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‘Als mijn vorige drie boeken een deel van mijn creativiteit toonden aan het  

grote publiek, zal deze uitgave een deel van mijn ziel blootleggen. De afgelopen 

jaren werkte ik aan meerdere verhalen, maar steeds keerde ik terug naar deze  

ene vertelling. Steeds schreef ik verwoed nieuwe pagina’s vol.

Dit verhaal móést ik vertellen, alleen wist ik niet of het ooit het daglicht zou 

zien. Mijn angsten, frustraties, onbegrip maar ook begrip, hoop en geloof over 

wie we zijn en waar we naartoe gaan, gingen op papier voortdurend met  

elkaar de confrontatie aan – via de lichamen en monden van mijn twee  

hoofdpersonages. Dit verhaal vergde wat van me, het belangrijkste was:  

eerlijkheid en een open blik. Het is vanuit die blik dat ik een verhaal over  

de tijdsgeest van vandaag wil doorgeven aan de lezers van morgen.

Ik wil dat, wanneer je de verschillende verhaallijnen afpelt en de personages 

uitkleedt, er een belangrijk vraagstuk overblijft: zijn we in staat om elkaar  

te vergeven? En soms belangrijker: zijn we in staat onszelf te vergeven?  

Ik weet niet of ik erin geslaagd ben om dat grote verhaal te vertellen,  

daarover kunnen alleen de lezers oordelen, maar ik weet wel: ik heb mijn  

blik opengezet. Hoe moeilijk dat soms ook was.’

ISH AIT HAMOU
OVER ZIJN LANGVERWACHTE VIERDE ROMAN  

VERTELT HIJ HET VOLGENDE:

Maart 2019
320 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 19,99 (paperback)
Ca. € 24,99 (hardcover)
Ca. € 9,99 (e-book)
NUR 301 – Literaire roman
Paperback ISBN 978 90 223 3610 6
Hardcover ISBN 978 90 223 3611 3
E-book ISBN 978 94 604 1620 0

FICTIE

30.000 EXEMPLAREN VERKOCHT  

VAN HARD HART

40.000 EXEMPLAREN VERKOCHT  

VAN CÉCILE

25.000 EXEMPLAREN VERKOCHT  

VAN ALS JE IEMAND VERLIEST DIE JE NIET KAN VERLIEZEN 

GROOT LANCERINGSEVENEMENT  
© Shed Mojahid
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Klem brengt Als je iemand verliest die je niet kan verliezen, 
de novelle die Ish Ait Hamou schreef in het kader van de  
Te Gek!?-campagne 2016, naar het scherm. Deze bijzonde-
re filmeditie bundelt de novelle én het script van de kortfilm, 
geschreven en geregisseerd door Ish zelf. 

Klem vertelt het verhaal van een toevallige ontmoeting in de 
trein tussen de voormalige chirurge Els en de Palestijnse vluch-
teling Sulayman. Tijdens de treinrit ontspint zich een warm 
gesprek over hun verleden en de trauma’s die ze meedragen. 
Niets doet vermoeden hoe groot de impact van hun gesprek zal 
zijn: het zet hun levens op een nieuw spoor.

FILMEDITIE KLEM,  DE KORTFILM  

GEREGISSEERD DOOR ISH AIT HAMOU

EEN BOEK OVER IDENTITEIT  

EN DE POSITIEVE KRACHT VAN  

CONVERSATIE TUSSEN MENSEN 

DIT NAJAAR TE ZIEN OP ÉÉN

Ish op de set van Klem met acteurs Veerle Dobbelaere en Nasrdin Dchar.

November 2018
128 blz. / 13,5 x 20 cm
€ 15
Paperback
NUR 301 – Novelle
ISBN 978 90 223 3595 6

1110



ANNELIES VERBEKE

DESERTEREN

In het verleden stond Annelies Verbeke al op de 
planken met Te Gek voor Woorden, een tournee 
i.s.m. Behoud de Begeerte. Ze schaarde zich dus 
met plezier achter de campagne van Te Gek!?

In Deserteren denkt de auteur er nog steeds aan een 
punt te zetten achter haar schrijverschap.  In een 
zelfgegraven graf ligt ze discreet wat te deserteren. 
Haar schaduwzijden hebben echter andere 
plannen en dwingen haar tot groepstherapie. Daarbij 
ontmoet ze enkele notoire personages, onder wie  
de bekendste Hoog Sensitieve Persoon uit de litera-
tuurgeschiedenis, de jonge Werther, alsook de onaan-
tastbare schrijvers Johann Wolfgang von Goethe en 
Thomas Mann. De Amerikaanse psychologe Elaine 
tracht het gesprek in goede banen te leiden. Al snel 
blijkt dat het de auteur niet aan wanhoop en ergernis-
sen ontbreekt. Toch weet ze zich ook getroost, in de 
eerste plaats door de literatuur.

Annelies Verbeke (1976) debuteerde in 2003 bij De Geus met de roman Slaap!, waarmee ze de 
Debuutprijs won. In 2006 verscheen Reus, in 2009 Vissen redden en in 2015 Dertig dagen, 
waarmee ze de Opzij Literatuurprijs won. Het genre waarin ze zich het meest thuis voelt, is het 
korte verhaal. In 2007 verscheen Groener gras, in 2012 gevolgd door Veronderstellingen en in 
2017 door Halleluja. Voor die laatste verhalenbundel kreeg ze in februari de J.M.A. Biesheuvelprijs.

© Alex Salinas

TE GEK!?-NOVELLE

‘Na mijn eerste boeken las ik vaak over mijn werk dat er een interesse  
voor waanzin uit sprak. Ik denk dat ik niet zozeer geïnteresseerd  ben in 
waanzin op zich, als wel in hoe we de werkelijkheid allemaal anders  
ervaren, hoe we tot op zekere hoogte allemaal in ficties leven.  
Dat levenslange onderzoek zal ik evengoed in dit boek voortzetten.’ 
– Annelies Verbeke

Februari 2019
Ca. 120 blz. / 13,5 x 20 cm
Ca. € 17,5 (paperback)
Ca. € 9,99 (e-book)
NUR 301 – Novelle
Omslagontwerp: Jirka De Preter
Paperback ISBN 978 90 223 3578 9
E-book ISBN 978 94 604 1616 3
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Als twintiger leefde Paul Baeten Gronda jarenlang 
met angsten. Hij had oneindig veel paniekaanvallen. 
Fobieën voor alles, van te wantrouwen voedsel tot 
vliegtuigen. Angst voor het leven zelf, voor de steeds 
weerkerende nacht. Intussen is hij dichter bij de veer-
tig dan bij de twintig gekomen en hebben zijn angsten 
het opgegeven. Hij herkent ze nu bij anderen, en tegen 
hen wil hij zeggen: er komt beterschap.

Ze heeft soms een relatie met een man en die man 
maakt haar soms gelukkig. Vaak moet ze ook vluchten 
van hem en de wereld. De laatste tijd meer dan vroe-
ger. Ze weet niet of ze gelukkig is, maar het lijkt er niet 
op. Het leven lijkt echter nooit mee te willen werken 
door even halt te roepen en haar de tijd te geven om 
zichzelf weer bij te halen. Dus gaat ze maar door. 
Voorwaarts. Al voelt dat voorwaarts steeds meer als 
neerwaarts. Wanneer haar dementerende achtenne-
gentigjarige tante komt inwonen, gooit dat een en an-
der overhoop. Ze kan niet anders dan zich afvragen 
hoe ze in haar levenslange zoektocht naar liefde en 
geluk op de plek is beland waar ze zich bevindt op haar 
zevenendertigste. Het bewijs dat het meeste van het 
leven ooit allemaal wegsijpelt en dat alleen de grootste 
gevoelens en de diepste spijt overblijven, leeft immers 
bij haar in huis. Ze weet dat ze dringend een kant op 
moet, alleen heeft ze nog geen idee welke.

Paul Baeten Gronda (1981) woont in Borgosesia (Noord-Italië) en 
Leuven. Zijn debuutroman, Nemen wij dan samen afscheid van de 
liefde, verscheen in 2008 bij De Bezige Bij. Later volgden Kentucky, 
mijn land (2009), Onder vrienden (2011) en Straus Park (2013). In 
2015 verscheen bij Hollands Diep Wanderland. Samen met Tom 
Lenaerts schreef hij twee seizoenen van de tv-reeks Over water.

© Mauro Maiolo

‘Schrijven is altijd een 
confrontatie geweest met 
mijn angsten, maar ook een 
manier om ze voor te zijn. 
Vaak gebruikte ik mijn 
romans om mijn toekomst 
te voorspellen, zodat ik die 
al eens beleefd zou hebben 
op het moment dat ze me 
inhaalde.’

– Paul Baeten Gronda

TE GEK!?-NOVELLE PAUL BAETEN GRONDA

EEN SMERIG DIER
OVER LIEFDE EN SEKS, OUDER WORDEN EN 

JONG GEWEEST ZIJN, GELUK EN WANHOOP

Mei 2019
Ca. 120 blz. / 13,5 x 20 cm
Ca. € 17,5 (paperback)
Ca. € 9,99 (e-book)
NUR 301 – Novelle
Omslagontwerp: Jirka De Preter
Paperback ISBN 978 90 223 3577 2
E-book ISBN 978 94 604 1615 6
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In Brood verplaatste Elvis Peeters zich in het le-
ven van een enkele, individuele vluchteling. Met 
De ommelanden schrijft het auteursduo een roman 
over solidariteit en individualiteit, over verbitte-
ring en veerkracht. En bovenal: over de vraag wie 
we tot onze groep rekenen.

Een jonge fotografe is gefascineerd door de tragiek 
van uitzichtloosheid. Voor haar nieuwe project is ze 
neergestreken in het snikhete, vergeten achterland 
van Europa, waar ze de dood portretteert. Wat ze 
zich niet realiseert, is dat de bewoners op hun beurt 
gefascineerd zijn door haar aanwezigheid. Nauwlet-
tend volgen ze haar bewegingen en gedragingen. Tot 
de fotografe op een dag met autopech strandt op een 
verlaten grindweg. Vanaf dat moment tonen de bewo-
ners en het dorre land hun ware gezicht. Honderden 
kilometers verderop maken dierbaren in de stad zich 
zorgen over de terugkeer van de fotografe – en over 
de aanhoudende droogte. 

Elvis Peeters schreef, samen met coauteur Nicole Van Bael, 
onder meer de romans De ontelbaren, Wij, Dinsdag, Jacht 
en Brood. Hun werk werd herdrukt en genomineerd voor 
belangrijke literaire prijzen. Het verschijnt in het Turks, Duits, 
Spaans, Deens, Hongaars, Sloveens, Kroatisch en Japans. 
De roman Wij werd verfilmd.

© Thomas Sweertvaegher

‘Het schrijversduo is er weer  in  
geslaagd onrust te stoken, precies  
zoals in eerder werk. Het is en  
blijft hun kunst om lezers op  
sensationele wijze te confron- 
teren met een bepaalde moraal.  
Vragen borrelen vanzelf op.’ ****

– de Volkskrant over Jacht

FICTIE ELVIS PEETERS

DE OMMELANDEN
ZINDERENDE ROMAN OVER DE KLOOF  

TUSSEN STAD EN ACHTERLAND

Februari 2019
Ca. 208 blz. / 13,5 × 20 cm 
Ca. € 17,5
Hardcover
NUR 301 – Literaire roman 
Co-editie met Podium
Omslagontwerp: Ron Van Roon
ISBN 978 90 223 3621 2
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Wie dacht dat Siel Verhanneman louter een In-
stagramfenomeen is, heeft het mis. Haar eerste 
dichtbundel stond wekenlang in de Vlaamse poë-
zie-topdrie, naast de Canadese bestsellerauteur 
Rupi Kaur. Lize Spit is fan en Saskia De Coster 
riep haar uit tot Held van Kortrijk. Met de no-
velle Of iedereen gaat dood zet Siel haar eerste 
trefzekere stappen als romancier.

Lander is een late twintiger en sinds de dood van zijn 
vader in denktijd. Verzonken in gedachten loopt hij 
van zijn bed naar café Bertrand, naar zijn grootmoe-
der en weer terug. Met elke kassei die hij verslindt, 
snuift hij de wereld in zich op. Alles om maar niet 
te hoeven stilstaan bij zijn verlies. En hij gaat naar 
Saskia, zijn therapeute. Zij moet Lander uit de be-
klemmende cocon van zijn eigen hoofd zien te krij-
gen. Maar wat Saskia daar ontdekt, laat haar niet 
meer los. Hoe meer ze over Landers vader te 
weten komt, hoe meer het duister ook haar aanlokt. Siel Verhanneman woont en werkt in Kortrijk. In 2013 

verloor ze haar vader, drie jaar later stierf haar zus. Vaar-
wel zeggen lijkt wel een constante in haar leven. Met 
vallen en opstaan vecht ze zich een weg terug in het 
leven via haar pen. In 2016, een maand voor de dood 
van haar zus, bracht de overweldigende respons op 
sociale media Siel ertoe een dichtbundel in eigen be-
heer uit te brengen over de dood van haar vader. De 
400 exemplaren waren onmiddellijk uitverkocht. Van-
daag maakt Siel deel uit van het Kortrijkse Letterzetter 
Collectief, is ze een veelgevraagd voordrager op literaire 
festivals en publiceerde ze reeds een herdruk van die 
eerste bundel én een tweede dichtbundel, Zo scherp je 
kon er ook niet geweest zijn bij Manteau/Angèle.

© Thomas Sweertvaegher

1500 EXEMPLAREN VERKOCHT 
VAN HAAR TWEE DICHTBUNDELS 

PROZADEBUUT SIEL VERHANNEMAN

OF IEDEREEN GAAT DOOD
SUCCESDICHTERES ZET EERSTE STAPPEN ALS ROMANCIER

EERDER VERSCHENEN:

Mei 2019
Ca. 160 blz. / 13,5 x 20 cm
Ca. € 17,5 (paperback)
Ca. € 9,99 (e-book)
NUR 301 – Novelle
Omslagontwerp: Studio Rubio
Paperback ISBN 978 90 223 3517 8
E-book ISBN 978 94 604 1622 4

18 19



Toni Coppers vierde in 2018 tien jaar schrijver-
schap, en dat heeft heel lezend Vlaanderen gewe-
ten. De gevierde thrillerauteur ging op tournee 
langs boekhandels, trakteerde er zijn lezers op 
taart en stelde zijn boeken De jongen in het graf en  
De genezer voor. Iedereen is het erover eens:  
Coppers lezen is verslavend.

Wanneer Camila, een jonge Limburgse wijkagente, 
op een zonnige lenteochtend de deur van een bunga-
low binnenstapt voor een routinecontrole, blokkeert 
ze volledig. Ze staart apathisch voor zich uit, ze 
hoort niets meer, denkt niets meer… Haar collega’s 
ruiken pas onraad wanneer ze aan het einde van haar 
dienst niet op kantoor verschijnt. Ze vinden haar 
versteend en onderkoeld in het huis tussen de resten 
van een vreselijke roofmoord. De hele woonkamer 
hangt vol met bloed.
 Camila blijkt een totale black-out te hebben. Een 
psychiater moet helpen te ontdekken wat ze precies 
gezien heeft, maar hoe dieper hij graaft, hoe meer 
vragen er naar boven komen. Als besloten wordt het 
via hypnose te proberen, wordt een spoor gevonden 
dat naar Antwerpen leidt. Een ontredderde Camila 
vraagt de hulp van commissaris Liese Meerhout en 
haar team. 

THRILLER TONI COPPERS

HET VERGETEN MEISJE

Mei 2019
Ca. 320 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 21,99 (paperback)
Ca. € 14,99 (e-book)
NUR 330 – Spannende boeken
Omslagontwerp: Herman Houbrechts
Paperback ISBN 978 90 223 3620 5
E-book ISBN 978 94 604 1627 9

Toni Coppers, Vlaanderens favoriete misdaadauteur, is 
niet te houden. Met zijn misdaadromans won hij elke 
thrillerprijs die er te winnen valt en verkocht hij alles 
samen meer dan 100.000 exemplaren. In 2016 ver-
scheen de langverwachte verfilming van zijn thrillers in 
de misdaadreeks Coppers op vtm. De eerste afleve-
ring kluisterde maar liefst 700.000 kijkers aan het 
scherm. In het kader van het Magrittejaar 2017 en op 
verzoek van de erven Magritte schreef Toni Coppers 
De zaak Magritte, een indringende literaire thriller rond 
de Brusselse ex-rechercheur Alex Berger. In 2018 
verschenen zijn boeken naar aanleiding van tien jaar 
schrijverschap in een gloednieuwe vormgeving.

© Thomas Sweertvaegher

WINNAAR  
LANGZULLENWELEZEN-TROFEE 
2018 

WINNAAR HERCULE POIROT 
PUBLIEKSPRIJS  
2018 

‘De grote kracht van Coppers  
is dat hij zo dicht bij de gewone 
mensen blijft.’ 

– De Telegraaf

‘Coppers’ werk kan de vergelijking 
met een hele batterij Scandinavische 
auteurs moeiteloos aan. [...]  
De jongen in het graf bewijst dat 
het hoog tijd wordt die eerdere boeken 
ook maar eens aan te schaffen.’ ****  

– De Limburger

COPPERS LEZEN IS VERSLAVEND

V O O R L O P I G  O M S L A G O N T W E R P
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978 90 223  3628 1 978 90 223  3629 8

978 90 223  3630 4 978 90 223  3633 5

978 90 223  3634 2

978 90 223  3635 9

978 90 223  3631 1978 90 223  3637 3

978 90 223  3636 6

978 90 223  3632 8 

BACKLISTACTIE
TONI COPPERS

10 Liese Meerhout-thrillers 
voor slechts € 10,-*

€ 10,-
PER BOEK

*Opgepast: deze actie kan verslavend zijn
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Twee jaar geleden trad de onbekende Jan Van der 
Cruysse, ex-woordvoerder van Brussels Airport, 
uit de schaduw met zijn debuut Bling bling. Drie li-
teraire prijzen, drie nominaties en een dozijn ster-
renrecensies later is Bling bling de meest succesvolle 
misdaadtrilogie van de afgelopen jaren. Met 
Boem boem 1, een tweeluik, bewijst de auteur dat hij 
nog lang niet is uitgeschreven.

Een handgranaat eist een gruwelijke tol onder de 
deelnemers van de Antwerpse marathon. Wanneer 
’s anderendaags een nieuw bloedbad wordt aangericht 
onder de wachtende ouders bij een Brusselse 
schoolpoort, is België alweer wereldnieuws. Een 
snelle opeising door IS verrast de politie. Scholen, 
restaurants en hotels blijven leeg, er wordt geham-
sterd en gebeden. Vluchten naar Brussel worden af-
gelast. Al vlug spuien de media en buitenlandse poli-
tiek onverbloemd kritiek. Want ondanks de massale 
inzet van specialisten en middelen vinden gerecht en 
politie geen spoor van de daders.  
 De enige die stukjes van de puzzel herkent is 
Alexandra Vierendeel, een voormalige legerofficier. 
De politie ploegt koppig voort: dit is onmiskenbaar 
het werk van IS. Tot Alexandra samen met een jonge 
journaliste het land confronteert met zijn ergste de-
monen: de Bende van Nijvel is opnieuw actief.

THRILLER JAN VAN DER CRUYSSE

BOEM BOEM 1
AANSLAG IN ANTWERPEN

Mei 2019
Ca. 320 blz. / 14,5 x 22 cm
Ca. € 21,99 (paperback)
Ca. € 14,99 (e-book)
NUR 330 – Spannende boeken
Omslagontwerp: Wil Immink
Paperback ISBN 978 90 223 3613 7
E-book ISBN 978 94 604 1624 8

Jan Van der Cruysse is specialist in crisiscommunicatie. 
Als woordvoerder van Brussels Airport beleefde hij het 
reilen en zeilen van de luchtvaart gedurende 25 jaar 
vanaf de eerste rij. ‘Een oeverloze bron van inspiratie 
voor spannende verhalen en het verzinnen van verknipte 
personages.’ Die bron mondde uit in de Bling Bling-
trilogie, waarvan in totaal meer dan 15.000 exemplaren 
verkocht werden.

HERCULE POIROTPRIJS 
2016

DIAMANTEN KOGEL 
2016

SCHADUWPRIJS 
2017

SHORTLIST 
HERCULE POIROTPRIJS 

2017 EN 2018

SHORTLIST 
BOOKSPOT 

GOUDEN STROP 
2018

EERDER VERSCHENEN:

© Thomas Sweertvaegher

€ 15,-
NU TE KOOP 

I.P.V. € 21,99

V O O R L O P I G  O M S L A G O N T W E R P
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De Deense Katrine Engberg is een rijzende ster aan 
het internationale thrillerfirmament. Haar vlotte 
pen en scherpe, ingetogen humor doen denken aan 
Jussi Adler-Olsen, haar levensechte personages en 
slimme plot aan Camilla Läckberg. Zowel misdaad-
liefhebbers als conventionele fictielezers zullen ver-
slaafd raken aan haar verhalen en originele verza-
meling personages.

Op een vroege ochtend in het centrum van Kopenha-
gen loopt de gepensioneerde Gregers Hermansen 
voorzichtig de trap van zijn appartement af om zijn 
vuilniszak buiten te zetten. Op de begane grond klemt 
de deur een beetje. Gregers probeert de deur open te 
krijgen, maar struikelt en valt. Als hij weer bijkomt, 
ontdekt hij dat hij boven op het bebloede lichaam van 
een jonge vrouw ligt. Het is het begin van een nacht-
merrie voor de bewoners van het appartementencom-
plex en eveneens voor rechercheurs Jeppe Kørner en 
zijn collega Anette Werner. Vooral omdat er al gauw 
wordt ontdekt dat een andere bewoner van het ge-
bouw een thriller schrijft over de moord op een jonge 
vrouw in een appartementencomplex…

Katrine Engberg (1975) was in Denemarken al bekend als danser en choreograaf toen ze in 2006 
haar schrijfdebuut maakte met een non-fictieboek. Ze werkt nog steeds als regisseur en cho-
reograaf voor theater en televisie. Inmiddels heeft ze ook groot succes met haar boeken. Haar 
thrillers over Jeppe Kørner en Anette Werner belanden steevast in de top 3 van de Deense 
bestsellerlijst, en ook internationaal is ze een rijzende ster.

THRILLER KATRINE ENGBERG

DE KROKODILVOGEL
DE ULTIEME SCANDINAVISCHE THRILLER

© Les Kaner

DE BESTVERKOPENDE DEENSE THRILLERAUTEUR 

NA SØREN SVEISTRUP EN JUSSI ADLER-OLSEN 

‘Een adembenemend thrillerdebuut.’
– Ultimo (Duitsland)

Februari 2019
Ca. 400 blz. / 14 × 21,5 cm
Ca. € 17,99, na 4 mei ca. € 20,99
Paperback
NUR 305 – literaire thriller
Co-editie met AW Bruna
Oorspronkelijke titel: 
Krokodillevogteren
Omslagontwerp: B’IJ Barbara
ISBN 978 90 223 3627 4
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FICTIE - REEDS VERSCHENEN THRILLER - REEDS VERSCHENEN

‘Een debuut dat je omverblaast.’
– Het Laatste Nieuws

‘Een boek om te bingelezen.’
 
–  Het Parool 

 

‘Zacht en intelligent.’ 
– Wim Oosterlinck

‘Bederts proza is sober en soepel. Schrijven 
is zeker iets wat dit dubbeltalent verder 
moet exploreren.’ *** 
– Het Nieuwsblad

‘Ze zuigt je mee in het verhaal, klit je vast 
aan haar personages tot in het laatste 
hoofdstuk. Heerlijk, een debuut zo 
voldragen dat het nauwelijks aanvoelt als 
een debuut.’ 
– boekensite.gent

‘Een pracht van een boek over hoeveel 
kracht er in iemand kan zitten. Een ode 
aan troost en de vriendschap.’ 
– Culture Club, Radio 1

‘Een slag in het gezicht.’ 
– hebban.nl

‘Dit is vakwerk van de scenarist die ook al  
met The Killing bewees dat hij een misdaad-
verhaal op hoog niveau kan schrijven.’
– Het Nieuwsblad

‘Korte hoofdstukken, personages die allemaal 
een geheim hebben, veel plotwendingen en 
cliffhangers.’ 
– Knack

‘Scandinavische spanning op z’n best.  
Waarschuwing als je deze briljante whodunit 
induikt: de ontknoping is niet voor watjes.’ 
– Het Laatste Nieuws

‘Filmisch karakter, pageturner en verrassend 
plot zijn de sleutelwoorden die dit boek van 
Sveistrup beschrijven. Oktober is dan ook  
één van de betere thrillers, al dan niet de beste.’
– hebban.nl

‘Ongelooflijk goed geschreven en spannend  
van begin tot einde. Oktober is soms  
griezelig en keihard, maar heeft ook  
ontroerende momenten.’
– Goodreads.be

Reeds verschenen
272 blz. / 15 x 20 cm
€ 22,5 (paperback)
€ 12,99 (e-book)
NUR 301 – Literaire roman
Paperback ISBN 978 90 223 3558 1
E-book ISBN 978 94 604 1607 1

Reeds verschenen
544 blz. / 14 x 21,5 cm
€ 19,99
Paperback
NUR 332 – Thriller
Co-editie met AW Bruna
ISBN 978 90 223 3568 0

WEKENLANG BOVENAAN  
IN DE BOEKEN-TOP 10
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Drie op de vier Vlamingen vindt dat het levens-
tempo vandaag een stuk hoger ligt dan vijf jaar  
geleden. We hebben allemaal het gevoel dat er te 
weinig uren in een dag gaan, tijdverlies is onze 
grootste vijand. Nochtans hebben we meer tijd 
voor onszelf dan vroeger. Het punt is echter dat we 
vandaag eindeloos veel keuzes hebben in ons werk 
en daarbuiten. Uit angst om iets te missen plannen 
we zelfs onze vrije tijd barstensvol. Door het snelle 
leven hollen we onszelf voorbij. Ook al heb je zelf 
geen last van stress, burn-out of depressie, de druk 
van te moeten is voor iedereen voelbaar. Gelukkig 
geeft de Columbus tegengas!

Wim Lybaert liet zich 15 afleveringen lang in zijn bus 
naar het onbekende leiden. In z’n programma op één 
haalde hij zijn bestemming bijna nooit, maar toch 
kwam hij telkens dichter bij zijn gast en dichter bij 
zichzelf. Samen stonden ze op met de zon en gingen 
ze slapen wanneer het vuur gedoofd was. Ze verme-
den de snelweg en namen de bochtige weg, met toeval 
aan het stuur. Zo vonden ze samen een bevrijdende 
verbondenheid.
 Door te ‘columbussen’ ontdekte Wim een verlo-
ren continent in zichzelf. Dat deed hem zoveel deugd 
dat hij je met dit boek uitnodigt om hetzelfde te doen. 
Volg de wegwijzers van de Columbus en raak weer 
helemaal in je element.

WIM LYBAERT & LAURENS VERBEKE
(RED. ILSE DEGRYSE)

DE COLUMBUS

April 2019
Ca. 240 blz. / 15 x 23 cm
Ca. € 22,5 (paperback)
Ca. € 14,99 (e-book)
NUR 400 – Non-fictie algemeen
Omslagontwerp: Koen Bruyñeel
Paperback ISBN 978 90 223 3614 4
E-book ISBN 978 94 604 1625 5

NON-FICTIE

Wim Lybaert is moestuinier, levensgenieter en televisiemaker. 
Laurens Verbeke is ook televisiemaker en bedenker van  
De Columbus. 
Samen leiden Wim en Laurens het productiehuis  
Liefhebbers, dat het programma voor één produceerde.  
Wegens groot succes krijgt De Columbus in het voorjaar  
van 2019 een vervolg.

Ilse Degryse is freelance journalist en schreef onder meer 
voor De Standaard, De Morgen, Knack en De Tijd.

MET TAL VAN ANEKDOTES 
UIT HET TV-PROGRAMMA  
‘DE COLUMBUS’ 

‘Columbussen werkt echt  
bevrijdend. Ik ben op zich geen  
ander mens, maar gewoon veel  
meer mezelf geworden.’ 

– Wim Lybaert

V O O R L O P I G  O M S L A G O N T W E R P
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Anno 2019 lijkt transgender zijn in Vlaanderen en 
Nederland geen taboe meer. Er is volop aandacht 
voor in de media, met tv-programma’s als M/V/X 
of Hij is een zij en de internationale filmhit Girl van 
regisseur Lukas Dhont. Maar voor wie er in zijn 
dagdagelijkse leven mee te maken krijgt – als trans-
persoon of geliefde van – blijven er veel vragen en 
onzekerheden. Dit boek wil daar een antwoord op 
bieden.

Leven als transpersoon – er komen heel wat psycho-
logische, familiale, financiële of medische aspecten 
aan te pas. Hoe vertel je het bijvoorbeeld aan je ou-
ders, je partner of je kinderen dat je wil worden wie 
je bent? Hoe begeleid je een kind dat minder stereo-
tiep gedrag vertoont? Waar vind je hulp en begelei-
ding én steun van lotgenoten? Wat kan er medisch – 
wat chirurgie en hormonenbehandelingen betreft 
bijvoorbeeld? Wordt de behandeling ook terugbe-
taald? Hoe heeft de wetgever alles geregeld? Hoe  
reageren we op zure, soms vijandige reacties uit de 
omgeving? Hoe ga je als familielid, vriend, leerkracht 
of werkgever om met een transpersoon? Hoe spreek 
ik hem of haar aan? Welke vragen stel je wel of beter 
niet? En hoe ga je verder als transpersoon in relaties, 
en in gezinsvorming? 

Dit boek bevat tal van sprekende en boeiende getuige-
nissen en richt zich op een breed publiek van geïnte-
resseerden. Transgenderexperten Guy T’Sjoen en 
Joz Motmans van het UZ Gent geven toegankelijke 
en deskundige duiding bij de verhalen.

GUY T’SJOEN & JOZ MOTMANS 
(RED. ILSE DEGRYSE)

SO WHAT
ALLES OVER LEVEN ALS TRANSPERSOON

Mei 2019
Ca. 256 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 22,5 (paperback)
Ca. € 14,99 (e-book)
NUR 740 – Mens en maatschappij
Paperback ISBN 978 90 223 3615 1
E-book ISBN 978 94 604 1626 2

Professor Guy T’Sjoen is endocrinoloog en diensthoofd van 
het Centrum voor Seksuologie en Gender van het UZ Gent. 

Joz Motmans is coördinator van het Vlaamse Transgender 
Infopunt en gastprofessor genderstudies aan de UGent.

Ilse Degryse is freelance journalist en schreef onder meer 
voor De Standaard, De Morgen, Knack en De Tijd.

© Thomas Sweertvaegher

EEN COMPLETE READER 

OVER HOE HET IS OM  

IN VLAANDEREN ÉN 

NEDERLAND TE LEVEN 

ALS TRANSPERSOON 

VANDAAG.

NON-FICTIE

C OV E R N O G N I E T  B ES C H I K B A A R
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De hiphop- en rapcultuur is in de voorbije 40 jaar 
uitgegroeid tot een prominente en wereldwijde sub-
cultuur, vooral bij jongeren. Oudere generaties luis-
teren nog wel naar ‘gesproken muziek’, maar snap-
pen het genre en de teksten vaak niet. Tegelijk zijn 
veel van hun kinderen en kleinkinderen er intens 
mee bezig. Maar weten zij nog waar hun favoriete 
songs vandaan komen? Vader en zoon zoeken het uit. 

Als rap buiten de gespecialiseerde muziekpagina’s en 
-websites in het mainstreamnieuws komt, is dat vaak
op een negatieve manier. Gaat onze jeugd het verkeer-
de rap-pad op? Tijd om een en ander recht te zetten
en een belangrijke culturele stroming in een correct
perspectief te plaatsen: maatschappelijk, historisch,
cultureel, technisch… Een kennismaking met de ba-
sics van een nieuwe wereldcultuur.
 Door de commercialisering van het genre en de 
bijbehorende, verblindende blingbling weten ook veel 
jongeren niet meer waar ze precies mee bezig zijn en 
wat de kern van de zaak is, zelfs niet als hiphop ‘hun 
ding’ is. Ook voor hen is een introductie geen overbo-
dige luxe.
 Op anekdotische wijze stellen en beantwoorden 
Bram en Patrick De Rynck verschillende vragen, om 
een duidelijker beeld te scheppen van de hiphopcul-
tuur en om enkele vooronderstellingen en stereotiepe 
beelden te duiden en van kanttekeningen te voorzien. 
Check it out! is een boek voor jongeren die met hiphop 
bezig zijn maar de roots vergeten zijn, en voor oude-
ren die jongeren bezig zien en de essentie ervan op 
een ludieke manier willen vatten.

NON-FICTIE BRAM & PATRICK DE RYNCK

CHECK IT OUT!
HIPHOP UITGELEGD AAN DE REST 

VAN DE BEVOLKING

April 2019
Ca. 256 blz. / 17 x 24 cm
Ca. € 21,99
Paperback
NUR 662 – Muziekgeschiedenis
Omslagontwerp: Tom Hautekiet
ISBN 978 90 223 3619 9Bram De Rynck woont in Wijgmaal en is van opleiding filo-

soof, maar hij beatboxt en rapt sinds zijn twaalfde. Hij geeft 
muziekworkshops aan jongeren en schreef zijn eindverhande-
ling over Theodor Adorno versus de rapcultuur. Hij is de zoon 
van Patrick De Rynck, schrijver, publicist, vertaler en bekend 
van de wereldwijde bestseller De kunst van het kijken.

© Thomas Sweertvaegher

INCLUSIEF MUZIEKLIJSTEN 
EN ILLUSTRATIES

VOOR IEDEREEN DIE IETS 
WIL BIJLEREN OVER EEN 
PROMINENT AANWEZIGE  
(MUZIEK)CULTUUR

V O O R L O P I G  O M S L A G O N T W E R P
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Een legendarische loopwedstrijd van 246 kilome-
ter van Athene naar Sparta, over glooiende land-
schappen, onder een loden zon, bij gemiddeld 35 
graden. Dat is de Spartahlon, die Olivier Verhaege 
in 2016 tot een goed einde bracht. En dat terwijl hij 
pas in 2009 voor het eerst in zijn leven een kilome-
tertje ging lopen en hij geen uitzonderlijk talent 
noch het perfecte looplichaam heeft. Wat had hij 
dan wel dat hem over de streep hielp? Zijn hoofd.

In Het hoofd weegt zwaarder dan de benen blikt  
Olivier terug op zijn voorbereiding en de slopende 
tocht waarin hij de strijd aanging met zichzelf om de 
meest veeleisende inspanning van zijn leven te vol-
brengen. Maar hij vertelt je ook hoe jij je passie kunt 
integreren in je professionele en sociale leven en 
waarom een geleidelijke, bescheiden opbouw met de 
juiste focus aan de basis ligt van elk succes. ‘Want 
uiteindelijk’, meent hij, ‘moet je om 246 kilometer te 
lopen niet meer doen dan één kilometer lopen. En 
opnieuw. Eén kilometer. En nog een.’

OLIVIER VERHAEGE

HET HOOFD WEEGT  
ZWAARDER DAN DE BENEN
WAAROM LOPEN GELUKKIG MAAKT

Fiscalist Olivier Verhaege uit Zomergem omschrijft zichzelf als een gemiddelde 
Vlaming: ‘Ik ben nergens uitzonderlijk goed in, maar ook niet bijzonder slecht.’ 
Toch liep deze ‘gewone’ Vlaming de buitengewone Spartathlon.

© Bas Bogaerts

NON-FICTIE

April 2019
Ca. 240 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 22,5 (paperback)
Ca. € 12,99 (e-book)
NUR 489 – Sportverhalen 
Omslagontwerp: Leen Depooter
Paperback ISBN 978 90 223 3612 0
E-book ISBN 978 94 604 1621 7

EEN VERHAAL DAT LOPERS 
EN WIE NOG NIET LOOPT  
ZAL INSPIREREN
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Krijgen politici de vragen van een studiogesprek 
op voorhand? Hoe kan het dat VTM NIEUWS 
aanwezig was bij de arrestatie van Salah Abdeslam? 
En doet een anker eigenlijk meer dan het nieuws pre-
senteren? Dat zijn enkele van de vragen die Nicholas 
Lataire, hoofdredacteur van het VTM NIEUWS, 
geregeld krijgt tijdens zijn lezingen in heel Vlaan-
deren. Hij besloot de antwoorden in een boek neer 
te schrijven en voegde er meteen enkele nieuwe 
vragen aan toe.

Hoe houdt een nieuwsdienst vandaag de dag het 
schip op koers tussen vooroordelen en fake nieuws? 
Wat is het belang van de kijker? En waarom is het 
zo interessant dat Nicholas Lataire zijn carrière 
begon als regiojournalist?
 Nicholas beantwoordt de vragen eerlijk, recht 
voor zijn raap en met een onmiskenbaar kloppend 
hart voor nieuws. Hij laat zien hoe een hele ploeg in 
actie komt zodra een nieuwsbericht binnenloopt, 
wie er allemaal een rol in speelt, welke keuzes  
gemaakt moeten worden en hoe zo’n nieuwsfeit dan 
uiteindelijk in de uitzending wordt gebracht. Hij 
gaat daarbij de moeilijke momenten, punten van 
discussie en zijn eigen emoties niet uit de weg. Zijn 
relaas geeft inzicht in de professionaliteit en mense-
lijkheid die aan de grond liggen van elk nieuwsbe-
richt dat op VTM wordt gebracht.

NON-FICTIE NICHOLAS LATAIRE

24 OP 24
EEN UNIEKE BLIK ACHTER DE SCHERMEN 

VAN HET VTM NIEUWS

Nicholas Lataire is hoofdredacteur van het VTM NIEUWS sinds 2010. 
Op 11 september kwam hij in het oog van een (media)storm terecht, 
toen hij eerst ontslagen werd en vrijwel meteen daarna teruggehaald. 
Hij noemt dit dan ook ‘het boek dat er bijna niet was geweest’. Geluk-
kig is het er wel.

WIE DIT BOEK LEEST,  
ZAL NOOIT MEER  
OP DEZELFDE MANIER  
NAAR HET NIEUWS KIJKEN

MET GETUIGENISSEN  
VAN ONDER ANDEREN 
STEF WAUTERS,  
JILL PEETERS EN  
GREET DE KEYSER

© Thomas Sweertvaegher

Februari 2019
Ca. 196 blz. / 14 x 21, 5 cm
Ca. € 21,99 (paperback)
Ca. € 12,99 (e-book)
NUR 400 – non-fictie algemeen
Paperback ISBN 978 90 223 3616 8        
E-book ISBN 978 94 604 1623 1

C OV E R N O G N I E T  B ES C H I K B A A R
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CULINAIR JEROEN MEUS

ZOMERKOST

April 2019
Ca. 240 blz. / 19,5 x 24 cm
Ca. € 19,99
Paperback  
NUR 440 – Eten en drinken
ISBN 978 90 223 3617 5

Heerlijk zomereten, hartig en zoet, om duimen 
en vingers bij af te likken. Maak vanaf nu zelf 
het mooie weer met 75 nieuwe, zonnige recepten 
van Vlaanderens strafste tv-chef.

‘Winterkost 
is een boek vol 
comfortfood.’ 
– Dag Allemaal

EERDER VERSCHENEN:

DAGELIJKSE ZOMERKOST OPNIEUW TE ZIEN OP ÉÉN

COVER NOG NIET BESCHIKBA AR
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Julie Van den Driesschen en Denise Kuppens, win-
nares van en deelneemster aan het tv-programma 
Bake Off V laanderen, slaan de handen in elkaar 
voor een uniek bakboek: klassieke patisserie versus 
vegan bakken. De twee baksters brengen tal van 
zoete meesterwerkjes op hun eigen manier. Klas-
siek of vegan? Zij kunnen beide smaken!

Bananenbrood, naked cake, macarons of kaastaart: 
niemand die nog het verschil proeft tussen de klas-
sieke creaties van Julie of het vegan alternatief van 
Denise. De goesting spat van hun heerlijk speelse 
recepten. Natuurlijk ontbreken de spektakelstukken 
uit Bake Off Vlaanderen niet. Ontdek hun bereidingen 
voor beginnende bakkers én gevorderden, en geniet!

CULINAIR JULIE VAN DEN DRIESSCHEN  
& DENISE KUPPENS

DUBBEL ZO LEKKER
KLASSIEK ÉN VEGAN

Julie Van den Driesschen (26) woont in Walem en is de 
winnaar van Bake Off Vlaanderen 2018.  Ze behaalde 
haar diploma Journalistiek aan Thomas More Mechelen 
en kon meteen aan de slag als freelance webredacteur 
bij Libelle. Momenteel werkt ze fulltime in het onderwijs. 
Haar roots liggen in Oost-Vlaanderen, waar haar papa, 
Peter Van den Driesschen, eigenaar is van sterrenzaak 
Kelderman in Aalst. Julie telt geen calorieën in haar bak-
sels en presenteert het liefst mooie spektakelstukken. 

Denise Kuppens (25) is afkomstig uit Bouwel en zocht na 
haar studie psychologie het bruisende Antwerpse stads-
leven op. Intussen woont Denise met haar vriend en twee 
katten in Kapellen en werkt ze voor de Bijzondere Jeugd-
zorg in hartje Antwerpen. Naast in de keuken is Denise 
vooral te vinden op rockabilly en metal concerten en laat 
ze zich graag inspireren door alternatieve subculturen.

© Bas Bogaerts

‘Voordat ik de Bake Off-tent indook, 
 was de vegan bakwereld mij vrij  
onbekend. Als je niet goed thuis bent in  
die alternatieve bakkunst, is het gissen 
naar de vervangers die je het best gebruikt 
voor boter, eieren en melk. Denise leerde 
mij een heel nieuwe wereld kennen,  
en toegegeven… het smaakt naar meer!  
Ik moet mezelf op de vingers tikken om  
niet twee of drie van haar pompoen- 
cinnamon buns naar binnen te werken. 
Hemels gewoon!’

– Julie Van den Driesschen

‘Ik bewonder Julie voor haar uitgebreide 
kennis van de klassieke patisserie.  
Vertrekkend vanuit duidelijke basis- 
recepten laat ze haar creativiteit de vrije 
loop. In de Bake Off-tent wist ze mij 
meermaals te verbluffen met smaken en 
heb ik ten volle genoten van de heerlijke 
geur die uit haar oven kwam. Door Julie 
weet ik nu dat kruiden ook superlekker 
zijn in zoet gebak. Hoewel ik het gebruik 
van bepaalde ingrediënten probeer te 
beperken, laat ik me graag af en toe 
verleiden door haar sprookjesachtige 
taarten.’

– Denise Kuppens

Mei 2019
Ca. 240 blz. / 19,5 x 24 cm
Ca. € 21,99
Hardcover
NUR 440 – Eten en drinken
Omslagontwerp: Jirka De Preter
ISBN 978 90 223 3618 2

V O O R L O P I G  O M S L A G O N T W E R P

46 47



48 49



50 51



E-BOOKS

ANNELIES VERBEKE 
Deserteren
978 94 604 1616 3

GUY T’SJOEN & JOZ MOTMANS 
So what. 
Alles over leven als transpersoon 
978 94 604 1626 2

NICHOLAS LATAIRE 
24 op 24. Een unieke blik  
achter de schermen van het  
VTM NIEUWS
978 94 604 1623 1

ISH AIT HAMOU
978 94 604 1620 0

WIM LYBAERT 
De Columbus
978 94 604 1625 5

FEBRUARI MEIMAART

OLIVIER VERHAEGE
Het hoofd weegt zwaarder  
dan de benen.  
Waarom lopen gelukkig maakt
978 94 604 1621 7

APRIL

JAN VAN DER CRUYSSE 
Boem Boem 1.
Aanslag in Antwerpen
978 94 604 1624 8

PAUL BAETEN GRONDA 
Een smerig dier 
978 94 604 1615 6

SIEL VERHANNEMAN 
Of iedereen gaat dood 
978 94 604 1622 4

TONI COPPERS 
Het vergeten meisje 
978 94 604 1627 9
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CHRONOLOGISCHE VERSCHIJNINGSLIJST

FEBRUARI
  

ANNELIES VERBEKE

Deserteren 

ISBN 978 90 223 3578 9

 

ELVIS PEETERS

De ommelanden 

ISBN 978 90 223 3621 2

KATRINE ENGBERG

De krokodilvogel 

ISBN 978 90 223 3627 4

NICHOLAS LATAIRE

24 op 24.  

Een unieke blik achter de  

schermen van het VTM NIEUWS 

ISBN 978 90 223 3616 8

 

MAART

ISH AIT HAMOU

ISBN 978 90 223 3610 6 (paperback)

ISBN 978 90 223 3611 3 (hardcover)

APRIL

BRAM DE RYNCK & PATRICK DE RYNCK

Check it out! Hiphop uitgelegd  

aan de rest van de bevolking 

ISBN 978 90 223 3619 9

JEROEN MEUS

Zomerkost 

ISBN 978 90 223 3617 5

OLIVIER VERHAEGE

Het hoofd weegt  

zwaarder dan de benen.  

Waarom lopen gelukkig maakt 

ISBN 978 90 223 3612 0

WIM LYBAERT

De Columbus 

ISBN 978 90 223 3614 4

MEI

GUY T’SJOEN & JOZ MOTMANS

So what. Alles over leven als transpersoon

ISBN 978 90 223 3615 1

JAN VAN DER CRUYSSE

Boem Boem 1. Aanslag in Antwerpen 

ISBN 978 90 223 3613 7

PAUL BAETEN GRONDA

Een smerig dier 

ISBN 978 90 223 3577 2

SIEL VERHANNEMAN

Of iedereen gaat dood 

ISBN 978 90 223 3517 8

TONI COPPERS

Het vergeten meisje 

ISBN 978 90 223 3620 5

JULIE VAN DEN DRIESSCHEN & DENISE KUPPENS

Dubbel zo lekker. Klassiek én vegan 

ISBN 978 90 223 3618 2
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De prijzen en verschijningsdata in deze folder  
zijn indicatief. Gelieve contact op te nemen met  
onze verkoopdienst bij twijfel; zij beantwoorden 
graag je vragen.
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New Book Collective
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1013AS Amsterdam
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www.newbookcollective.com  

VERKOOP 

Rutger Vos 
Niels Koemans 
Dian van der Zande 
Maarten Richel 
verkoop@newbookcollective.com 

PROMOTIE 

Alice Wubbels
Eveline van der Made
promotie@newbookcollective.com

56


