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Willems Uitgevers
Willems Uitgevers viert in 2022 zijn negende 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! Met trots stellen we ons zomerprogramma voor.
Hartelijk,
Raf Willems
Tom Willems

DON CROONENBERG

ZELENSKY,
DE CLOWN TEGEN DE TSAAR
Vrijwel de hele wereld is in shock na de Russische
invasie van Oekraïne. En vol bewondering voor de
jonge, betrekkelijk onervaren president Volodymyr
Zelensky. Zijn politieke partij is nog geen vier jaar jong,
opgericht in maart 2018, en natuurlijk heeft hij zich
nooit kunnen voorstellen dat hij nu doelwit nummer
één is en zijn familie doelwit nummer twee. Grappig als
stand-upcomedian, onverzettelijk als staatshoofd van
een land in nood. Toen de Amerikanen hem aanboden
om Oekraïne te ontvluchten, zei hij dat hij geen lift nodig
had, maar munitie.
Geboren uit joodse ouders in een stad gesticht door de
Kozakken was Zelensky jarenlang vooral een vertrouwde
komiek op televisie, zeker ook in Rusland. Op het witte
doek was hij te zien in romantische filmkomedies waarin
hij één enkele keer luchtig de draak stak met Russische

oligarchen. En toen stond de wereld op zijn kop.
Wie is deze dienaar van het volk? Waar komt hij
vandaan? Wat maakt hem zoals hij is? Dit is een biografie
over een gesjeesde rechtenstudent, acteur, schrijver en
satiricus die als president van een gekweld land hoopt
het laatst te lachen in de strijd tegen een doorgedraaide
tsaar.
Don Croonenberg is adviseur en auteur. Al jaren
ondersteunt hij (politieke) vluchtelingen, komt op
voor de belangen van statushouders en organiseert
ontwikkelingsprojecten. Eerder schreef hij Een
fascinerende hondenbaan, een leerrijk en inspirerend
boek over hoe leiders in het bedrijfsleven, de politiek,
zorg, media en onderwijs zich staande houden in tijden
van hevige tegenwind.

Verschijnt in april 2022.

ISBN 978 949 32 42 814
150 blz.
15 x 23 cm
Softcover
22,5 euro
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MADINA HAMIDI

IK KIES MIJN EIGEN GELOOF
Madina Hamidi vluchtte als kind in 1999 met haar
moeder, broer en vier zussen uit Afghanistan toen de
taliban haar vader hadden vermoord. Bij aankomst in
België besefte ze dat haar vlucht nog niet helemaal
geëindigd was. De strikt religieuze en culturele regels
van haar familie en gemeenschap zouden erop toezien
dat haar leven een openluchtgevangenis werd. De
psychologische impact ervan zorgde ervoor dat haar
innerlijke wereld een martelkamer werd waar ellende
nooit leek op te houden. De ontsnapping aan deze
onderdrukking zou veel opofferingen eisen.
De wereld van de Afghaanse gemeenschap, net zoals
bij alle andere collectivistische islamitische culturen,
worstelt met contrasten en complicaties. De ervaringen
van ex-moslims zouden een waardevolle bron kunnen
scheppen en een toonbeeld kunnen hebben voor hen die
zich vastgeketend voelen door onbuigzame religieuze
en culturele geboden. Hun voorbeeldfunctie zou
onnoemelijk veel levens kunnen redden van diegenen
die slachtoffer worden van doodsbedreigingen vanwege
religieverlating, beschuldigingen van blasfemie om

kritische vraagstellingen, familieverstoting wegens
afvalligheid en sociale boycot ingevolge dissidentie en
anders-zijn.
Desondanks bewijst Madina dat respect, acceptatie en
leven in harmonie wél mogelijk zijn tussen de gelovigen
en atheïsten. Geen van beide groepen behoeft hiervoor
eigenheid, theorema of overtuiging op te geven. Want
beide werelden delen humanisme als belangrijkste
bouwsteen. Enige voorwaarden zijn de wil en bereidheid
van beide partijen voor een intellectuele ontmoeting.
Madina Hamidi (1987) is promotor van vrijheid
van gedachte, geweten en godsdienst. Ze is tevens
columniste voor de online platformen van Knack en
Vlinks. Ze werkt als psychotraumatoloog. Eerder schreef
ze een autobiografische literaire roman Van hel tot
hemel. Het opvallendste aan haar persoonlijkheid is
dat haar optreden over controversiële onderwerpen
altijd vergezeld is van haar gedrevenheid en liefde voor
rechtvaardigheid. Ze heeft een onlesbare dorst naar
meer kennis die het pad naar de waarheid kan verlichten.

Verschijnt in mei 2022.

ISBN 978 949 32 42 623
200 blz.
15 x 23 cm
Softcover
22,5 euro
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RENZY TIELENS

ZOON VAN EEN MOORDENAAR
Het levensverhaal van Renzy Tielens
Zoon van een moordenaar is het levensverhaal van
Renzy Tielens, een West-Vlaming die als tienjarig
jongetje zag hoe zijn vader zijn moeder vermoordde
nadat hij haar en zijn twee oudere zussen jarenlang
had mishandeld.
Zijn moeder vond geen andere uitweg dan met een
andere man de terreur te ontvluchten en zijn vader
vond dat de dood met de kogel haar verdiende loon
was. Hij werd door het hof van assisen in Gent zelfs
vrijgesproken en liep voor de rest van zijn leven overal
binnen en buiten als de grote overwinnaar.
Renzy zelf kreeg de stempel ‘zoon van een
moordenaar’ op zijn voorhoofd. Hij werd nagekeken
alsof hij zelf iemand doodgeschoten had, verweten,
gepest, uitgedaagd en gekwetst. Omdat hij op school
door alles wat hij meemaakte concentratieproblemen
kreeg, werd hij in het bijzonder onderwijs gedumpt.
Meisjes lieten hem staan omdat ze bang waren dat hij
was zoals zijn vader, een moordenaar, al dan niet onder
druk van hun ouders.
Maar Renzy wilde geen slachtoffer zijn, geen domme
dingen doen en het op het verleden steken: het
enthousiasme dat zijn moeder typeerde, inspireerde
hem om zich niet te laten doen en er ondanks alles het

beste van te proberen maken en keihard te knokken.
Zijn droom om profvoetballer te worden kon hij
uiteindelijk niet realiseren, al debuteerde hij op
jonge leeftijd als doelman bij het KRC Harelbeke
van Hein Vanhaezebrouck & co. wel in eerste klasse.
Maar vandaag kan hij wel zeggen dat hij gelukkig is
en van het leven geniet. Zijn grootouders, zijn gezin,
zijn vrienden en het voetbal maakten veel goed. Zijn
motto: blijf vriendelijk, draag zorg voor je gezin, ga met
de juiste mensen om en doe alles met gezond verstand.
Renzy Tielens (1976) vertelde zijn verhaal om zijn
vermoorde moeder te eren. Maar ook om wie te maken
krijgt met huiselijk geweld ervan bewust te maken hoe
belangrijk het is om snel hulp te zoeken. Om wie het
moeilijk heeft een hart onder de riem te steken. Om
bij te dragen aan een liefdevolle samenleving. Pas na
de dood van zijn vader eind 2020 was hij in staat om
dit verhaal te delen. Omdat hij tot dan nachtmerries
had waarin hij zijn vader zag met een tweeloop en hij
zich voor hem moest verstoppen om zelf ook niet door
hem vermoord te worden. Sinds zijn vader gestorven is,
heeft hij die angstdromen niet meer.
Journalist Christian Vandenabeele schreef het boek. Hij
publiceerde eerder Zo word je een oersterke voetballer.

Verschijnt in juni 2022.

ISBN 978 949 32 42 661
160 blz.
15 x 23 cm
Softcover
22,5 euro
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TOON GABRIËLS

DE DRUPPELTELLER
De titel De druppelteller verwijst naar
de manier waarop geluk ons ten deel valt:
druppelsgewijs. Zoals iedereen moest ik ervaren
dat geluk geen waterval is die dag na dag blijft
stromen.
Mijn verhalen beginnen eind 2014, toen
in en rond mij dramatische veranderingen
plaatsgrepen waarmee ikzelf in het reine moest
zien te komen. Soms verwachtte ik te veel, soms
werd er te veel van mij verwacht. Het boek leest
als een dagboek sinds die dagen van zoeken, en
vinden of niet vinden.
Naast het aftasten van mezelf observeer
ik ook het zoeken van anderen. Als psychiater
heb ik geleerd dat je geluk niet kunt
(af)dwingen. Vaak overkomt het je. Soms ben je
verbaasd te merken hoe geluk uit onverwachte
hoek opduikt. Net als ongeluk trouwens.
Gewapend met flink wat ironie en zelfspot
kom je al een eind.

Auteur Toon Gabriëls is psychiater, wereldburger,
vader en grootvader. Hij observeert zichzelf,
de wereld en de interactie tussen beide met
nieuwsgierigheid, verbazing en milde spot.
Overtuigd gelovige van het recht op geluk voor
iedereen meent hij dat je niet elke dag gelukkig
hoeft te wezen om best tevreden te zijn. Zijn
leven is een voortdurende reis langs alle
facetten van het menselijk zoeken, vinden, falen
en slagen. Twijfelen bij de tweesprong. En waar
onmacht het overneemt, bestaat de redding uit
een flinke dosis humor en zelfspot.

Verschijnt in maart 2022.

ISBN 978 949 32 42 579
250 blz.
15 x 23 cm
Softcover
22,5 euro
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A. LILOU

VERBORGEN VERLANGENS
Wees niemands slaaf, ontdek de Meesteres in je
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Ellie zoekt een manier om de schulden van haar ex-man af te
betalen. Wanneer ze June, haar eerste vrouwelijke klant, krijgt, voelt
ze meteen dat het anders is dan de seks die ze met mannen heeft.
June wil dan weer meer dan alleen seks, zij is op zoek naar een
nieuwe onderdanige. Al is er de angst dat het zal aflopen zoals met
Julie.
Zal Ellie haar ware verlangens durven blootgeven aan June, haar
klant?
Intriges stellen beide vrouwen op de proef en wanneer ze
mysterieuze enveloppen ontvangen ligt hun verleden op de loer.
Ze worden bespioneerd, maar door wie?

A. Lilou (1988) maakt haar debuut als gepassioneerde schrijfster.
Het erotische prikkelt haar al jaren, net als het taboe er rondom. Tijd
om daar verandering in te brengen.

Verschijnt in juni 2022.

ISBN 978 949 32 42 715
180 blz.
15 x 23 cm
Softcover
22,5 euro
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SELMA BALDEMIR

LIEVER VANDAAG DAN MORGEN
Levenslessen uit het kapsalon
Selma Baldemir groeide als kind van Turkse
ouders op in de Scheldestreek rond Antwerpen.
Ze overwon een angstfobie en maakte, ondanks
de tegenwerpingen vanuit haar cultuur, religie
en achtergrond, toch haar meisjesdromen waar.
Zingen en dansen, nadenken over hoe de wereld
verbeterd kan worden en het geloof als een eigen
keuze beschouwen.
En vooral: verliefd zijn op het vak van kapster.
Dat was vanaf haar dertiende haar levensdoel.
Ze gaf een bijzondere invulling aan haar beroep:
binnen de omstandigheden op zoek gaan naar
hoe de klant er het mooist kan uitkomen. Hem
of haar binnen het uur een nieuw uiterlijk geven
en er beter laten inzien. En tegelijk heel dicht bij
de persoon komen. Een klankbord zijn, zodat de
mensen buiten komen met een geluksgevoel.
Selma neemt haar klanten even vast, letterlijk
en figuurlijk: ‘Hoe gaat het met je? Is er iets?’ En
dan leggen ze vaak hun hart bloot, om vervolgens
met een ‘big smile’ buiten te stappen.
In Liever vandaag dan morgen doet de auteur
een oproep om zelf het leven in handen te nemen

en beslissingen om dingen te veranderen niet uit
te stellen. Vanuit haar visie: ‘Je bent een mens en
je kunt zelf kiezen. Zit er iets vast? Je kunt er iets
uit leren.’
Het boek is een gids voor een optimistisch leven.
Voor mensen die worstelen met de dagelijkse
dingen en hun problemen willen ‘ontknopen’.
De oplossing begint volgens Selma telkens bij
jezelf. Mensen praten zichzelf te vaak angst in.
Zij biedt een kijk op de keuzes die elke persoon
heeft om zichzelf ten goede te veranderen. En dat
Liever vandaag dan morgen. Levenslessen uit het
kapsalon.
Selma Baldemir (1977) woont sinds haar geboorte
in Wintam, een deelgemeente van Bornem. Ze
baat er sinds 1997 een kapsalon uit. Als kind vond
ze haar ‘woonkamer’ in de plaatselijke bibliotheek,
waar ze historische en maatschappelijke boeken
las. Ze vertrekt vanuit het liefhebben van de mens
en van sterke onderlinge communicatie in het
dagelijks leven. Ze draagt haar boek op aan haar
moeder, die zes jaar geleden aan kanker overleed.

Verschijnt in juni 2022.

ISBN 978 949 32 42 685
310 blz.
15 x 23 cm
Softcover
25 euro

9

789493

242685

NUHI BUNYAK

DE KEIZER IS VER WEG
Wilde avonturen in het zuiden van China
De hoofdpersoon van dit boek is Nuhi Bunyak.
Hij heeft het na een moeizame tiener- en
studententijd in zijn eerste jaren als dertiger
prima voor elkaar. Denkt hij. Dat beeld brokkelt
in de daaropvolgende jaren beetje bij beetje af.
Zijn relatie gaat uit, hij verliest het plezier in zijn
werk als interim-manager, en het uitgaan en de
drugs waarin hij vertier zoekt, versterken eerder
zijn onvrede dan dat ze haar verlichten.
In China komt Nuhi gaandeweg weer in contact
met de opportunistische en vrije geest die hij
wil zijn. Hij leert en reflecteert veel, waardoor hij
de connectie legt tussen zijn problemen en zijn
jeugd en achtergrond. Het gebrek aan comfort
en hygiëne geeft een hernieuwde waardering
voor het schone en opgeruimde Nederland. En
hij ontmoet vooral veel inspirerende mensen. Ja,
bij al die expats in het Chinese binnenland zit
een steekje los. Maar wat leiden ze interessante
levens!
Hij opent tussen 2010 en 2016 in China
gasthuizen en restaurants, handelt in van alles en
nog wat en is gezel bij een Franse chef-kok. Hij leert
onderhandelen en zakendoen met Chinezen. Hij

beleeft vurige relaties, ondanks alle culturele en
persoonlijke barrières die een liefdesverhouding
bemoeilijken. En hij maakt vooral ook de ruige
kant van het expat-leven in het zuiden van China
mee: drank, drugs, vechtpartijen. Verrassenderwijs
kon er in dat China veel meer dan wij denken.
Maar de avonturen die Nuhi beleeft, zijn in
het China van 2022 niet langer mogelijk. In
zijn autobiografische roman De keizer is ver
weg beschrijft hij met zin voor zelfspot zijn
zeer tot de verbeelding sprekende, maar toch
werkelijkheidsgetrouwe avonturen in het Wilde
Westen van China.
Nuhi
Bunyak
is
een
avonturier
en
verhalenverteller pur sang. Nick de Jager is een
gretige, jonge schrijver die al heeft gepubliceerd
in Trouw en De Volkskrant.
Nick en Nuhi hebben samen een schrijfproces
ontwikkeld met als basis de journalistieke
ambachtelijkheid van Nick. Nuhi scherpt met
zijn schrijfvaardigheden Nicks versies aan met
couleur locale en emotionele lading. Nick en Nuhi
vormen daarmee een topteam in het op papier
zetten van de verhalen.

Verschijnt in april 2022.

ISBN 978 949 32 42 562
250 blz.
15 x 23 cm
Softcover
22,5 euro
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MARIO SEL

SIDE TO SIDE
Leven en sporten met spina bifida
Mario Sel (1980) is geboren met de
aandoeningen spina bifida en hydrocephalus. In
de volksmond: een open rug en een waterhoofd.
Hij is verlamd aan de onderste ledematen en
heeft nooit kunnen stappen. Mario is dus voor zijn
verplaatsingen altijd rolstoelgebonden geweest.
Toch heeft hij een voorliefde voor wat hij
‘wandelen’ noemt. Dat heeft aanleiding gegeven
tot het project Side to Side: rolstoelritjes die
uiteindelijk uitmondden in een echte tocht
‘dwars door Vlaanderen’, van Maasmechelen tot
Blankenberge, in tien etappes.
In het boek wordt elke etappe beschreven in
een hoofdstuk. Op die wijze geeft Mario inzicht
in tien aspecten van zijn leven, dat ook uit
vriendschap, zelfredzaamheid, relaties enzovoort
bestaat, kortom, het leven zoals het is voor een
mens met spina bifida en/of hydrocephalus.
Het boek is tevens een gids voor mensen die
geboren zijn met deze twee aandoeningen, maar
behandelt ook het leren omgaan met mensen

met een beperking. Het geeft een kijkje in Mario’s
leven en hoe hij zijn weg moest zoeken om er
elke dag opnieuw te staan.
Het boek is er voor iedereen die wil lezen over
hoe je met een beperking toch een bijzonder
waardevol leven kunt opbouwen, voor personen
met een beperking, hun familie en hun vrienden
en kennissen, voor iedereen die beroepshalve
betrokken is bij iemand met een beperking en
voor studenten die zich willen voorbereiden om
te gaan werken in deze sector.
Een deel van de opbrengst is ten voordele
van de vzw Vereniging voor Spina Bifida en
Hydrocephalus.
Mario Sel (1980) werkt halftijds als educatief
medewerker bij de Vereniging voor Spina Bifida
en Hydrocephalus vzw. Mario is gehuwd met
Nathalie, een verpleegkundige in de thuiszorg en
gespecialiseerd voetverzorger. Samen hebben ze
een tweeling van vijftien jaar.

Verschijnt in juni 2022.

ISBN 978 949 32 42 784
180 blz.
15 x 23 cm
Softcover
22,5 euro
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INA JACOBS

ONDERWEG
Jeugdroman over jezelf mogen zijn
De zestienjarige Lisa is perfect gelukkig, tot
haar paard, Black Star, gestolen wordt en ze
dreigbrieven ontvangt. Om Black Star terug te
krijgen, zal ze een endurancewedstrijd moeten
winnen. Hoewel ze veel ervaring heeft met
paarden, is dit iets totaal nieuws voor haar en het
lijkt bijna onmogelijk om erin te slagen.
Tijdens dit waanzinnige avontuur leert ze niet
alleen zichzelf, maar ook andere mensen kennen.
Zo staat bijvoorbeeld Jesse aan haar zijde, ook
al heeft hij zijn eigen problemen waarmee hij
worstelt. Terwijl Lisa en Jesse er alles aan doen
om de wedstrijd te winnen en ondertussen het
brein achter de dreigementen te ontmaskeren,
ontdekken ze wie ze kunnen vertrouwen en of ze
zelf wel te vertrouwen zijn…
Met dit boek hoopt auteur Ina Jacobs iedereen
die het leest een spannende tijd te bezorgen,
maar ook te laten nadenken over zichzelf. Weet
jij al wie je bent?

Voor de jeugd, vanaf twaalf jaar. Voor
paardenliefhebbers. Voor iedereen die van
spannende boeken houdt. En ... voor iedereen die
het Rode Neuzen Fonds wil steunen. De opbrengst
van het boek gaat naar dat goede doel.
Ina Jacobs (2004) schreef al op haar veertiende
haar eerste kinderboek. Ze is gefascineerd door
het voortdurend zichzelf ontwikkelen als mens
en noemt dat ‘het onderweg-zijn’. Vandaar de titel
van haar boek: Onderweg, op zoek naar jezelf en
de wereld.
Ina is momenteel achttien en studente
biomedische wetenschappen aan de UHasselt.
Wat zij onderweg over zichzelf is te weten
gekomen? Dat paarden haar stille vrienden zijn
en dat ze nooit op haar woorden kan komen,
alleen als ze schrijft. Dat bewijst ze met Onderweg,
intussen al haar derde boek.

Verschijnt in april 2022.

ISBN 978 949 32 42 616
300 blz.
13,5 x 20 cm
Softcover
22,5 euro

9

789493

242616

TEJO BRIERS

BLOEM IN THALS
Literaire wandelingen door Herentals, Noorderwijk en Morkhoven
Ulysses! De wereldberoemde roman van auteur
James Joyce waarin het hoofdpersonage Leopold
Bloom zijn wandeling maakt door Dublin, viert op
16 juni 2022 zijn honderdste verjaardag.
Naar aanleiding daarvan stelde Tejo Briers
(voormalig schepen van Cultuur) het boek Bloem
in Thals samen.
Met negentien andere Herentalse schrijvers
ging hij ‘Bloomsgewijs’ op zoek naar de mooiste
én onbekende verhalen die een verrassend beeld
van de stad schetsen.

De auteurs:
Frank Tubex
Marc Peeters
Christine Van Menxel
Bart Timperman
Marc Lievens
Jan Horemans
Bart Lamers
Erik Goris
Frans Van Tendeloo
Lief Vleugels
Kris Peeters
Karel Michiels
Hans Otten
Gert Van Mechelen
Jo Lamers
Liese Bergen
Guy Tegenbos
Bart Michiels
Joris Janssens
Jef Versmissen
Tejo Briers
Jef Scholliers

Verschijnt in juni 2022.

ISBN 978 949 32 42 678
300 blz.
15 x 23 cm
Softcover
22,5 euro
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ELS VAN DER STRAETEN

ROCK-’N-RUNNING
Niet opkrabbelen maar hardlopen

Els Van der Straeten (1970) is lichtoperator in de
evenementensector, zelfstandige onderneemster,
coach en speaker. Ze zette Alice Cooper, Joe Cocker,
Deep Purple, The Beach Boys, 50 Cent en tal van
artiesten in het licht.
Nu kiest ze zelf voor het podium. Passie voor
het hardlopen, wereldmarathons, concerten en
muziek zijn haar veerkracht.
Tegen de grond gaan, opstaan en weer knallen
is de Rock-‘n-Roll van haar leven.

Wat doe jij als het leven je tackelt?
Blijf je liggen? Kruip je weg?
Of trek jij je hardloopschoenen aan?
Wat doe jij als het donker wordt?
Trek jij een deken over je hoofd?
Of volg je de lokroep van de nacht?
Els koos voor de snelheid en het licht.
In zichzelf.
In de wereld.
In jou.
Is die voldoende voor jou?
Laat maar weten...

Verschenen.

ISBN 978 946 44 42 113
250 blz.
15 x 23 cm
Softcover
22,95 euro
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ISBN 978 949 24 19 449
186 blz.
15 x 23 cm
Softcover
20 euro

ISBN 978 949 32 42 142
310 blz.
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Softcover
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