Softcover met flappen | 400 pagina’s
Verschijning: eind mei 2021
NUR 740
ISBN 9789463935104
€ 24,99
© Studio Harcourt

Het leven is geen generale repetitie. Er zijn geen herkansingen.
Als de schepper zijn werk beter had gedaan, dan zou de mens
volleerd ter wereld komen. Maar dat is niet zo: je groeit op, en
net als je het leven eindelijk begrijpt en klaar bent om eraan
te beginnen… dan ga je dood.
Het leven is een ontdekkingsreis vol dwaalsporen. Nu
meer dan ooit. Want de voorbije decennia is alles alleen maar
complexer geworden. Je kunt dus maar beter voorbereid zijn.
Vandaar dit boek, een hors-concours college over hoe je in dit
stormachtige tijdvak het onderste uit de kan kunt halen.

ZIN

12

ZOMER 2021

ZOMER 2021

9 789463 935104

Dit werk biedt raad over de wereld van vandaag en morgen. Het biedt inzichten voor een geslaagd leven op vlak van
werk, functioneren in de maatschappij, relaties, levensvisie,
ondernemen, ouder worden, vriendschap… Je krijgt honderden
nuttige tips om het strijdtoneel dat de wereld is te betreden.
Het is een leidraad geschreven door een ervaringsdeskundige die de voorbije zestig jaar heeft nagedacht, gelezen, geluisterd, gereisd, bekeken, beleefd, geïncasseerd en ontdekt. En nu
geeft hij door wat hij geleerd heeft. Doe er uw voordeel mee.
Plunder zijn levenservaring en stoot u niet aan dezelfde stenen.
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ALLE MANNEN ZIJN
ONNOZELAARS
MARK COENEN

Mark Coenen is docent, publicist, columnist
bij De Morgen en Humo, ex-baas van vele
VRT-netten maar gelukkig niet allemaal
Van de auteur van de bestseller
Italië voor idioten
Een ontwapenende inkijk in het man-zijn,
aanrader voor elke m/v/x én hun oude
moedertje
Erg geschikt als cadeau (i.p.v. bloemen of
een boormachine) om ‘het’ – wat dat ook
moge zijn – goed te maken

150 × 220 mm
Softcover | 200 pagina’s
Verschijning: begin juni 2021
NUR 740
ISBN 9789463934978
€ 23,99
© Illias Teirlinck

9 789463 934978

‘Een prachtig voorbeeld van hoe je al protesterend tegen
je eigen gevoeligheid, al schertsend en je tong uitstekend
je hart blootlegt.’
- Benno Barnard

Aan dit boek ging 62 jaar research vooraf. Research door een
man. Die man is niemand minder (maar ook niet meer) dan
Mark Coenen.
Het geslacht waartoe Coenen louter toevallig behoort,
bewijst steeds duidelijker de stelling die de titel van dit boek
is. En dan drukken we ons nog genuanceerd uit. Wie beter om
dat te illustreren dan Mark Coenen zelf, die heel zijn leven al
probeert een echte man te zijn, een met vele eigenschappen,
waarvan er een paar aimabel, sommige discutabel en de meeste
ronduit lachwekkend zijn. Zij die dit boek lezen zullen dat na
afloop volmondig beamen. Zijn vrouw beaamt het nu al, maar
die heeft voorkennis.

HUMOR
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In een boek vol betoverende anekdotiek, wereldse weetjes
en wijsheden (soms van het zevende knoopsgat), harde analyses en melige moppen wordt de genese van de gemiddelde
man verklaard. Laat jezelf mansplainen waarom het wél een
goed idee is om de Mont Ventoux te bestijgen, zij het niet
allemaal tegelijk, waarom een man een feminist moet zijn
want anders zwaait er wat en waarom politieke dieren met
uitsterven bedreigd zijn.
Alles in dit boek is ijdelheid en het najagen van de wind:
dat mag je serieus nemen, maar daar mag je dus ook eens
goed mee lachen. Zowel met die ijdelheid als met die wind.
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BYE BYE CHEESEBURGER
Het kookboek
STEFFI VERTRIEST

Bekend van de populaire blog
Bye Bye Cheeseburger
Presenteerde De gezonde goesting op njam!
Boordevol pure, gezonde recepten

190 × 245 mm
Hardcover | 192 pagina’s
Verschijning: begin juni 2021
NUR 440
ISBN 9789463933773
€ 24,99

Na twee succesvolle boeken over health en mindset, trakteert
TV-chef en healthblogster Steffi Vertriest je opnieuw op een stevige
portie inspiratie om gezond te koken. Haar nieuwste kookboek
‘Bye Bye Cheeseburger’, naar de gelijknamige blog waar ze je op
allerhande manieren motiveert om voor een gezonde levensstijl
te kiezen, staat boordevol verrassende en gezonde gerechten.
Als voedingsexperte grijpt Steffi steeds terug naar de
natuur en de roots van de mens: een zo puur mogelijke voeding. De LHI-methode, waarin de impact van de mens tot
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een minimum beperkt wordt, is voor haar de sleutel tot een
gezonde levensstijl.
In haar nieuwste kookboek staat een pure keuken daarom
centraal. Makkelijke recepten voor iedere dag, waaronder ook
vegetarische, veganistische en gluten- en lactosevrije feel-good
gerechten. Dankzij dit boek kan iedereen genieten van wat de
natuur ons te bieden heeft.
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APERO MAISON
Haal alles uit je (bar)kast en verras je gasten
HANNES DESMEDT

Pak uit met de heerlijkste cocktails
bij je thuis
Leer je eigen dranken brouwen
Meer dan 50 haalbare cocktailrecepten

190 × x 245 mm
Hardcover | 192 pagina’s
Verschijning: begin juni 2021
NUR 440
ISBN 9789463934961
€ 24,99

Cocktails maken is meer dan wat lekkere drankjes en sapjes bij
elkaar gieten. Wie de moeite neemt om zich onder te dompelen
in het wereldje van jiggers, shakers, spirits en mixers ontdekt
al snel de meerwaarde van een met passie bereide cocktail.
Een afgewogen en doordachte mix van de juiste ingrediënten
geserveerd in een bijpassend glas, is in staat om elke feestelijke
gelegenheid naar het hoogste niveau te tillen.
Vanuit zijn ervaring met de Belgische cocktailcultuur deelt
sommelier en cocktailshaker Hannes Desmedt, bijgenaamd le
Roi de l’Apero, zijn inzichten over onze boeiende cocktailwereld.

CULI

18

ZOMER 2021

ZOMER 2021

9 789463 934961

Hannes draait al enkele jaren mee in de hoogste kringen van
de Belgische bartenderscene. Hij leerde de kneepjes van het
vak bij Hertog Jan en Hof van Cleve.
In dit boek geeft hij de basistechnieken en -tools mee
aan iedereen met de ambitie om eens uit te pakken met een
lekkere cocktail of een eigen gemaakte drank. Daarbij krijg je
meer dan 50 unieke cocktailrecepten – zowel met als zonder
alcohol – waarbij de focus telkens op smaak ligt. Van casual tot
gastronomisch, soms makkelijk en dan weer wat ambitieuzer
maar altijd haalbaar voor de bartender at home.
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COMFORTFOOD ZONDER
SCHULDGEVOEL
As cooked by Ginger
LAURENCE BEMELMANS

Bekend van de populaire blog
As cooked by Ginger
Zorgeloos genieten van comfortfood
190 × 245 mm
Softcover | 192 pagina’s
Verschijning: midden april 2021
NUR 440
ISBN 9789463934275
€ 24,99

Echt lekkere gerechten voor iedereen,
op elk moment van de dag
9 789463 934275

‘Comfortfood zonder schuldgevoel’ een boek over écht lekker
eten. Of het nu lekker licht, lekker vettig of lekker zoet is… In
de keuken van Laurence kan en mag alles, maar is een goede
balans van groot belang.
Laurence, het gezicht achter de foodblog As cooked by
Ginger, is een echte levensgenieter. Zo iemand voor wie het
glas altijd halfvol is. Dit vertaalt zich in haar leven én in haar
keuken. Ze houdt ervan om kleurrijke gerechten met lekker
veel groentjes klaar te maken en is verzot op fruit, maar geniet

CULI
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evenzeer van een glaasje wijn, een portie frietjes met mayonaise
of een extra groot stuk taart.
Daarom zal je in het boek een heleboel bordjes comfortfood en zoete zondes tegenkomen, maar minstens evenveel
gezonde en lichte gerechtjes. Wat hebben ze allemaal met
elkaar gemeen? Ze zijn lekker, écht lekker.
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THE RADIANT TABLE

WAAROM BEN
IK ZO MOE?

Toegankelijke plantaardige gerechten
voor een sfeervolle tafel

Krijg terug grip op jouw energie

MORGANE VAN MARCKE

KATRIEN MASSA & PETER BESCHUYT

Bekend van Humbly By Morgane
Verbeter je persoonlijk welzijn
Eenvoudige, plantaardige recepten
Met heldere theorie voor een
persoonlijke aanpak

Sfeervolle illustraties en
inspirerende beelden

Doorspekt met herkenbare
praktijkvoorbeelden

170 x 240 mm
Hardcover | 124 pagina’s
Verschijning: eind mei 2021
NUR 440
ISBN 9789463935357
€ 24,99

In ‘The Radiant Table’ staan natuurlijke en voedzame gerechten
centraal. Morgane wil de lezer inspireren en duidelijk maken dat
plantaardig eten niet saai hoeft te zijn. De gezonde gerechten
zitten stuk voor stuk boordevol smaak. Bovendien zijn ze eenvoudig om te maken: complexe keukenapparatuur of exotische
ingrediënten zijn overbodig. Integendeel: de auteur werkt zoveel
mogelijk met lokale en seizoensgebonden producten.

CULI

170 × 220 mm
Integraalcover | 192 pagina’s
Verschijning: eind juni 2021
NUR 740
ISBN 9789463935074
€ 24,99

Het boek telt meer dan 45 recepten, voor ieder moment
van de dag. Heerlijke ontbijtjes, zonnige lunches en brunches
en smaakvolle hoofdgerechten. Ook desserts en aperitief kunnen niet ontbreken.
Morgane Van Marcke is mode- en interieurblogger met
een enorme voorliefde voor de plantaardige keuken. Haar blog
Humbly by Morgane combineert al deze elementen volgens
haar geheel eigen stijl, die dit boek volledig uniek maakt.
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Het moderne leven is zeer uitdagend. Hierdoor komt ons persoonlijk welzijn al snel op de tweede plaats. Steeds vaker merken
we echter hoe belangrijk, maar tegelijk ook fragiel dat welzijn
is. Om onszelf de kracht te geven om alle ballen in de lucht te
houden, moeten we weer grip krijgen op onze energie. Omdat
die immers de sleutel is tot een gezond persoonlijk welzijn.
De auteurs helpen je hierbij en vertellen je in dit boek hoe
de menselijke energie werkt. Hun model verdeelt die energie
in vier domeinen: mentale, fysieke, relationele en existentiële
energie. Aan de hand van deze verdeling bieden ze je inspiratie

ZOMER 2021

om voor jezelf slimme keuzes te maken, afhankelijk van jouw
noden en doelen, en zo jouw persoonlijk welzijn opnieuw
centraal te zetten.
Katrien Massa en Peter Beschuyt zijn partners bij het
adviesbureau Kessels & Smit en en maken deel uit van
Kopman, een multidisciplinair netwerk dat organisaties helpt
om gezondere plekken te worden om in te werken en te leven.
Samen met tien experts op verschillende domeinen, vertalen
ze in dit boek hun theorie naar individuele personen.
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DE 100 BESTE
BRASSERIEËN AAN DE
BELGISCHE KUST
Geselecteerd door sterrenchef Luc Bellings
LUC BELLINGS

Praktische gids voor de Belgische kust
Musthave voor een culinaire zomer
Bekende sterrenchef en columnist

130 x 185 mm
Paperback | 152 pag.
Verschijning: eind juni 2021
NUR 440
ISBN 9789463935364
€ 19,99

Wanneer de temperaturen beginnen te stijgen, is het bijna een
noodzaak dat de Belg een dagje gaat flaneren aan de kust. Uren
file en overvolle treinen hebben we ervoor over om toch maar
een glimp van de zee op te vangen. Maar waar moet je naartoe
wanneer je scheel ziet van de honger en die frigobox toch liever
achterwege laat?
In ‘De 100 beste brasserieën aan de Belgische kust’ heeft
sterrenchef Luc Bellings er zijn missie van gemaakt om jouw
uitstap naar de zee tot een culinair hoogtepunt te tillen.
Onbevooroordeeld bezocht hij de kusthoreca en bestelde er de
oerklassieke gerechten: een garnaalkroket, zeetong, steak-friet,

CULI
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… Het oordeel is frank en vrij: schroeiend kritisch bij de een,
een oprechte hulde bij de andere. Alle recensies werden gebundeld in dit boek. Neem het mee bij jouw volgende kustbezoek,
koester het als een ware culinaire bijbel en vermijd dat je ooit
nog met honger van tafel gaat.
Topchef Luc Bellings baat in Hasselt het sterrenrestaurant
De Vork uit en is bekend van onder meer zijn rubriek in Het
Laatste Nieuws waarin hij zijn vakkundig oordeel geeft over
de Belgische horeca.
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THILLY
Mijn leven, één groot avontuur
Start van nieuwe reeks Thuisboeken:
personages vertellen hun levensverhaal
Verrassende nieuwe feiten uit heden
en verleden
140 x 215 mm
Softcover | 176 pagina’s
Verschijning: begin mei 2021
NUR 301
ISBN 9789463935258
€ 19,99

Erg populaire en avontuurlijke Thilly
bijt de spits af
9 789463 935258

REEDS VERSCHENEN

“Van het ene op het andere moment stonden Judith en ik
lijnrecht tegenover elkaar. Als ik links zei, zei zij rechts.
Ging ik naar voor, dan ging zij naar achter.”

Na 9 succesvolle Thuisboeken was het tijd om de reeks in een
heel nieuw kleedje te steken.
De erg populaire en innemende Thilly bijt de spits af van
een reeks waarin de personages van Thuis zelf hun levensverhaal vertellen. Hoe en waarom zijn ze geworden wie ze nu
zijn? Welke nog onbekende gebeurtenissen uit hun verleden
hebben hun persoonlijkheid gevormd? En welke sporen laat
dat nu nog na?

POP CULTURE
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De avontuurlijke Thilly vertelt over hoe ze opgroeide met
haar veel oudere en minder flamboyante zus Judith. Over
haar vele reizen, de zoektocht naar haar plaats in het leven,
de mannen...
De nieuwe reeks blijft niet in het verleden plakken. Want
ook nu verneemt de lezer actuele feiten die pas later op televisie zullen komen.
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ALLES GOED,
VOOR DE REST MINDER
Over de ontmaskering van de schone schijn
EMMA GELAUDE

PSYCHOLOPEN
Wat lopen en wandelen kunnen doen voor je mentale
veerkracht en hoe ze helemaal ook jouw ding kunnen
worden
KIRSTEN PLESSERS

Een van de eerste populaire influencers

Auteur is master in de psychologie
en gedragstherapeute

Over de donkere kanten van
een picture-perfect leven

Slimmer, gelukkiger en beter in je vel
via beweging: het kàn!

Een rauw verhaal over de confrontatie met
zichzelf en de maatschappij

150 × 220 mm
Softcover | 168 pagina’s
Verschijning: midden april 2021
NUR 740
ISBN 9789463933810
€ 19,99

Soms lijkt alles perfect aan de oppervlakte, totdat je dieper
graaft. Het overkwam Emma Gelaude, die na een zwarte periode besefte dat het verhaal dat ze rond zichzelf had geweven op
den duur een gevangenis was geworden. Want hoe verenig je het
beeld van carrièrevrouw, stijlicoon, perfecte partner en moeder
met angsten en emoties die je niet langer kan onderdrukken?
In dit boek neemt Emma je mee achter de façade van
mooie outfits en fashion weeks voor een rauw, eerlijk verhaal
over de confrontatie met zichzelf en de maatschappij. Een
reis doorheen de donkerste uithoeken van haar geest richting
haar eigen, unieke waarheid. Het is geen somber relaas, maar

ZIN

150 × 220 mm
Softcover | 224 pagina’s
Verschijning: midden augustus 2021
NUR 480
ISBN 9789463934848
€ 22,99

9 789463 933810

wel een leerrijk traject vol nieuwe inzichten. Ze vertelt haar
verhaal en stelt een hoop vragen, zodat ook jij jouw eigen
waarheid kan vinden.
Emma Gelaude is internationaal model en de oprichtster
van de eerste Belgische modeblog. Ze heeft haar eigen personal
styling agentschap en is creatief onderneemster. Emma werkt
onder andere voor de Architectenwoning en was organisator
van talloze mode-events. Momenteel focust ze zich op het
doorbreken van de taboes rond mentale gezondheid.
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Boek leert hoe je tijdens het lopen en
wandelen ook je geest traint

@emmagelaude - 45.000 volgers
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Dat lopen en wandelen goed zijn voor je lichaam, dat zou
iedereen intussen moeten weten. Maar lichaam en geest werken
niet onafhankelijk van elkaar. En dus heeft bewegen ook heel
veel voordelen voor je psychische gezondheid.
Kirsten Plessers is klinisch psychologe en gedragstherapeute
en werkt ook voor de KU Leuven. Zij vertaalt in dit boek wat
uitgebreid wetenschappelijk onderzoek aantoont: dat lopen
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9 789463 934848

en wandelen je stressniveau doen dalen, je energiepeil opkrikken, je beter doen slapen, je denkvermogen doen toenemen, je
positiever in het leven doen staan, je zelfvertrouwen verhogen.
Dat gaat vanzelf, maar je kan dit alles ook nog veel meer
boosten. Dit boek leert je hoe je tijdens het lopen of wandelen
die mentale voordelen kan stimuleren. Dat heet dan mindful
lopen, of psycholopen...
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JE KRIJGT ZOVEEL
MEER JA ALS JE NEE
KAN ZEGGEN
Over keuzes maken, in je leven en op je werk
NELE COLLE

Opvolger van de bestseller JOMO:
Nele Colle op haar best!
Hoe krijg je je leven privé én professioneel
beter op orde?
Kiezen is niet altijd verliezen: dit boek leert
je hoe je keuzes kan maken

150 × 220 mm
Softcover | 224 pagina’s
Verschijning: eind augustus 2021
NUR 450
ISBN 9789463935043
€ 22,99

9 789463 935043

VAN DEZELFDE AUTEUR

Nele Colle is professioneel succesvol als opruimcoach, voor
meer rust in je leven én in je hoofd. Zelf ook een drukke job
én kinderen hebbend, weet zij hoe moeilijk het kan zijn om
richting aan je leven te geven. Alles schijnt te moeten, zowel
op het werk als thuis. Het is een permanente ratrace om alles
rond te krijgen: die stroom aan mails van je werk, de hobby’s
van je kinderen, je sociale verplichtingen, je Facebook en
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je Instagram, je online meetings, je huishouden... Je hoofd
ontploft, je bent een speelbal van je eigen leven. Als alles
belangrijk is, is niets nog belangrijk.
Vaak is het probleem dat je geen keuzes maakt, geen prioriteiten stelt, te weinig ‘nee’ zegt. Kiezen is moeilijk, maar
het is niet altijd verliezen. Want als je leert hoe je wat vaker
‘nee’ kan zeggen, krijg je zoveel meer ‘ja’ in de plaats!

31

ZIN

OP AFSTAND NABIJ

KRAANVOGEL, VLIEG

Een nieuwe blik op rouw

Afscheid van een kind

UUS KNOPS

CATHERINE VERGUTS

De juiste woorden voor wanneer
het stil wordt

Prachtig geïllustreerd

Voor mensen in rouw én hun omgeving

Een persoonlijk verhaal met een universele
boodschap

Psychiater Uus Knops, bekend van Zwijgen
is geen optie, Touché en Winteruur

Gaat voorbij de bestaande clichés over
verdriet en rouw

115 × 180 mm
Hardcover | 96 pagina’s
Verschijning: begin juli 2021
NUR 740
ISBN 9789463935395
€ 19,99

9 789463 935395

128 × 200 mm
Hardcover | 208 pagina’s
Verschijning: midden juni 2021
NUR 402
ISBN 9789463934947
€ 22,50

Er is weinig dat we met z’n allen delen, tenzij geboren worden
en… sterven. Het verdriet dat nabestaanden bij een overlijden
voelen, verbindt ons met elkaar.
Psychotherapeut en psychiater Uus Knops, auteur van
het beklijvende Casper, een rouwboek en de Troostkaarten
tast nieuwe mogelijkheden af om onze rouw te beleven en
over hoe we kunnen leven, ook met rouw. In Op afstand nabij

ZIN

onderzoekt ze wat we voor elkaar kunnen betekenen als een
dierbare heengaat, weg van de geijkte paden. Ze heeft daarbij
aandacht voor de overledenen, de rouwenden en voor hen die
de rouwenden op afstand nabij willen zijn.
Een poëtisch, betekenisvol en warm kleinood, om stil te
staan bij een intrinsiek deel van het leven.
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Wat als je zoontje voor eeuwig dat jongetje van negen jaar zal blijven? Hoe ga je daarmee om als ouder en gezin? In ‘Kraanvogel,
vlieg’ neemt auteur en moeder Catherine Verguts je bij de hand
doorheen het hartverscheurende verhaal van haar zoontje
Sander. In verschillende kortverhalen beschrijft Verguts de
zoektocht naar een plek voor het verdriet en de frustratie. Een
zoektocht die het persoonlijke al snel overstijgt en iedereen die
te maken krijgt met verlies wel zal herkennen.
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Op een warme en poëtische manier krijg je een kijk in
het leven van Sander. Veel te kort, maar met een diepe impact
op ieder die hem in zijn hart heeft gesloten.
Kortom, laat je bij de keel grijpen door het rauwe en oprechte
verhaal en sta even stil bij de prachtige illustraties.
Lees het, herlees het en koester het voor eeuwig op een
warme plek. Voor Sander.
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ALS JE NIETS VERANDERT,
VERANDERT ER NIETS
Een gids om je leven zelf te sturen
PROF. ERIK FRANCK

No-nonsense boek over hoe je je doelen
kan waarmaken
Boordevol concrete tips
Neem je leven terug in handen

150 × 220 mm
Softcover | 192 pagina’s
Verschijning: midden juni 2021
NUR 400
ISBN 9789463935036
€ 22,99

Zelfkennis, zelfbewustzijn, zelfcontrole en zelfcompassie. Dat
zijn de vier tools die gedragstherapeut Erik Franck aanreikt
in zijn hands-on boek ‘Als je niets verandert, verandert er
niets’. Een rechttoe-rechtaan titel die perfect omschrijft waar
Erik voor staat. Geen vage praatjes, maar concrete tips en
onderbouwde theorieën die jou motiveren om het leven bij de
ballen te grijpen. Het uiteindelijke doel? Zelfleiderschap. Want
wanneer je ervoor kiest om je innerlijke kompas te volgen,
kom je hoe dan ook op je eigen pad terecht.
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‘Als je niets verandert, verandert er niets’ is een kraakheldere gids voor het leven, met eenvoudige adviezen die jij hier
en nu kan toepassen om je doelen op lange termijn te bereiken.
Erik Franck is psycholoog, gedragstherapeut (UGent) en
supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie.
Daarnaast werkt hij als deeltijds professor aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de
Universiteit Antwerpen waar hij people management doceert
aan artsen en verpleegkundigen.
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CONTENT!
Simpele oplossingen voor een leven vol geluk
RILLA LYSENS & ELS DEBOUTTE

Coach jezelf en anderen naar duurzaam
resultaat en ‘contentement’
Haalbare oplossingen en herkenbare
praktijkvoorbeelden
Auteurs hebben samen +40 jaar ervaring
in het coachen bij vragen rond loopbaan,
leven, leiderschap en samenwerking

150 × 220 mm
Softcover | 288 pagina’s
Verschijning: midden juni 2021
NUR 740
ISBN 9789463935135
€ 24,99
© Dirk Leemans

9 789463 935135

“Magnus is een matig gelukkige veertiger met een goeie baan, een fijne
relatie en drie kinderen. Hoewel het lijkt alsof hij zijn droomleven leeft,
knaagt er wat. Hij mist plezier. Ergens op zijn pad naar het ideale leven
werd hij een versie van zichzelf die hij niet wou zijn. Hoe kan hij dat plezier
terugvinden? Hoe wordt hij weer een beetje meer zichzelf ? Hoe kan hij
meer genieten ? Wat als dat veranderingen vergt of opofferingen die hij niet
of nog niet kan of wil maken?”

Een nieuwe toekomst voor jezelf uitstippelen, je werkgeluk
vergroten, je relatie of een samenwerking verbeteren, jezelf
een beetje meer graag zien, je kinderen grootbrengen, omgaan
met akelige dingen uit je verleden of met verlies… Er is geen
‘passe-partout’-oplossing die jou instant hét antwoord brengt.
Geluk en lichtheid ervaren en volop genieten van leven,
werk of gezin in elk stadium, is een vaardigheid die iedereen
kan leren. Doorheen dit boek nemen coaches Els Deboutte
en Rilla Lysens je mee doorheen verhalen recht uit de praktijk
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over mensen die worstelden en niet vooruit geraakten. Je
ontdekt hoe anders naar de dingen kijken jou meer vreugde
brengt, en welke ‘magische’ oplossingen er al in jou sluimeren.
In het tweede deel van het boek verklappen Rilla en Els je
de basis van het oplossingsgericht werken, een coachingsmethodiek die niet alleen snelle maar ook duurzame resultaten
oplevert en die jij zelf kan toepassen op jezelf en de mensen
rondom jou. Want dé meest gepaste oplossing vindt ieder van
ons uiteindelijk zelf.
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BELGISCHE
REGENBOGEN

LIEFDE VOOR LUKAKU
YANNICK DEKEUKELAERE

BENNO WAUTERS

Meesterlijk portret van
een buitengewone voetballer
Benno Wauters in de voetsporen
van vader Jan

Tientallen getuigen over het leven en
de mens Lukaku: trainers, ploegmaats...

Met getuigenissen van Merckx, Gilbert,
Museeuw, Boonen, Maertens...

Liefdevol verhaal van zijn weg naar
de wereldtop

Het verhaal van alle Belgische
wereldkampioenen

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

150 × 220 mm
Softcover | 192 pag.
Verschijning: eind april 2021
NUR 491
ISBN 9789463933131
€ 22,99

9 789463 933766

9 789463 933131

‘Er zijn mensen die wel van voetbal houden, maar niet van
Lukaku. Dat is nog erger dan gewoon niet van voetbal houden.
Tien jaar al scoort Romelu op alle mogelijke manieren en tien
jaar al moet hij vechten tegen het beeld dat hij geen absolute
topspits zou zijn. Maar eigenlijk doet het er niet toe. Als je
echt van voetbal houdt, dan hou je evenveel van het verhaal
achter wat je ziet.’

In september 2021 wordt het WK wielrennen in België gereden,
tussen Antwerpen en Leuven. Kunnen Wout Van Aert of Remco
Evenepoel triomferen? Dan zou dat de 27ste keer zijn dat een
Belg wereldkampioen wordt. De laatste is al van 2012 geleden
(Philippe Gilbert), de eerste was Georges Ronsse in 1928.
Benno Wauters, de zoon van de betreurde Jan, vertelt het
verhaal van die 26 Belgische regenbogen. De drie van Merckx

SPORT

en Van Steenbergen, de twee van Maertens, Van Looy, Schotte
en Ronsse. En alle andere Belgen die zich met de allermooiste der wielertruien mochten tooien. Schitterende verhalen,
opnieuw verteld door de nog levende wereldkampioenen,
geïllustreerd met unieke fotografie. Gebundelde, heroïsche
wielergeschiedenis in blauw, rood, zwart, geel en groen.
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Is de trefzekerheid van Romelu Lukaku nog wel in cijfers te
bevatten? De Rode Duivels, de Premier League, Inter Milaan:
overal scoort hij met de ogen dicht. Romelu is een van de
productiefste spitsen aller tijden. Zelfs de grootste twijfelaars
zijn al lang bekeerd: hij is wereldtop.
Maar Lukaku is veel meer dan zijn voetbalprestaties. Zijn
verhaal is buitengewoon. Het is een verhaal van onwankelbaar
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geloof in zichzelf, hoewel niet geholpen door zijn wat wankele jeugd en tegen alle kritiek in. Yannick Dekeukelaere
(Woestijnvis) ondervroeg tientallen mensen uit binnen- en
buitenland die Romelu’s pad hebben gekruist, zijn trainers,
zijn ploegmaats, voetbaljournalisten... Het portret dat hij
meesterlijk uittekent, kenmerkt zich door liefde. Liefde voor
de bal, liefde voor Lukaku.
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MACHTIGE MINNAARS
Het buitengewone liefdesleven
van beroemde figuren uit de wereldgeschiedenis
GORIK GORIS

Hitler, Martin Luther King, Mao, een reeks
Franse presidenten, tsarina Elisabeth...
Hoe macht en autoriteit alle
remmen weghaalden voor het libido
van wereldleiders
Auteur is bekende autoriteit
in historisch onderzoek

150 × 220 mm
Softcover | 192 pagina’s
Verschijning: eind augustus 2021
NUR 680
ISBN 9789463935050
€ 22,99

De verborgen vrouwen in het leven van Adolf Hitler. De concubines van de Chinese leider Mao Zedong. De vijfduizend
minnaressen van de Spaanse koning Juan Carlos. De avontuurtjes van ‘Monsieur 5 minutes, douche comprise’ en Frans
president Jacques Chirac. De verdoken orgieën van Martin
Luther King. Het woelige liefdesleven van de Franse koningin
Marie-Antoinette.

GESCHIEDENIS
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Macht hangt blijkbaar vaak samen met een duivelse zucht
naar liefde en seks. Auteur en geschiedkundige Gorik Goris is
een absolute autoriteit in historisch onderzoek en adviseur bij
historische spektakels. Hij dook in archieven en literatuur en
verzamelde de meest stuitende en verrassende feiten over het
liefdesleven van enkele grote figuren uit de wereldgeschiedenis.
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HOOGMOED
Van Verdinaso tot verzet
VINCENT STUER

Een glashelder beeld van de groeipijnen van
de democratie zoals we die vandaag kennen
Een spannend, waargebeurd verhaal
Vincent Stuer is al decennia actief achter de
schermen van het politieke toneel en werkte
als columnist voor De Morgen

135 × 200 mm
Softcover | 350 pagina’s
Verschijning: eind mei 2021
NUR 320
ISBN 9789463935142
€ 27,99
© Saskia Vanderstichele

9 789463 935142

‘Vincent Stuer schreef een zeldzaam boeiende biografie over
een fascinerende figuur. Frantz Van Dorpe werd voor mij, als
Nederlandse buitenstaander, een sleutelfiguur tot een wereld
die het politieke leven in Vlaanderen tot de dag van vandaag
beïnvloedt, maar die ik tot dusver nauwelijks van nabij kende.
Vanaf nu weet ik meer, en beter. Een aanrader, ook voor een
Nederlands publiek!’
- Geert Mak

‘Ik erger me dood,’ schrijft de ambitieuze Frantz Van
Dorpe halfweg de jaren 30 aan Joris Van Severen. Hij is tot
het Verdinaso toegetreden om compromisloos de politieke
macht in handen te nemen, maar wat er achter de schermen
gebeurt komt in niets overeen met het eendrachtige beeld dat
de fascistoïde organisatie naar buiten toe toont. Terwijl de
wereld in de jaren dertig verder dendert, valt het Verdinaso
stil en verzuurt de relatie met zijn leider.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is Van
Dorpe uitgesloten als lid van het Verdinaso. Wanneer het
nieuws komt dat Van Severen in Frankrijk werd vermoord,
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moet de beweging, die in alles opkeek naar haar leidersfiguur,
alléén een weg vinden in het krachtenveld tussen collaboratie
en weerstand. Frantz Van Dorpe komt in het verzet terecht.
Als zijn oudere broer per parachute vanuit Engeland gedropt
wordt, krijgt hij de kans een leidinggevende rol te spelen in
operaties Baboon en Othello.
Aan de hand van Frantz’ spannende leven toont Vincent
Stuer het België vanaf de jaren dertig door oorlog en koningskwestie heen. Hoogmoed biedt ons een tijdsbeeld dat uitermate
origineel is, en relevant: de geschiedenis van een generatie
die, met vallen en opstaan, met de democratie leert omgaan.
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EVA’S AGENDA 2022
EVA MOUTON

De leukste en meest duidelijke agenda ooit
Inclusief schriftje en vrolijke post-its
Een musthave voor iedere Eva-fan

VAN DEZELFDE AUTEUR

138 × 208 mm
Softcover | 160 pagina’s
Verschijning: midden augustus 2021
NUR 011
ISBN 9789463935111
€ 24,99
© Studio Rammeloo

Na het grote succes van de eerste Eva’s Agenda heeft Eva
Mouton een opvolger klaar. De populaire illustratrice en cartooniste brengt een overzichtelijke agenda voor 2022, boordevol
invulpagina’s, mopjes en handige weekoverzichten.
De kans op te laat komen verlaagt drastisch en de handige
post-its helpen je snel belangrijke afspraken terug te vinden.
Oma’s verjaardag vergeten of te laat op de tandartsafspraak?

LIFESTYLE
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Dankzij deze agenda is dit allemaal verleden tijd. Toch nood
aan wat extra schrijfruimte voor ideeën en krabbels, dan kan
je het bijbehorende schriftje gebruiken. To-dolijstjes maken
en plannen wordt vanaf nu alleen maar leuker!
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EVA’S FAMILIEPLANNER
Schooljaar 2021-2022 + vakanties
EVA MOUTON

EVA’S
SCHRIFTJES
EVA MOUTON

De meest overzichtelijke planner ooit
Een tijdsdocument om eeuwig te bewaren
Inclusief twee leuke stickervellen

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

9 789463 934343

Super handig in gebruik
VAN DEZELFDE AUTEUR
138 × 208 mm
Softcover | 80 pagina’s
Verschijning: midden augustus 2021
NUR 011
ISBN 9789463935128
€ 14,99 voor 3 schriftjes

Elk gezin kent het wel: het is niet altijd even makkelijk om te
navigeren tussen voetbaltrainingen, tekenlessen, verjaardagsfeestjes en huiswerk. Maar die zorgen zijn weldra verleden tijd, want
Eva Mouton komt met de meest overzichtelijke familieplanner
ooit. Niet zomaar een vrolijke toets in je interieur, maar bovenal
praktisch. Er is genoeg ruimte voorzien om de week- en weekendplanning van het hele gezin overzichtelijk op te schrijven.
Door de kleurrijke stickers wordt het voor kinderen extra
leuk om hun plannen in te vullen. Maak van deze planner samen
een kunstwerk waar je later met plezier op terugkijkt.

LIFESTYLE

Eva brengt structuur in uw chaos met deze familieplanner!
Eva Mouton is illustratrice en cartooniste. Wekelijks trakteert ze de lezers van De Standaard Weekblad op de getekende
column Eva’s Gedacht. Bij Borgerhoff & Lamberigts verscheen
van Eva Mouton eerder ‘Het leukste van Eva’, ‘Eva’s Agenda
2021’ en ‘Mild ouderschap’, dat ze samen met haar zus Nina
Mouton maakte.
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De perfecte aanvulling bij ‘Eva’s Agenda’
Voor al je krabbels en geniale ideeën
9 789463 935128

Omdat je nooit voldoende notitieboekjes kan hebben voor al
je krabbels, lijstjes, tekeningen of geniale ideeën, ontwierp Eva
drie handige schriftjes. Ieder schriftje heeft een eigen, unieke
tekening op de voorkant. Door de zachte en plooibare cover zijn
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de schriftjes heel handig in gebruik en makkelijk op te bergen
in je handtas of rugzak.
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MORE
UGLY BELGIAN HOUSES
HANNES COUDENYS

De geüpdatete versie van de bestseller
‘Ugly Belgian Houses’
Het boek dat je in huis moet hebben
Boordevol wooninspiratie
– hoe het niet moet

150 × 190 mm
Hardcover | 192 pagina’s
Verschijning: eind augustus 2021
NUR 450
ISBN 9789463935203
€ 22,99
© Nick Decombel

9 789463 935203

VAN DEZELFDE AUTEUR

Lelijke huizen en gevatte quotes. Dit eenvoudige recept van
de blog Ugly Belgian Houses bleek exact tien jaar geleden een
schot in de roos, en ook vandaag blijft het razend populair.
Het begon in 2011 met het online plaatsen van één foto van
een architecturaal ‘misbaksel’. Het resultaat was een tsunami
aan likes en honderden reacties, positieve maar ook heel veel
negatieve. Bedenker Hannes Coudenys wist het meteen: dit
concept maakt iets los, niet in het minst omdat in België op
architecturaal vlak inderdaad zowat alles mogelijk is.

LIFESTYLE
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Dit 10-jarige bestaan mag niet ongemerkt voorbijgaan.
De geüpdatete versie van deze bestseller bevat dan ook
30 nieuwe pareltjes, de ene zo mogelijk nog spectaculairder
dan de andere, aangevuld met Hannes’ rake commentaar.
Hannes Coudenys is bekend van zijn blog, vlogs en latere
rubriek in Iedereen Beroemd. Hij is de oprichter van Hurae,
een creatief agentschap dat onder andere Smile Safari en De
Jamies organiseert.
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WHAT THE #?!
Het Supa DIY-boek met én zonder sociale media
TATYANA BELOY

Met stickervelletje vol hippe figuurtjes
Voor jongeren van 10 tot 15 jaar
Boordevol leuke uitdagingen voor online
én offline plezier

130 × 200 mm
Softcover | 160 pagina’s
Verschijning: midden juni 2021
NUR 200
ISBN 9789463935029
€ 19,99

9 789463 935029

VAN DEZELFDE AUTEUR

De doorsnee Zoomer heeft nooit een wereld zonder internet
gekend. Het is dan ook niet te verwonderen dat de meeste
jongeren van nu vergroeid zijn met hun smartphone. Maar
waar trek je de grens? Kunnen jongeren zich eigenlijk nog
amuseren zonder internet?
Daar wil Tatyana Beloy nu verandering in brengen. Nee,
zij is niet tegen sociale media. Integendeel! Wel wil ze jongeren
bewustmaken van hun online gedrag. En dat hoeft zeker niet
met het wijzende vingertje te gebeuren (#OKBOOMER). Aan

YOUNG ADULTS
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de hand van onder meer leuke challenges, DIY’s en testjes slaat
Tatyana in ‘What the #?!’ een brug tussen de online en offline
wereld. Zet dus af en toe dat schermpje uit, ga op ontdekking
met je vrienden, leer van jezelf te houden en ga uiteindelijk
bewuster om met je sociale media.
Tatyana Beloy is oprichtster van SupaStar. Een organisatie
die naast musicalstages ook kampen rond sociale media voor
jongeren organiseert.
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#LIKEME YEMI 2

#LIKEME CAMILLE 2

Dit boek speelt zich af na het eerste seizoen
van de bekende Ketnet-reeks

Kom meer te weten over Camille’s zomer
na het eerste seizoen van #LikeMe

Het tweede boek van het vrolijkste
personage uit de serie

Het eerste boek over Camille was
een echte bestseller

Onmisbaar voor iedere #LikeMe-fan

Een musthave voor alle fans van #LikeMe

145 × 200 mm
Softcover | 176 pagina’s
Verschijning: eind juni 2021
NUR 280
ISBN 9789463935180
€ 16,99

145 × 200 mm
Softcover | 176 pagina’s
Verschijning: eind augustus 2021
NUR 280
ISBN 9789463935197
€ 16,99

9 789463 935180

REEKS 1

REEKS 2

Het lijkt alsof Yemi en Kyona een mooie toekomst tegemoet
gaan samen. Yemi is tot over zijn oren verliefd en kan niet
wachten om een heerlijke zomer door te brengen samen met
Kyona. Alleen… Kyona gedraagt zich wat afstandelijk en is niet
altijd even enthousiast over Yemi’s romantische plannen. Zal
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Yemi cupido-gewijs zijn pijlen moeten bovenhalen om zijn
summer of love alsnog te redden? Of valt die volledig in het water
en zal hij zelf voor de nodige ambiance zorgen?
Ontdek Yemi’s avonturen in de zomer voor het tweede
seizoen van de populaire Ketnet-serie #LikeMe.
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Het einde van het schooljaar verliep voor Camille niet al te
makkelijk: haar populaire vriendinnnen keerden haar de rug
toe en haar imago kreeg een flinke deuk. Bovendien bereikte
de relatie met haar mama ook een dieptepunt. Alle ingrediënten voor een vreselijk saaie zomer zijn aanwezig. Alhoewel…
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enkele toevallige, maar betekenisvolle, ontmoetingen maken
de vakantie toch een tikje leuker. Zal Camille na deze zomer
nog dezelfde persoon zijn of ontdekt ze haar ware ‘ik’?
Lees in dit verhaal hoe Camille haar zomer doorbrengt voor
de start van het tweede seizoen van de populaire Ketnet-serie.
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YOUNG ADULTS

DOEBOEK VOOR
KLEINE NERDS III

NERDLAND
SCHEURKALENDER 2022

LIEVEN SCHEIRE, HETTY HELSMOORTEL, HENK RIJCKAERT

LIEVEN SCHEIRE & HETTY HELSMOORTEL

Opvolger van de uiterste succesvolle
Doeboeken 1 en 2

365 fantastische en verrassende weetjes over
wetenschap en technologie

Voor jonge nerds, maar eigenlijk geschikt
voor iedereen

Met veel liefde verzameld door Lieven
Scheire en Hetty Helsmoortel

Over spionage, de zon, 3D printen,
evenwicht, Rubik’s cube, knikkers...

Handig om op te hangen, leuk om dagelijks
een blaadje af te scheuren

190 × 240 mm
Softcover | 112 pagina’s
Verschijning: midden juni 2021
NUR 200
ISBN 9789463935227
€ 19,99

130 × 180 mm
Softcover | 768 pagina’s
Verschijning: begin augustus 2021
NUR 014
ISBN 9789463935234
€ 16,00

9 789463 935227

9 789463 935234

VAN DEZELFDE REEKS

Wat een geluk! Ook deze zomer zal je je geen uur vervelen
dankzij het derde Doeboek van Nerdland, met het allerleukste
van wetenschap en technologie.
Kom te weten hoe je zelf knikkers kan maken. Ontdek hoe je
geheime codes en geheimschrift maakt en oplost. Maak zelf een
zonnewijzer en een zonne-oven. Stort je in het avontuur van het

WETENSCHAP

3D-printen. Leer stap voor stap hoe je een Rubik’s cube oplost
en hoe die in elkaar zit. Bouw je eigen radiostation met microfoon en luidspreker. Maak een ring van alleen aardappelchips.
Weer boordevol spannende puzzels, boeiende weetjes, breinbrekers en doedingen. De zomer zal veel te snel voorbij zijn...
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Nooit zullen ochtenden zo boeiend zijn als die in 2022. Want
dan zal u elke dag een interessante tot opwindende tot fascinerende wetenswaardigheid kunnen lezen over wetenschap
en technologie in de allereerste Nerdland Scheurkalender.
Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel verzamelden 365 merkwaardigheden die u wellicht nog niet wist.
Enkele tipjes van de sluier?
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Op de verjaardag van Dmitri Mendelejev verneemt u dat
één letter nog nooit in zijn tabel gestaan heeft.
Op Perfect Number Day zal u het perfecte getal vieren,
maar wat is dat?
Op de Europese Dag van het IJs leert u of warm water
soms sneller kan bevriezen dan koud water.
En ooit gebeurde er op 3 april iets heel speciaals in telefonieland. De wereld zou nooit meer dezelfde zijn...
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HET EK VAN
DE LAATSTE KANS
De Gouden Generatie gewikt en gewogen door
een voetbalkenner pur sang
MARC DEGRYSE

Marc Degryse ontleedt de perspectieven
van de Duivels op het EK straks
Is dit de laatste kans op een prijs voor de
Gouden Generatie?
Eerlijke en vlijmscherpe analyse

150 x 220 mm
Softcover | 160 pagina’s
Verschijning: eind april 2021
NUR 480
ISBN 9789463935340
€ 19,99

Toen hij bij Anderlecht voetbalde, ging hij door het leven
als ‘de kleine’. Met dank aan zijn toenmalige coach Jan
Boskamp. Vandaag is hij in het land dat meer voetbalanalisten dan voetbalkenners telt, ‘de grootste’. Vlijmscherp als
het moet, vol bewondering als het kan.
Marc Degryse (55) hoopt maar heeft zo zijn twijfels of
onze Gouden Generatie van 11 juli 2021 een vervroegde nationale feestdag kan maken door die dag op Wembley voor het
eerst Europees kampioen te worden.

SPORT
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9 789463 935340

Hij breekt zich het hoofd over hoe je de zekere
(Kompany), waarschijnlijke (Witsel) en mogelijke (Hazard)
afwezigheid van drie wereldtoppers kan camoufleren. Of het
voor sommige dertigers bij de Rode Duivels misschien de
laatste kans is om een prijs te pakken? En door wie wordt de
magische as ‒ Courtois, De Bruyne, Lukaku ‒ dan het best
omringd? Vlak voor het EK zondigt de voetbalkenner pur sang
tegen een aloude wijsheid: zwijgen is zilver en spreken is goud.
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KAKHIELKALENDER 2022
365 gloednieuwe grappen van Kakhiel!
Elke dag een glimlach voor het hele gezin
Boordevol nieuw materiaal
Internetfenomeen Kakhiel blijft de wereld
te k***** zetten, euh, een hieltje lichten

130 × 180 mm
Softcover | 768 pagina’s
Verschijning: midden augustus 2021
NUR 014
ISBN 9789463930710
€ 15,99

9 789463 930710

VAN DEZELFDE AUTEUR

Vet domme moppen voor Valentijnsdag, Kerstmis en elke
andere dag van het jaar? Zoek niet verder. Wegens overdonderend succes staat Kakhiel net zoals vorig jaar weer 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.

HUMOR
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En het is nog leerrijk ook. Wist jij bijvoorbeeld dat 16
december Lelijke-sweater-dag is? Het staat er allemaal in,
zodat je nooit meer Wereld-naakt- of Batmandag vergeet!
De Kakhiel-scheurkalender staat boordevol nieuwe, nooit
eerder gepubliceerde grappen. 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!
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KAMACORONA
KAMAGURKA & MARC VAN RANST

Vinger aan de pols van een onverklaarbaar
raar jaar
Waar humor wetenschap ontmoet
en omgekeerd
Presenteert verwondering en de lach
als vaccin

128 x 200 mm
Softcover | 192 pagina’s
Verschijning: eind mei 2021
NUR 372
ISBN 9789463935265
€ 21,50

Twee in hun job uitermate getalenteerde heren zagen hun
gebruikelijke dagelijkse baan volledig overgenomen worden
door een virus.
De viroloog blijkt al zijn hele leven lang gebeten te zijn
door de humor van Kamagurka. En de onvermoeibare cartoonist van steeds middelbaardere leeftijd blijft zich verwonderen over de mens in het algemeen, en hoe die reageert op
een pandemie in het bijzonder. Humor is bij uitstek de meest
betekenisvolle activiteit van het menselijk brein.

HUMOR
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Journalisten en auteurs schrijven lange teksten, de cartoonist slaagt er vaak in om met één beeld en één welgemikt
zinnetje te vatten in wat voor universum we onverwacht
terechtgekomen zijn. De viroloog doet wat ie al een heel jaar
uitmuntend doet: hij duidt en verheldert, rustig, en met oog
voor de altijd om de hoek loerende grap.
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SCHRIJF ZE ONDER TAFEL!

BIJ WIJZE VAN SPREKEN

Alles wat je moet weten over wervelend schrijven
en copywriting

Het standaardwerk voor mondelinge communicatie,
off- en online

BAVO VAN LANDEGHEM

LEEN POLLEFLIET

Totaalboek over copywriting
door copywriters

Krachtige, zeer volledige wegwijzer
Ontelbare concrete en herkenbare praktijkvoorbeelden, inclusief audio- en videofragmenten

Tal van voorbeelden, onderzoek en
oefeningen uit de praktijk

Aantrekkelijke opmaak met originele illustraties
Voor elke taalliefhebber, communicatiemedewerker, copywriter of redacteur

Bestsellerauteur

REGULIER

Nederlands | 190 x 240 mm
Softcover | 300 pagina’s
Verschijning: juni 2021
NUR 810
ISBN (regulier): 9789463934664
ISBN (student): 9789463934398
Prijs (regulier): € 29,95
Prijs (student): € 24,95

REGULIER

Nederlands | 190 x 240 mm
Softcover | 500 pagina’s
Verschijning: juni 2021
NUR 810
ISBN (regulier): 9789463934657
ISBN (student): 9789463934381
Prijs (regulier): € 45
Prijs (student): € 39,95

9 789463 934664
STUDENT

9 789463 934398

9 789463 934657
STUDENT

9 789463 934381

‘Dit boek van Leen Pollefliet is een kookboek dat je zal helpen je eigen
gedachten in de juiste vorm te snijden. Ze bij te kruiden met al waar de
retoriek rijk aan is. En ze trots op te dienen vanop het hoogste podium.’
- Freek Braeckman

Dit boek wil je niet leren schrijven. Dat kan je al.
Dit boek wil je wél de technieken aanreiken om met de
juiste set van woorden je lezer in beweging te brengen. In
actie. Maar da’s niet evident. Want ook al lezen we veel meer
dan vroeger, we lezen ook veel oppervlakkiger. Vluchtiger. Je
lezer kijkt en klikt zo weg als hij niet meteen een meerwaarde
ziet om verder te lezen. What’s in it for him? Net daarom is
copywriting de overtreffende trap van schrijven. Het is dansen
op dunne lijnen van bondig, concreet en eenvoud. En tegelijk
de lezer, het merk en de deadline recht in de ogen kijken.

COMMUNICATIE

Maak kennis met de basics van copywriting toegelicht
met voorbeelden, onderzoek en oefeningen. Vertaald naar
digital copy: SEO, SEA, UX, Conversion Copy en Social Copy.
Maar ook Storytelling en Campagne Copy over baselines en
headlines wordt stap voor stap toegelicht. En leer zelf om de
tone of voice in kaart te brengen. Een ding is zeker: na dit boek
schrijf je werve(le)nde teksten boordevol dialoogkracht die je
lezer triggeren tot actie. En vooral: je krijgt opnieuw goesting
om te schrijven.
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Krachtig en overtuigend mondeling offline én online communiceren kan je echt leren!
Wie mondeling communiceert, heeft slechts één doel:
de toehoorder begrijpt de boodschap zoals die bedoeld is. Te
vaak zijn er stoorzenders die voor communicatiestoringen zorgen. De elementen die duidelijke communicatie verhinderen,
worden in dit boek benoemd en vervangen door facetten die
leiden tot uitmuntende mondelinge communicatie.
Het eerste deel belicht zes mondelinge vaardigheden
die nodig zijn voor elke professionele situatie aan de hand
van VIKTOR, het nog steeds algemeen geldende communicatieschema – in een fris jasje gestoken: Hoe spreek ik een
woord uit zoals het hoort? Hoe schrijf ik een woord juist? Hoe
gebruik ik mijn stem goed? Welke lichaamstekenen hanteer ik
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om mijn boodschap correct over te brengen? Welk beeld zal
mijn boodschap het meest ondersteunen? Hoe argumenteer
ik overtuigend?
Het tweede deel gaat grondig in op zes professionele situaties: presenteren, postersessie geven, pitchen, telefoneren,
vergaderen, solliciteren.
Studenten, lesgevers, medewerkers in bedrijven, beleidsmakers
… bevinden zich dagelijks in één van die zes situaties en krijgen handvatten aangereikt om van elke situatie een succesvol
communicatief moment te maken.
Het derde deel beschrijft hoe iedereen ook online correct
en doeltreffend kan communiceren. Te vaak focust de spreker
(m/v/x) zich namelijk enkel op de inhoud, met vele nefaste
gevolgen.
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HET TESTAMENT
KARL-HEINZ OTT

Van de auteur van het bejubelde
Elke ochtend de zee
Een familieportret vol verwondering en
verschrikking, verrassing en verfijnd vertier
Een literaire evocatie van de jaren 70 en 80
Werd verfilmd

150 × 220 mm
Softcover met flappen | 380 pagina’s
Verschijning: eind mei 2021
NUR 302
ISBN 9789463930352
€ 24,99
© Peter-Andreas Hassiepen

9 789463 930352

VAN DEZELFDE AUTEUR

Joschi is een soort clochard die het midden houdt tussen Karl
Marx en een aan lager wal geraakte monnik. Jakob is een televisieman die op een zolderkamertje in Parijs woont, Uli een
alternatieveling die zich van de materialistische maatschappij
heeft afgekeerd. Linda, hun zus, is de drijvende kracht in het
gezin. Sinds hun vader zijn testament toevertrouwde aan een
gehate advocaat en zich laat verzorgen door een vrouw die
zij aanduiden als de ‘Hongaarse hoer’, hebben de kinderen

LITERATUUR
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haast geen contact meer met hem. Nu is vader dood en zitten
ze allemaal om hem heen. De onderlinge spanningen blijken
gaandeweg om veel meer te gaan dan de erfenis alleen.
Karl-Heinz Ott schreef een herkenbare familieroman over
wat een gezin bij elkaar houdt, en wat hen uit elkaar drijft.
Op briljante en humoristische wijze doet de schrijver ons
reikhalzend uitkijken naar de ontknoping. Wie zal wat erven?
En welke verrassingen houdt vader nog achter de hand?
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LEGE HUIZEN

DE VIOLIST VAN BIRKENAU

BRENDA NAVARRO

MIKE VAN HOECKE

Winnaar English Pen Award

Kan kunst je leven redden?

Best bewaarde geheim van
de Mexicaanse literatuur

Chirurg Mike Van Hoecke snijdt diep
met dit verhaal over de macht en onmacht
van muziek

Nooit eerder solliciteerden zoveel
vertalers om deze parel te mogen vertalen

Een beklijvend Auschwitz-verhaal

Over de helaas ook al te Belgische
thematiek van verdwenen kinderen

150 × 220 mm
Softcover met flappen | 220 pagina’s
Verschijning: begin juni 2021
NUR 302
ISBN 9789463933445
€ 22,99

‘Daniel verdween drie maanden, twee dagen en acht uur na
zijn verjaardag. Hij was drie. Hij was mijn zoon.’
Lege huizen begint met de verdwijning van een kind. Zijn
moeder is radeloos. Ze raakt de grip op haar leven kwijt, wordt
gekweld door zijn afwezigheid, maar ook door haar eigen
twijfel: wilde ze hem eigenlijk wel? In een arbeiderswijk aan
de overkant van Mexico-Stad beschermt een andere vrouw
het gestolen kind. Zij verlangde wanhopig om moeder te zijn,
maar haar leven nam een gewelddadige wending en bracht een
andere realiteit met zich mee.

LITERATUUR

9 789463 933445

Afwisselend horen we deze twee contrasterende stemmen. Daarmee confronteert de roman ons met de verlangens,
spijt en sociale druk die gepaard gaan met het moederschap.
Lege huizen was een literaire sensatie bij de oorspronkelijke
publicatie in Zuid-Amerika. Auteur Brenda Navarro is een
onverschrokken en adembenemende, nieuwe literaire stem
waar we nog veel van zullen horen.
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128 × 200 mm
Hardcover met stofwikkel | 140 pagina’s
Verschijning: eind mei 2021
NUR 340
ISBN 9789463932684
€ 19,99
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Wanneer Marc Hessels een concert bijwoont van de oude cello
virtuoos Antonovitsj, staart de muzikant Marc geschrokken
aan. Hij meent in Marc een groot violist te herkennen die
jaren geleden werd omgebracht in Auschwitz-Birkenau. Nadat
Antonovitsj het volledige verhaal vertelt, kan Marc het gevoel
niet van zich afschudden dat het over zijn afstandelijke vader
gaat. Maar hoe kan dat, want die leeft nog en heeft nooit viool
gespeeld, laat staan een vernietigingskamp overleefd. Welke
geheimen draagt Marcs vader met zich mee?
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De violist van Birkenau is een roman over hartstocht en
wreedheid. Hartstocht die te vinden is in muziek, wreedheid
die te vinden is in de mens. Niettemin zien we hoe er binnen
een wrede wereld ruimte blijft voor liefde, en hoe iemands
passie ook kan omslaan in afkeer. In dit boek reikt debutant
Mike Van Hoecke zijn lezers puzzelstukken aan die een onthutsend geheel vormen.
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WATOU 2021

LIEVE VAN WEDDINGEN

Gedichten
Achter het masker der fictie toont zich
de waarheid

Peter Verhelst, langzamerhand de officieuze
dichter des vaderlands, maakt een
uitmuntende poëzieselectie met namen
als Anna Enquist, Jos De Haes, Gerrit
Kouwenaar en Marieke Lucas Rijneveld

Een onthutsend verhaal over de band tussen
seksualiteit en vertrouwen
De mens is een wolf voor zijn medemens,
wisten de Romeinen al, een roofdier voor
de ander

Een uitnodiging om met hersens,
zintuigen en gevoelens te genieten van de
meerlagigheid van kunst
De climax van 40 jaar Kunstenfestival
Watou

150 × 220 mm
Softcover | 240 pagina’s
Verschijning: eind mei 2021
NUR 340
ISBN 9789463935081
€ 22,99

130 × 180 mm
Softcover | 96 pagina’s
Verschijning: midden juni 2021
NUR 309
ISBN 9789463935166
€ 15,99

9 789463 935166

9 789463 935081

VAN DEZELFDE REEKS

Alice’ leven valt in duigen wanneer ze ontdekt dat haar echtgenoot, met wie ze al jaren een liefdevol huwelijk heeft, er
tientallen minnaressen op nahoudt. Het is een aanslag op haar
bestaan, een gebeurtenis die haar kijk op zichzelf en op relaties
voorgoed verandert. Ondanks haar aangetaste zelfvertrouwen
wil Alice er alles aan doen om weer overeind te krabbelen.
Het wordt een zoektocht naar een lelijke waarheid, maar ze
moet en zal dit drama te boven komen.
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Roofdier is een verslavende roman over het verlangen om
graag gezien te worden. Het is een verhaal over een onstuitbare
drang naar seks en hartverscheurend verraad, maar ook over
weerbaarheid en liefde voor jezelf en het leven.
Auteur Lieve Van Weddingen (1974) heeft een eigen therapiepraktijk en is moeder van drie kinderen. Roofdier is het derde
boek van haar hand en haar eerste roman. Overeenkomsten
met reële personen of gebeurtenissen berusten op toeval.
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Dank de goden en virologen voor de zomer van 2021, waarin
Watou kunstlievend België opnieuw kan verwelkomen met de
intieme grandeur die we al decennia van het West-Vlaamse
grensdorp gewend zijn. Welkom op de veertigste editie.
Onder leiding van het curatorenteam, bestaande uit Peter
Verhelst, Chantal Pattyn en Benedicte Goesaert, wordt het
dorp weer even de uitvalsbasis voor een groep bijzondere
kunstenaars uit binnen- en buitenland. De velden en pleinen
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van het dorp zullen bovendien gesierd worden met poëzie.
De gedichten werden geselecteerd door Peter Verhelst en
gebundeld in deze handzame, fraaie bundel. De bloemlezing
bevat werk van onder meer Anna Enquist, Lamia Makaddam,
Stefan Hertmans, Erwin Mortier, Cees Nooteboom en Marieke
Lucas Rijneveld.
Doe jezelf een plezier, wacht niet langer en vertoef deze
zomer weer in het heerlijke Watou.
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ONDANKS DE
ONDERGANG
LECTRR

Lectrr laat dagelijks meer dan 100.000
abonnees van De Standaard lachen
Een multitalent: cartoonist, comedian,
scenarist en nu ook auteur
Weet zelfs een nakende apocalyps met een
wrange geestigheid te verbeelden

128 × 200 mm
Softcover | 190 pagina’s
Verschijning: eind mei 2021
NUR 301
ISBN 9789463935210
€ 21,50

9 789463 935210

VAN DEZELFDE AUTEUR

Saul Invictus was ervan uitgegaan dat de dag des oordeels netjes
aangekondigd zou worden, al dan niet met enkele Bijbelse plagen erbij, maar dat spektakel bleef uit. Jammer genoeg was het
een doodgewone lentedag – een dinsdag in godsnaam – waarop
hij vernam dat een intergalactische ijsklomp onze aardkloot
aan gort zou rammen. Gelukkig heeft Saul niet veel om voor
te leven. Zo gaat dat met subversieve klootzakken, die zien iets
sneller de zinloosheid der dingen in. Hij zou dus rustig wachten op het einde der tijden, dat eigenlijk niets te vroeg komt.
En dan stormt Antenne zijn leven binnen, een jonge vrouw
die naar eigen zeggen vernoemd is naar de Griekse godin. Zij
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weet, haar intellect ten spijt, Saul ervan te overtuigen om een
laatste roadtrip aan te vatten, zodat ze ondanks de ondergang
nog een paar dingen uit het leven kunnen meepikken. Wat
volgt is een feest van bloed, snot en stank.
Met dit boek schreef cartoonist Lectrr zijn debuutroman.
Hij ruilde stift voor pen, maar het beeldende blijft alsnog overeind. Saul en Antenne zijn slechts enkele van de kleurrijke,
teugelloze personages die hij ten tonele voert in dit fantastische
werk. Maar bezint eer de begint, want dit verhaal is niet voor
de zwakken van maag.
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