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Willems Uitgevers
Willems Uitgevers viert in 2021 zijn achtste verjaardag. We begonnen
– destijds als Uitgeverij De Vliegende Keeper – met sportboeken. Eind
april 2014 presenteerden we 90 Jaar Bosuil. Vreugde en verdriet van Royal Antwerp Football Club. En precies vijf jaar later publiceerden we een
boek van verdriet en vreugde: Mama worden. De weg naar geluk via ivf
van zangeres Lindsay.
In zekere zin stond deze uitgave symbool voor de evolutie van onze
uitgeverij: van de sport naar het leven. De voorbije jaren kozen we voor
boeken met en van geëngageerde vrouwen, over gezondheid & welzijn,
lifestyle en levensvertellingen.
En zoals we altijd zegden was iedereen met een eigen visie welkom
bij ons: een essay over de politiek, een diepgravende studie over de
wereldgeschiedenis, een literair debuut of een kookboek. Het mag! Zowel van oudere jongeren – zoals wijzelf – als van eigenzinnige jeugd.
Welkom bij WU!
Hartelijk,
Raf Willems
Tom Willems

NELE DE BOECK

MIJN KIND, STERK KIND
Hoe maak ik mijn kind sterk door
zelf sterk in mijn schoenen te staan?
Hoe maak ik sterke kinderen door zelf sterk in
mijn schoenen te staan?
We willen als ouder dat onze kinderen
gelukkig en sterk in het leven staan. Alleen
beseffen we niet dat onze kinderen meer leren
uit onze handelingen dan van onze woorden.
Daarom is het noodzakelijk om zelf sterk in onze
schoenen te staan, om ons bewust te zijn van
ons eigen doen en laten en de impact hiervan.
In dit boek vertelt Nele De Boeck,
zelfvertrouwencoach en (plus)ouder, hoe we
dit als ouder kunnen aanpakken, hoe we – door
onszelf sterk te maken – onze kinderen sterker
kunnen maken zodat ze als positieve, assertieve
en krachtige mensen in het leven staan.
Opgelet, het is geen opvoedingsboek. Nele
geeft je op een vlotte en soms geestige manier
tips, tools, tricks en advies hoe je het kunt
aanpakken. Maar vooral, hoe jij jezelf kunt
veranderen zodat je kinderen automatisch mee
veranderen.

Want onderschat je eigen kracht niet om
jezelf te veranderen, maar overschat ook niet
je kracht om een ander te veranderen. Want wij
kunnen niemand veranderen, alleen onszelf. Een
veranderde jij heeft een heuse impact op jouw
omgeving, zeker op je kinderen.
‘Ik geloof dat elke persoon van nature al
krachtig is en dat hij/zij het verdient om die
kracht (terug) te vinden en ze te houden! Als
een man of vrouw gelukkig is, heeft dat een
positieve invloed op zijn/haar omgeving.”
Dat is de visie van auteur NELE DE BOECK
(1978). Als mama van twee jonge vrouwen
en plusmama van twee jonge mannen wordt
ze dagelijks uitgedaagd om deze vier jonge
mensen de kracht en zelfvertrouwen te geven.
Ze
werkt
als
zelfvertrouwenen
assertiviteitscoach en begeleidt individuen en
groepen in hun zoektocht naar zichzelf. Nele is
erkend life-, systeem- en loopbaancoach, geeft
lezingen, workshops en teambuilding.
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NATACHA MICHIELS

BRANDWEERVERHALEN
Over water, vuur en zoveel meer

Met 18.000 zijn ze, de vrijwillige en
professionele brandweerlieden in ons land.
Altijd klaar om uit te rukken en te helpen. We
associëren ze vooral met brand, maar ze doen
nog zoveel meer. Wat er ook gebeurt, de mannen
en vrouwen van de brandweer staan elke keer
weer paraat.
Voor dit boek verzamelde auteur Natacha
Michiels verhalen van vijftig brandweerlieden,
maar vooral van mensen. Ze vertelden
openhartig over interventies die hen bijbleven.
Bij sommigen zijn dat grote rampen zoals een
vliegtuigcrash, de aanslagen in Zaventem,
de brand op de Kalmthoutse Heide, een
kettingbotsing of een treinramp. Anderen
vertelden over het instorten van een torenkraan,
slachtoffers te water, uitslaande huis- en
fabrieksbranden, zware verkeersongevallen,

verliezen van familie in een brand, verwijderen
van wespennesten, redden van dieren en zelfs
een baby die ter wereld kwam in de kazerne.
Hoe gaat het eraan toe tijdens zo’n interventie?
Wat gaat er door hun hoofd in het heetst
van de strijd? Welke dingen blijven hangen?
Laat jezelf meevoeren met de spannende,
verrassende, grappige, droevige, ontroerende,
memorabele en straffe verhalen. Beleef mee
wat de brandweerlieden elke dag, elk uur en elk
moment ervaren.
NATACHA MICHIELS (1989) is freelance
schrijfster en partner van een vrijwillig
brandweerman. Haar teksten verschenen
onder andere bij Knack, Provincie Antwerpen,
Cultuurkuur en op haar eigen blog Onderdebomen.
be. In 2019 publiceerde Natacha haar eerste
boek: Kantoor Kafka. En hoe ik eraan ontsnapte.
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ROB BEENDERS

MIJN HOORREIS
Hoe een hooroplossing je leven écht kan verbeteren

Slechthorendheid bevindt zich nog al
te dikwijls in een wereld van ‘schaamte’.
Hoorapparaatjes staan synoniem voor ‘oud’ en
een cochleair implantaat staat synoniem voor
‘doof en dom’. Rob Beenders heeft dit maar al te
vaak ervaren sinds hij slechthorend is.
Desalniettemin stijgt het aantal mensen met
gehoorproblemen aanzienlijk, maar kiezen
mensen gemiddeld pas na ongeveer zeven jaar
voor een oplossing.
Het is de hoogste tijd om een positief verhaal
te brengen rond slechthorendheid. Door aan te
geven dat er wel degelijk oplossingen bestaan
en dat je perfect kan functioneren op je werk,
hobby’s kan uitoefenen en op café kan gaan met
vrienden.
Rob Beenders wil een maatschappelijk debat
op gang brengen en pleit ervoor dat de overheid
moet blijven investeren in hooroplossingen
omdat dit ervoor zorgt dat mensen terug kunnen

werken volgens hun talenten, actief kunnen
zijn in het sociale leven en dat kiezen voor
hooroplossingen ervoor zorgt dat cognitieve
achteruitgang en dementie worden vertraagd.
Mijn hoorreis moet andere mensen ook
stimuleren om hun ervaring te vertellen
tegen anderen. Iedereen die kiest voor een
hooroplossing heeft een uniek verhaal: als we
dit allemaal verder vertellen, inspireren we die
mensen die vandaag nog in de ontkenningsfase
zitten.
Auteur Rob Beenders (41), ex-schepen van
de stad Hasselt en ex-Vlaams Parlementslid,
voelt zich vandaag niet als iemand die slecht
hoort, ook al draagt hij aan zijn linkerzijde een
cochleair implantaat en rechts een compatibel
hoortoestel. Hij werkt voltijds als Market Access
Manager Cochlear Benelux, is een fervente loper
en heeft een druk sociaal leven.
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TOM BOTTE

GELUK IN VLAANDEREN
70 BV’s geven tips voor een gelukkiger leven
‘Toen ik vijf was, zei mijn moeder dat geluk de
sleutel tot het leven was. Toen ik naar school
ging, vroegen ze mij wat ik wilde worden
als ik later groot was. Ik zei: “Gelukkig.” Ze (de
leerkrachten) vertelden me dat ik de opdracht
niet snapte; ik antwoordde dat ze het leven niet
snapten.’ (John Lennon)
Deze wereldberoemde quote van John
Lennon inspireerde journalist Tom Botte voor
de interviewreeks Het Opperste Geluk in het
weekblad Primo. Daarin vertrok hij van de vraag:
‘Wat is dat: geluk?’ Op die vraag zoeken mensen
al eeuwen een antwoord. Intussen is iedereen
het er ongeveer over eens: daar is niet zomaar
een eenvoudig antwoord op te geven. Er bestaat
geen eenduidige deﬁnitie van geluk. Laat staan
van ‘het opperste geluk’.
Tom Botte ging verder in zijn onderzoek:
bestaat dé ultieme vorm van gelukkig zijn? En
zo ja, hoe bereik je die? Zijn er tips en trucjes
om daar te geraken? Voor het weekblad Primo
trok de auteur de voorbije twee jaar wekelijks

op bezoek bij een Bekende Vlaming, die hem
vertelde wat voor hem of haar het opperste
geluk betekent. Simpelweg gelukkig zijn … ook
in tijden van corona.
In dit boek vindt u tientallen eenvoudige
tips die leiden naar geluk, aangereikt door de
geïnterviewde Bekende Vlamingen. Zoals: Ben
Segers, Willy Sommers, Wendy Van Wanten,
Dana Winner, Werner De Smedt, Kürt Rogiers,
Nicole & Hugo, Conner Rousseau, James Cooke,
Christoff, Liliane Saint-Pierre, Jacques Vermeire,
Luc Appermont & Bart Kaëll.
Tom Botte (°1969), geboren en opgegroeid in
Gent, begon zijn journalistieke carrière tijdens
zijn eerste jaar Rechten aan de Universiteit
Gent toen hij voor Het Laatste Nieuws de
wekelijkse studentenrubriek ging schrijven.
Vandaag, ruim dertig jaar later, heeft hij voor
diverse weekbladen al honderden interviews
met nationale en internationale sterren op zijn
naam staan. Hij schrijft hoofdzakelijk voor het
weekblad Primo van de DPG-mediagroep.
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LIEVE VAN DER PLAETSEN

DE CIRKEL IS ROND
Muzikale kracht, passie en beroeping

Auteur Lieve Van der Plaetsen heeft een passie
voor muziek. Ze liet als kind haar poppenkoor
zingen en stak haar buurtvriendjes een blokﬂuit
in handen.

46ste richtte ze nog haar eigen pianoschool
Pia Nootjes op. Die heeft ze intussen succesvol
uitgebouwd en tegelijk werkt ze nog steeds als
pianodocent aan de Muziekacademie Gent.

Op haar zesde stapte ze in het kinderkoor,
volgde notenleer en piano-, dwarsﬂuit- en
vioollessen. Haar eerste muzikale liefde is
de piano en die bleef ze haar hele leve trouw.
Ook tijdens haar studie aan het Koninklijk
Muziekconservatorium in Gent. Ze behaalde
op haar vijftiende de eerste prijs Notenleer en
volgde tien jaar les bij Lucie Devooght aan de
Rijksmuziekacademie Gent, waar ze een Eerste
Prijs Muziekgeschiedenis en Piano haalde.
Toen haar enige dochter Floor als driejarige
viool begon te leren via de Suzukimethode werd
ze er zodanig door gegrepen dat ze besloot om
zelf Suzukidocent Piano te worden. Na haar

In dit boek vertelt ze over haar passie voor
muziek die ze als gedreven leerkracht vanuit
het hart wil doorgeven aan al haar studenten.
Ook het verhaal van haar moeder, die stierf aan
Alzheimer, komt aan bod. En hoe zij haar via de
muziek toch niet wist te raken en met haar te
communiceren.
Daarom schenkt ze een deel van de
opbrengst van dit boek aan het werk van
Alzheimerwetenschapper
Christine
Van
Broeckhoven.
Het woord vooraf is van Christine Van
Broeckhoven.
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KATRIEN JACOBS

MIJN HERSTELBOEK
In dit boek geeft auteur Katrien Jacobs een
eerlijk inzicht in haar, zoals ze het zelf noemt,
hobbelige levenswandel van de voorbije
decennia. Door haar diagnose ‘angststoornis’
kwam ze in aanraking met de psychiatrie. Tegen
wil en dank. Soms bood het haar groeikansen,
maar tegelijk wil ze een kritische blik werpen op
het traject dat ze doorliep.
Wat hielp haar, wat net niet? Hoe kwam
corona dit pad ook nog eens beïnvloeden?
Als chronisch zieke bevond Katrien zich al in
een vorm van isolement. Met deze pandemie
kwam er een nieuwe uitdaging. Niet alleen
voor haarzelf, maar ook voor de geestelijke
gezondheidzorg. Met Mijn herstelboek schrijft
Katrien Jacobs een herkenbaar verhaal voor
veel mensen die worstelen met zichzelf.
De wat ‘zware’ problematiek wordt van
een ludieke ondertoon voorzien door de
cartoons van tweelingzus Leen.

KATRIEN JACOBS (1981) is een medische
voetverzorger die zich later heeft omgeschoold
heeft tot ervaringsdeskundige in de geestelijke
gezondheidszorg. Leen Jacobs is psychiatrisch
thuisverpleegkundige en tekent vanuit haar
vakgebied graag cartoons over het wel een wee
van ‘de psychiatrie met een hoek af’.
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RONALD MEEUS

BONUS LEVEL
Op avontuur door 60 jaar videogames

Videogames brengen jaarlijks meer dan
120 miljard euro op: niet slecht voor het
soort infantiele, verslavende, gewelddadige,
maatschappelijk waardeloze vertier waarvoor
ze doorgaans worden gebrandmerkt. Bonus
Level neemt je mee op ontdekkingstocht
door dit nog altijd veelal onbegrepen
allereerste entertainmentmedium van het
informatietijdperk, verruimt je blikveld erop
en wijst je op de onweerlegbare artistieke en
culturele kracht ervan.
Ronald Meeus put uit ruim veertig jaar
ervaring als gamer en volgde als journalist
gedurende meer dan de helft van die tijd ook
de pijlsnelle ontwikkeling van het medium.
Hij interviewde tientallen sleutelﬁguren uit de
sector, zoals Shigeru Miyamoto (Super Mario
Bros.), Richard Garriott (Ultima), David Cage
(Heavy Rain), Neil Druckmann (The Last of Us),
Peter Molyneux (Fable), Toru Iwatani (Pac-Man),
Ron Gilbert (Monkey Island) en Yu Suzuki (Out
Run).

Zijn decennialang veldonderzoek, vaak achter
de coulissen van de bedrijven waar de games
worden ontwikkeld, levert een gelaagd verhaal
op dat een breed publiek eindelijk een klare
kijk geeft op het fenomeen en tegelijkertijd
verwoede gamers verrast met achtergronden en
weetjes.
Het woord vooraf is van games-expert Jan
Meijroos, die schrijft en schreef voor o.a. Bright.
nl, Playboy, Business Insider, IGN.nl, Power
Unlimited, Metro, Discovery Magazine, Veronica
Magazine en Tweakers.net.
RONALD MEEUS (1973) schrijft over
videogames, technologie en populaire cultuur.
Zijn verhalen verschenen onder meer in/op
De Morgen, Invader, 9lives, HLN.be, AD.nl, Data
News, Trends, Knack, Humo, Clickx, PC Magazine,
FWD: Magazine en The Escapist. Hij is vader van
een dochter en verdeelt zijn tijd tussen Diest,
Dilsen-Stokkem en de rest van de wereld.
ronaldmeeus.be
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JULIUS SCHELLENS

OPROER IN DE KEMPEN
1798 - 1830

Hoe hebben de mensen in de Kempen de
Belgische revolutie van 1830 beleefd?
In deze warmhartige streekroman vertellen
Ward, een veteraan van de Boerenkrijg en
de napoleontische oorlogen, en Adriaan, een
brouwerszoon uit Hulshout, hoe eerst de Fransen
en daarna de al even gehate Nederlanders uit
ons land verdreven werden. Het verhaal speelt
zich af in de streek rond Hulshout, Herselt en
Westerlo, in het huidige Merodegebied in de
Zuiderkempen, en is gebaseerd op historische
feiten. Fictie en non-ﬁctie lopen door elkaar,
gefantaseerde personages en historische
ﬁguren gaan hand in hand.
Te

midden

het

oorlogsgeweld

en

de

dramatische gebeurtenissen die zouden leiden
tot het ontstaan van een nieuw land, leren we
Machteld kennen, misschien wel het meest
wijze personage in dit historisch gefundeerde
fresco. Een vrouw om naar te luisteren én om
verliefd op te worden.

JULIUS SCHELLENS (1949, Voortkapel)
woont als honkvast Kempenaar in Westmeerbeek.
Zijn fascinatie voor het Nederlands en passie
voor geschiedenis resulteerden uit zijn GrieksLatijnse scholing. Zijn blindheid was geen
beletsel voor het schrijven van verhalenbundel
Ego Sum, poëzie Mijn Alter Ego, streekroman Mijn
Moeder is mijn Mama niet en kinderboek Mijn
Ogen zijn Jouw Ogen.
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JOHAN SWINNEN

HAPPENING 2.0
Een Amerikaanse maandag in Brussel

22 mei 1967. Een nietsontziende brand tijdens
de Amerikaanse veertiendaagse in de Brusselse
À l’Innovation kent 323 doden. Bij deze
apocalyptische ramp verliest de dertienjarige
Hervé Jacobs zijn beide ouders. De gebeurtenis
verandert voorgoed zijn leven.
Meer dan vijftig jaar later komt Hervé,
hoogleraar kunstgeschiedenis op emeritaat
– met als hobby fotograﬁe met een vintage
Leica – ondertussen in contact met Delphine
Lafontaine, de voormalige bezielster van de
maoïstische Brusselse Commune Ché. Hervé
heeft het verlies van zijn ouders nooit kunnen
verwerken en hij gelooft – in tegenstelling tot
de ofﬁciële oorzaak van de brand, een ongeluk –
dat het om een terroristische aanslag ging.
Een bomaanslag, georganiseerd en uitgevoerd
door Delphines Commune Ché. Hervé heeft
hier jarenlang onderzoek naar gevoerd en wil
Delphine vandaag confronteren met haar schuld
en wraak nemen voor de dood van zijn ouders.
De dag van het inferno in de Inno worden
de levens van Hervé en Delphine met elkaar
verbonden en de ramp heeft een enorme invloed
op de rest van hun leven. Beiden verliezen hun

onschuld en hun jeugd. Na enkele intense en
spannende uren waarin Delphine meer dan eens
voor haar leven vreest, slaagt zij er uiteindelijk,
als eerste ooit, in om Hervés verwerkingsproces
in gang te zetten. Maar niet zonder dat er een
prijs betaald wordt ...

Waarover gaat Happening 2.0 en
waarom verschijnt in 2020 herziene versie?
Bij de vijftigste verjaardag van de tragedie
in 2017 doorbrak Johan Swinnen de stilte over
de politieke doofpotoperatie INNO. Hij schreef
met autobiograﬁsche inslag de literaire roman
Happening. Swinnen bleef ondertussen verder
onderzoek doen en hij herwerkte de roman met
nieuwe en relevante getuigenissen, gebaseerd
op kritisch onderzoek in o.a. de archieven van
de staatsveiligheid in Berlijn. Hij ontdekte
ook Belgische bronnen die tot op heden nooit
het daglicht zagen en vertelt in zijn bekende
literaire, meeslepende stijl diepgaander dan
ooit over zijn rebelse jeugdjaren toen hij de
revolutie predikte.
Happening 2.0, een pageturner, vertelt

een onuitwisbare historische gebeurtenis,
diepsnijdende menselijke verhalen en
doorwrochte personages wier leven door het
noodlot met elkaar werden verbonden.
Zijn verhaal van vallen en opstaan leek
er één op maat van de arthouseﬁlm die
zoekt naar een maatschappelijk relevant
verhaal, Jan Verheyen (Eye-Works) bereidt de
spraakmakende verﬁlming voor. Daarom is de
nieuwe versie, Happening 2.0 meer dan ooit
een onmisbare sleutelroman geworden voor
iedereen die geïnteresseerd is in de jaren
zestig en zeventig, in politieke geschiedenis
én de avant-garderol die Brussel speelde in de
geschiedenis van de stadsguerrila. De roman
vertelt aantrekkelijk in korte en levendig
geschreven hoofdstukken het fascinerend
verhaal van de Commune Ché, die haar
wortels heeft in de studentenprotesten tegen
de oorlog in Vietnam.
De roman Happening 2.0 is geen akte van
beschuldiging en geen pleidooi van een
verdediger en zoekt geen wraak. Het is geen
oordeel, noch in juridische noch in historisch
opzicht, het is alleen een humane zoektocht

naar gerechtigheid. Los van de literaire
kwaliteit stelt de roman de lezer de vraag in
hoeverre werkelijkheid de ﬁctie overtreft of
vice versa. Dit verhaal moet worden gelezen,
niet alleen wegens zijn historische relevantie,
maar minstens evenzeer wegens zijn actuele
weerklank in een tijd van pandemie, waar
de vraag gesteld wordt: heiligt het doel de
middelen?

Van de auteur van Happening. Een aanslag in
de Inno, de roman die verﬁlmd wordt door Jan
Verheyen.

‘Happening is een ware pageturner. Vanaf de
eerste pagina’s neemt het verhaal je bij de
lurven en laat de lezer niet meer los.’
(Peter Bouckaert)

JOHAN SWINNEN (1954) is een autoriteit
binnen de cultuurwetenschappen, werkzaam
als gerechtsdeskundige en kunstexpert. Reeds
als kind was hij gefascineerd door kunst,
design en fotograﬁe. Het werd ook de
hoofdmoot van zijn wetenschappelijke en
academische carrière. Maar zijn leven wordt
ook beheerst door de aanslag in de Inno in
1967, een donkere pagina in de Belgische
geschiedenis. Hij schreef er een meeslepende
en doorleefde roman over die niemand
onberoerd laat.
Johan Swinnen woont en werkt in
Antwerpen. Hij is voorzitter van Toneelhuis en
Meemoo.

Anderen over deze roman:
‘Happening is een pareltje.’
 Metro

‘Een staalharde sleutelroman’
(Nieuw-Vlaams Magazine)

‘Aangrijpend’.
(Jan Van Duppen)

‘Ik vind Happening een kunst-werk.’
(Monica Triest)
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