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Ish Ait Hamou (1987), geboren en opgegroeid in Vilvoorde, debuteerde in 2014 met Hard hart. 
Een jaar later volgde Cécile, dat ondertussen al veertien herdrukken kreeg.
Het voorbije jaar toerde hij met de theatershow Aangenaam, ik ben Ish voor uitverkochte zalen. 
Een voorstelling over de kracht van verhalen, de zoektocht naar identiteit en de moeilijkheden in 
onze samenleving. Mensen raken en door mensen geraakt worden is wat Ish drijft.

© Shed Mojahid 

FICTIE

‘In dit boek heb ik 
alles gegeven wat ik had.’
– Ish
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Het is de eerste keer dat ik mijn slaapkamer weer in het volle  
daglicht zie. Alles in deze ruimte is precies zoals ik het me herinner,  
en toch is alles veranderd. Levenloos. Kil. Alsof hier nooit iemand werd 
grootgebracht, alsof hier nooit iemand heeft gehuild of gelachen.  
Alsof alles vergeten moest worden. Ik lig op bed en luister naar de stilte 
waar ik de afgelopen jaren zo naar heb verlangd. Maar nu hunker ik 
vooral naar geluid dat het leven normaal maakt. Alledaagse geluiden 
waar ik vroeger wakker mee werd. Die mijn huis mijn thuis maakten. 
De voetstappen van moeder. Het gekletter van glazen, kopjes en borden. 
Ook warmte heeft een geluid. Je kan het niet beschrijven, maar je 
hoort onmiddellijk wanneer het er niet meer is. 

Als het had gekund, had ik de zon verboden ooit nog op te komen.  
Ze schijnt met overtuiging mijn slaapkamer binnen en herinnert  
me eraan dat ik bij de levenden hoor. Maar het lukt me niet uit bed  
te komen. Ik draag een joggingbroek, een trui en sokken, mijn radiator 
staat op de hoogste stand, de warme zomerdagen zijn ingetreden en 
toch lijkt het hier te vriezen. Ik wil uit bed komen, maar ik weet  
niet wat ik erna moet doen. Wat het vervolg is. Leven is nog nooit  
zo niet-vanzelfsprekend geweest. Zolang ik blijf liggen, heb ik het  
gevoel dat ik het leven niets verschuldigd ben. Dat ik niemand  
iets verschuldigd ben.

• GROOT LANCERINGSEVENT

• UITGEBREIDE MEDIA-A ANDACHT

• POS-MATERIA AL

• LEESCLUBS

FRAGMENT

‘

‚
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HARD HART

30.000 VERKOCHTE EXEMPLAREN

ALS JE IEMAND VERLIEST 

DIE JE NIET KAN VERLIEZEN

In het stadje waar Soumia en Luc wonen, speelt het leven zich voornamelijk af aan 
de schoolpoort, bij de plaatselijke kruidenier én op het voetbalveld. Soumia en Luc 
wonen in dezelfde buurt, maar kennen elkaar niet. Zij probeert met de moed der 
wanhoop het verleden achter zich te laten. Hij leeft in en met het verleden. Wanneer 
ze elkaar bij toeval leren kennen, komen ze voor verscheurende keuzes te staan.

ISH AIT HAMOU

HET MOOIS DAT WE DELEN
EEN BEKLIJVEND VERHAAL OVER HOE JE HET LEVEN  

WEER OPPAKT NA EEN INGRIJPENDE GEBEURTENIS

Oktober 2019
Ca. 320 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 19,99 (paperback)
Ca. € 24,99 (hardcover)
Ca. € 9,99 (e-book)
NUR 301 – Literaire roman
Omslagontwerp: Yannick d’Haese
Paperback ISBN 978 90 223 3695 3
Hardcover ISBN 978 90 223 3696 0
E-book ISBN 978 94 604 1649 1
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HARD HART

30.000 VERKOCHTE EXEMPLAREN

CÉCILE

42.000 VERKOCHTE EXEMPLAREN

KLEM

ALS JE IEMAND VERLIEST 

DIE JE NIET KAN VERLIEZEN

27.000 VERKOCHTE EXEMPLAREN
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Toni Coppers is zonder twijfel Vlaanderens favoriete misdaadauteur. Hij won elke thrillerprijs die er 
te winnen valt en verkocht ondertussen al meer dan 100.000 exemplaren. In 2018 vierde hij tien jaar 
schrijverschap. Naar aanleiding daarvan verschenen zijn boeken in een gloednieuwe vormgeving.

© Patrick Lemineur

THRILLER

‘Het werk van Toni Coppers is een Perzisch tapijt. 
Van een wonderlijke schoonheid en harmonie.’

– Lukas De Vos, Knack

WINNAAR 

• HERCULE POIROTPRIJS  
 2014 

• HERCULE POIROT  
 PUBLIEKSPRIJS  
 2015 

• HERCULE POIROT  
 PUBLIEKSPRIJS  
 2016 

• LANGZULLENWELEZEN- 
 TROFEE  
 2018 

• HERCULE POIROT  
 PUBLIEKSPRIJS  
 2018
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Op een kille ochtend doet een schoonmaak-
ster in een kerk op het Antwerpse Zuid een 
gruwelijke ontdekking: aan het kruis achter 
het altaar hangt het lichaam van een echte 
man over het lichaam van Christus. Hij is 
opgehangen en gestikt. 
Het blijkt het begin te zijn van een reeks 
mysterieuze moorden. Commissaris Liese 
Meerhout en haar team hebben geen enkel 
aanknopingspunt: zoeken ze een psycho-
paat of is er een religieuze sekte aan het 
werk? En is er misschien een verband met 
een onopgelost misdrijf van een jaar eerder, 
een al even bizarre zaak: een wandelaar zag 
toen in een bos een brandende man…

Oktober 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 3669 4
E-book ISBN 978 94 604 1634 7

TONI COPPERS

MESSIAS
NIEUW ONGEMEEN SPANNEND LIESE MEERHOUT-VERHAAL

COPPERS  
LEZEN  
IS  
VERSLAVEND

• BOEKVOORSTELLING

• SOCIALMEDIACAMPAGNE

• BLOGTOUR

VOORLOPIG OMSLAGONTWERP
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Jan Van der Cruysse, ex-woordvoerder van Brussels 
Airport, is specialist crisiscommunicatie. Van zijn Bling 
Bling-trilogie werden meer dan 15.000 exemplaren 
verkocht. Splendid Film kocht onlangs de filmrechten 
van Bling Bling 1.

© Thomas Sweertvaegher

HERCULE POIROTPRIJS 
2016

DIAMANTEN KOGEL 
2016

SCHADUWPRIJS 
2017

SHORTLIST 
HERCULE POIROTPRIJS 
2017 EN 2018

SHORTLIST BOOKSPOT 
GOUDEN STROP 
2018

LONGLIST BOOKSPOT 
GOUDEN STROP 
2019

THRILLER

EERDER VERSCHENEN:

€ 15,-
NU TE KOOP 

I.P.V. € 21,99
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Na zijn bijzonder succesvolle Bling Bling-misdaadtri-
logie bedacht Jan Van der Cruysse het tweeluik Boem 
Boem, waarvan het eerste deel, ‘Aanslag in Antwer-
pen’, in het voorjaar verscheen. ‘Bloedbad in Berin-
gen’ is de ontknoping van een bloedstollend verhaal in 
twee delen. 

Een handgranaat op een feestelijke marathon in Ant-
werpen: acht doden. Drie slachtoffers bij een gelijk-
soortige aanslag in Brussel. Er is geen gebrek aan 
aanwijzingen. Alleen: die spreken elkaar tegen. Mos-
limterreur en een moord van dertig jaar geleden in 
Duitsland. Bloedwraak. Zelfs een mogelijke link met 
de Bende van Nijvel. Elk nieuw spoor dat wordt on-
derzocht, roept meer vragen op dan antwoorden. De 
politie zit met de handen in het haar. Een derde aan-
slag maakt duidelijk dat het moorden zal doorgaan tot 
de dader wordt gevat. En dan moet de echte nacht-
merrie nog beginnen. 

Oktober 2019
Ca. 352 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 21,99 (paperback)
Ca. € 14,99 (e-book)
NUR 330 – Spannende boeken
Omslagontwerp: Studio Wil Immink
Paperback ISBN 978 90 223 3650 2
E-book ISBN 978 94 604 1629 3

JAN VAN DER CRUYSSE

BOEM BOEM 2 
BLOEDBAD IN BERINGEN

• BOEKVOORSTELLING

• SOCIALMEDIACAMPAGNE

• BLOGTOUR
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Peter Franck werkt in de Antwerpse diamantsector. Na 
zijn studies Politieke Wetenschappen en Rechten 
startte hij zijn loopbaan als journalist. In zijn debuut Om 
dringende reden bundelt hij zijn kennis van het ar-
beidsrecht met zijn voorliefde voor de Antwerpse dia-
manthandel.

© Thomas Sweertvaegher

‘De eerste editie van de Fintro  
Prijs was een schot in de roos.  
Het bekroonde manuscript is een 
sterk en spannend verhaal van  
een debutant van wie we in de 
toekomst nog zullen horen.  
Ik heb er alle vertrouwen in dat  
deze literaire prijs een vaste  
waarde wordt.’

– Toni Coppers, voorzitter van de jury

‘De diamantwereld zal zijn  
geheimen nooit prijsgeven, maar  
als de lezer zich afvraagt waar de 
grens ligt tussen werkelijkheid en 
verbeelding, is mijn opzet geslaagd.’

– Peter Franck

EEN ONTROERENDE ROMAN  
OVER DE DRIJFVEREN  
VAN DE MENS, OVER  
LIEFDE EN VRIENDSCHAP,  
MAAR VOORAL OVER  
HET BESTAANSRECHT  
DAT VROEG OF LAAT  
DOOR IEDER VAN ONS  
OPGEËIST MOET WORDEN.

THRILLER

WINNAAR VAN DE EERSTE FINTRO PRIJS 
SPANNEND BOEK, EEN INITIATIEF VAN FINTRO 
EN BOEK.BE IN SAMENWERKING MET 
STANDAARD UITGEVERIJ EN CREATIEF 
SCHRIJVEN DAT IN 2018 WERD GELANCEERD. 
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Niets loopt goed in het leven van Pieter Vindevoghel. 
Hij is met zijn werkgever in een juridisch gevecht ge-
wikkeld over zijn ontslag, zijn vrouw is er met hun 
zoon vandoor nadat ze alle rekeningen heeft geplun-
derd en zijn vader ligt in het ziekenhuis te wachten op 
een diagnose. Wanneer hij in de Antwerpse Ho-
veniersstraat een copycenter binnenstapt, krijgt hij 
bij toeval een diamant met certificaat in handen. Het 
einde van alle tegenslag? Of het begin van nog meer 
ellende? Zeker is dat het leven van Pieter Vindevoghel 
na die dag nooit meer hetzelfde zal zijn.

Om dringende reden gaat over het meedogenloze 
steekspel bij een aflopende arbeidsrelatie, en geeft op 
een fascinerende wijze een verhelderende inkijk in de 
Antwerpse diamantwereld, waar niet alle transacties 
het daglicht verdragen. 

• VOORSTELLING OP DE BOEKENBEURS

• INTERVIEWS

• BLOGTOUR

• SOCIALMEDIACAMPAGNE

PETER FRANCK

OM DRINGENDE REDEN
BEKROOND THRILLERDEBUUT SPEELT  

IN DE ANTWERPSE DIAMANTWIJK

November 2019
Ca. 240 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 21,99 (paperback)
Ca. € 12,99 (e-book)
NUR 330 – Spannende boeken
Omslagontwerp: Studio Wil Immink
Paperback ISBN 978 90 223 3670 0
E-book ISBN 978 94 604 1635 4
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Dimitri Leue (1974) is acteur, regisseur en schrijver. In 2016 
debuteerde hij met Het Lortchersyndroom, een fictieverhaal 
gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk met Warre Borg-
mans. Het boek werd genomineerd voor De Bronzen Uil.

© Thomas Sweertvaegher

FICTIE

Over Het Lortchersyndroom:  
 
‘Een van de verrassingen van  
het literaire najaar. De kern van 
het boek gaat over de aftakeling 
van de mens. Leue vermijdt elke 
vorm van zwaarwichtigheid en 
sentimentaliteit, is oprecht 
ontroerend en vaak zelfs grappig. 
Het Lortchersyndroom is een 
pakkende vertelling over hoe de 
dood altijd een wezenlijk  
deel van het leven zal zijn.’

– John Vervoort in Het Nieuwsblad

‘Een slim geconstrueerd,  
virtuoos en best ontroerend 
generatieportret.’

– Koen Driessens op Hebban

18



Meneer Genoeg. Zo noemden ze hem in de kranten. 
Monsieur Assez. Genoeg vriendjes politiek. Genoeg 
zakkenvullers. Genoeg belastingen. Genoeg vervui-
ling. Genoeg bedrijfs wagens. Genoeg beton. Genoeg 
angst. Genoeg racisme. Maar ook: genoeg migran-
ten. Genoeg vluchtelingen. Genoeg criminaliteit. 
Genoeg! De mayonaise pakte, de slogan sloeg aan: 
hij haalde meer dan genoeg stemmen.  
Als hij sprak, sprak het volk. Niet het linkse volk  
of het rechtse volk. Het ganse volk.

Bestaat er iets mooiers dan vakmanschap dat van vader 
op zoon wordt doorgegeven? Dat geldt voor schoenma-
kers, bakkers, schrijnwerkers, circusartiesten en ga zo 
maar door. Waarom zou het anders zijn bij politici? 
Mensen houden immers van herkenbaarheid. Een fami-
lienaam schenkt stemmen. In een gemediatiseerde we-
reld waarin de waarheid als leugen wordt verkocht en 
fake news dagelijkse kost is, worstelt een minister met 
zijn geweten. Zijn vader, een ex-premier, hangt als een 
schaduw over al zijn politieke beslissingen. En vanuit de 
oppositie legt zijn broer hem het vuur aan de schenen. 
Wanneer er een compromitterende video viraal ver-
spreid wordt, gaan de poppen aan het dansen.

November 2019
Ca. 340 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 21,99 (paperback)
Ca. € 12,99 (e-book)
NUR 301 – Literaire roman
Omslagontwerp: Sofi Van Hauwe
Paperback ISBN 978 90 223 3684 7 
E-book ISBN 978 94 604 1633 0

DIMITRI LEUE

GENOEG!
 

• ONLINECAMPAGNE

• MEDIA-A ANDACHT
 

• THEATERTOURNEE

VOORLOPIG OMSLAGONTWERP

‘
‚
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Philippe Diepvents (1977) is schrijver en columnist. Hij debu-
teerde in 2013 met Bobby Ewing Blues (uitgeverij de Brouwe-
rij). Zijn tweede roman, Vallen in liefde, verscheen in 2015 bij 
Manteau. In het echte leven probeert hij een steen in de rivier 
te verleggen als hoofd studiedienst van de Vlaamse vleugel van 
het ABVV.

© Thomas Sweertvaegher

Over Vallen in liefde:

‘Van zijn schrijfstijl waren we  
in het eerste boek al fan en dat is 
na het lezen van Vallen in liefde 
niet veranderd. Een betere titel 
had dit boek trouwens niet kunnen 
hebben: verliefdheid kan grote en 
soms pijnlijke gevolgen hebben. 
Dat heeft Philippe Diepvents in 
zijn tweede roman wederom 
treffend mooi beschreven.’

– Cutting Edge

FICTIE

20



Mijn naam is Herman, maar iedereen hier  
noemt mij Manu. 
Ik ben verantwoordelijk voor de onkostennota’s,  
hier op de dienst boekhouding en personeel.  
Vroeger waren we met twaalf, nu nog maar met 
twee. Er zijn nu wel negen IT’ers bij gekomen,  
en ook een baas voor de IT’ers. 
Omdat ik verantwoordelijk ben voor de onkosten-
nota’s is iedereen altijd vriendelijk tegen mij.  
Behalve Maité dan, maar die is oud en doet het 
onthaal en heeft maar zelden onkostennota’s.  
Ik ben heel goed in het zien of mensen vrien delijk 
zijn of niet. Er is nog een andere reden waarom 
mensen altijd vriendelijk zijn tegen mij, maar 
daarover zal ik later vertellen.

Groter dan ons is grappig en triest en gaat over kwets-
bare mensen en over hoe kwetsbaar zijn uit de mode is 
vandaag, een beetje zoals naar muziek luisteren op een 
iPod. Het is een apart verhaal over diegenen onder ons 
die in tijden van digitalisering, technologische ver-
vreemding en verpletterende alomtegenwoordigheid 
van sociale media, niet helemaal passen in de mal van 
wat er van ons verwacht wordt.

Oktober 2019
Ca. 240 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 21,99 (paperback)
Ca. € 12,99 (e-book)
NUR 301 – Literaire roman
Omslagontwerp: Herman Houbrechts
Paperback ISBN 978 90 223 3683 0
E-book ISBN 978 94 604 1640 8

PHILIPPE DIEPVENTS

GROTER DAN ONS
EEN APART VERHAAL OVER KWETSBARE MENSEN

VOORLOPIG OMSLAGONTWERP

• VOORUITEXEMPLAREN

• INTERVIEWS

• SOCIALMEDIACAMPAGNE

‘
‚
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Gert-Jan van den Bemd is wetenschapsjournalist,  
publicist en beeldend kunstenaar. Hij verrichtte twin-
tig jaar wetenschappelijk onderzoek naar osteoporo-
se en kanker bij het Erasmus MC in Rotterdam. Voor 
zijn korte verhalen, essays en poëzie ontving hij in 
Nederland en Vlaanderen meerdere prijzen. In febru-
ari 2018 verscheen zijn debuutroman De verkeerde 
vriend bij Angèle.

© Thomas Sweertvaegher

Over De verkeerde vriend:

‘Een verfrissende debuutroman.’

– Grazia

‘Een pittig leesavontuur, met dank 
aan de zwier waarmee Gert-Jan 
van den Bemd met taal omgaat.’

– Het Nieuwsblad

‘De roman doet je je adem inhouden. 
Spannend, humoristisch, indruk-
wekkend. Bijzonder en mooi debuut.’ 

– De Gaykrant

‘Wat aanvankelijk lijkt op een 
onbenullig “fait divers”, zwelt 
langzaamaan tot een complot waar 
je het einde niet van kan voorspellen.’

– Hebban

FICTIE

EERSTE PRIJS INTERNATIONAAL LITERATUUR FESTIVAL UTRECHT (ILFU) 2017

EERSTE PRIJS HEEL NEDERLAND SCHRIJFT 2015

EERSTE PRIJS SCHRIJFWEDSTRIJD TIRADE 2014
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Vier dagen na de crematie belde ik Max.  
Hij vroeg of hij me nog moest komen helpen,  
alsof hij om de hoek woonde. Ik aarzelde voordat 
ik ‘Nee, ik red het wel’ antwoordde. Daarin, in 
die paar seconden stilte en vooral in dat ‘red’,  
lag net genoeg verwijt, ook al pikte hij dat  
waarschijnlijk niet op. Ik heb alles alleen moeten 
regelen. De kaarten, de advertentie, de bloemen, 
de crematie. Dat hij daarvoor niet terug is 
gekomen was geen verrassing. En toen dat 
gedeelte achter de rug was, liet hij ook de  
rest aan mij over.

Als de vader van Sofie Nauta volkomen onverwacht 
overlijdt, staat ze voor de opdracht twee huizen leeg 
te maken: dat waarin ze samen met haar vader en ou-
dere broer Max haar jeugd doorbracht, en het appar-
tement waarin haar vader de laatste jaren van zijn le-
ven woonde. Een klus die ze alleen moet klaren, want 
Max steekt geen vinger uit om haar te helpen. Een 
verontrustende ontdekking tussen haar vaders bezit-
tingen plaatst de band van Sofie met haar vader en 
haar broer in een ander daglicht.

In Na de val vindt Gert-Jan van den Bemd opnieuw 
inspiratie in menselijk gedrag, en vooral in de onhan-
digheid waarmee mensen omgaan met door henzelf 
opgelegde regels, normen en waarden.

• VOORUITEXEMPLAREN

• BOEKHANDELSLEESCLUB

• MEDIA-A ANDACHT

• ONLINECAMPAGNE

GERT-JAN VAN DEN BEMD

NA DE VAL
EEN AANGRIJPENDE ROMAN OVER LIEFDE,  

LOYALITEIT EN FAMILIEBANDEN

September 2019
Ca. 256 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 19,99 (paperback)
Ca. € 12,99 (e-book)
NUR 301 – Literaire roman
Omslagontwerp: Herman Houbrechts
Paperback ISBN 978 90 223 3679 3
E-book ISBN 978 94 604 1639 2

‘
‚
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IN 2020 VIEREN WE HET VEERTIGJARIG SCHRIJVERSCHAP 

VAN RUDI HERMANS. SEDERT 1983 WERKT HIJ AAN EEN 

INDRUKWEKKEND OEUVRE WAARIN FAMILIEKWESTIES EN 

DE COMPLEXE VERHOUDINGEN TUSSEN MAN EN VROUW 

CENTRAAL STAAN. IN EEN BEELDTAAL DIE EVEN POËTISCH 

ALS TREFZEKER IS, GAAT HIJ ALTIJD OP ZOEK NAAR DAT 

ENE JUISTE VERHAAL. 

 

© Thomas Sweertvaegher



FICTIE

Zomaar wat lopen, had Clara gezegd, maar dat 
loopt nu al uren uit. Naar de heide en terug duurt 
een uurtje, lang genoeg voor zomaar wat. Duurt het 
langer, dan krijgt zo’n voettocht een doel, een plek 
die bereikt moet worden om de wandeling zin te 
geven, want niemand loopt graag uren doelloos 
rond, zomaar voor zijn plezier. Wat is haar doel? 
Welk plezier beleeft ze tijdens haar lange afwezig-
heid? Het wordt in elk geval niet gedeeld met hem, 
zoveel is duidelijk. Wat hem stoort is haar incon-
sequentie. Ze schiep in zijn hoofd een verwachtings-
patroon dat door haar gedrag wordt verstoord.  
Als ze hem had gewaarschuwd dat ze wegbleef tot 
laat in de middag, dan zou hem dat niets hebben 
uitgemaakt. Maar ze gaf te verstaan dat ze slechts 
even zou uitblijven, en dan is dat wat hem betreft 
bindend. Ze weet toch hoe vlug hij zich zorgen 
maakt, hoe zijn onrust de kop opsteekt als wat  
hij verwachtte niet strookt met de realiteit.

Wanneer Clara, de vrouw van Frits, op een dag de deur 
uitgaat en langer dan normaal wegblijft, speelt in het hoofd 
van de gepensioneerde automonteur de film van hun leven 
samen. Een film die naarmate de uren vorderen alsmaar 
zwarter wordt.
De vrucht van de oude dag is in Hermans’ traditie een ver-
haal dat een pijnlijke inkijk geeft in het menselijk gedrag, 
en de onhandigheid waarmee mensen – door de henzelf of 
door anderen opgelegde regels, normen en waarden – 
daarmee omgaan. Frits is allesbehalve de man die je graag 
in je naaste omgeving zou hebben, maar net dat maakt van 
hem een onvergetelijk romanpersonage.
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DE VRUCHT VAN DE OUDE DAG
EEN INDRINGEND VERHAAL OVER EEN MAN EN  

DE DUISTERSTE HOEKEN VAN ZIJN ZWARTE ZIEL
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Op 10 februari 1920 vertrok in de Hongaarse hoofd-
stad Boedapest de eerste ‘Kindertrein’ naar Neder-
land. Aan boord: ondervoede, verwaarloosde kinde-
ren onderweg naar een land van melk en honing om 
aan te sterken in een pleeggezin. Door de naweeën 
van de Eerste Wereldoorlog, die Hongarije aan de 
rand van de afgrond bracht, waren de ouders immers 
niet meer in staat hun kinderen zelf te verzorgen.
Na Nederland bleek ook Vlaanderen bereid onderdak 
te bieden aan hulpbehoevende Hongaartjes. Een van 
hen was Magda Horváth, die als meisje van twaalf in 
Boedapest afscheid nam van haar doodzieke moeder. 
Moeder en kind zouden elkaar niet meer terugzien.
Rudi Hermans, de zoon van Magda Horváth, schreef 
de afgelopen decennia over het leven van zijn moeder 
onder meer de novelle Terug naar Törökbálint (Hale-
wynprijs 1990, Mathias Kempprijs 1991) en de ro-
mans Liefdesverklaringen (1995) en Levenswerk 
(1996).
Ter ere van de 100ste gedenkdag van de eerste Kin-
dertrein worden deze boeken nu gebundeld in de 
Hongarije-trilogie Landverhuizing.
De Hongaarse vertaling van de trilogie verschijnt  
bij Jaffa.

Januari 2020
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RUDI HERMANS

LANDVERHUIZING
HET DRIELUIK TERUG NAAR TÖRÖKBÁLINT,  

LIEFDESVERKLARINGEN  EN LEVENSWERK GEBUNDELD
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Over Terug naar Törökbálint –  

Liefdesverklaringen – Levenswerk:

‘Een zeldzaam compact en ernstig boek.’
– De Morgen
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Ilse Ceulemans is eindredacteur voor Weekend Knack, was jarenlang journalist bij vrouwenbladen 
als Flair en Libelle en schrijft voor Charlie Magazine. Haar eerste boek, Het Ministerie van Werk-
plezier, verscheen in 2016 bij uitgeverij Manteau, was na een week uitverkocht en werd verschillen-
de malen herdrukt. Tijdens lezingen over dit boek ontdekte ze dat Vlamingen zelden het leven leiden 
waar ze als kind op hadden gehoopt. Dat inspireerde haar tot het schrijven van deze roman.

© Thomas Sweertvaegher

‘Meetings, evaluatiegesprekken,  
projecten, kantooreilanden, vacatures:  
ze gaan allemaal door de gehaktmolen  
in Het Ministerie van Werkplezier.  
Ilses verhaal is pijnlijk herkenbaar,  
dat maakt het zo boeiend om te  lezen.  
Je krijgt een ongegeneerde inkijk in  
de biotoop die werkvloer heet.’

– Sam De Kegel in Trends

FICTIE

Over Het Ministerie van Werkplezier  
(5000 verkochte exemplaren):  
‘Uitgelezen en meer dan goedgekeurd.’
– Rik Van de Walle, rector Universiteit Gent
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Om vijf over halfzeven drukte ik de wekker af  
en besloot ik niet te gaan. Gewoon niet te gaan. 
Burn-out voor één dag. Waarom niet? Waarom 
zouden burn-outs altijd maanden moeten duren? 
Iemand moet de eerste zijn, besloot ik, terwijl ik  
de donsdeken over me heen trok. Dit werd nog  
een trend, daar was ik redelijk zeker van.
Een uur later schreef ik de mail. ‘Dag Werner,  
ik kom vandaag niet. Ik moet discreet blijven  
over de reden. Morgen meer nieuws.
Groet, Erik.’

Erik is eenenvijftig en journalist bij een krant. Zijn speci-
aliteit: de televisiepagina’s. Hij had altijd gedacht dat hij 
als vijftiger iemand zou zijn naar wie jonge collega’s zou-
den opkijken, maar dat is niet zo. Wat is het nut van een 
tv-recensent als haast iedereen online series kijkt? Zijn 
job alleen al is een existentieel probleem. 
Tegelijk verschijnen er steeds vaker berichten in de media 
over ‘witte mannen van middelbare leeftijd’ die beschul-
digd worden van grensoverschrijdend gedrag. Erik raakt 
erdoor geobsedeerd en begint zich steeds onbehaaglijker 
te voelen.
De telefoontjes van zijn moeder, die almaar vreemder 
klinkt, maken de waarheid tastbaar: het leven is eindig. 
Op een dag stopt zelfs het denken. Het leven is nu. Of 
misschien wel nooit.

• BOEKVOORSTELLING

• INTERVIEWS

• ONLINECAMPAGNE

• BLOGTOUR

ILSE CEULEMANS 

IK KOM VANDAAG NIET
EEN ROMAN WAARIN DE ‘GEWONIGHEID’  

EEN NIEUWE DIMENSIE KRIJGT
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NUR 301 – Literaire roman
Omslagontwerp: Herman Houbrechts
Paperback ISBN 978 90 223 3687 8
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Maja Wolny (1976) begon haar loopbaan als chef literatuur 
bij het Poolse weekblad Polityka. In België werkte ze als 
correspondente, boekhandelaar, museumdirecteur en co-
lumniste. Haar boeken verschijnen in het Pools en in het 
Nederlands. 

PUBLIEKSPRIJS  
HERCULE POIROT 2018  
VOOR DE BOEKENMOORDENAAR

© Sylwester Doraczynski

Over Zwarte bladeren (2016): 

‘Wolny bezit een groot talent 
voor het treffende detail, en 
doordat ze clichétaal vermijdt, 
efficiënt met beelden en vergelij-
kingen omspringt en beschrijvin-
gen gevoelvol en zelfs poëtisch 
vastlegt, krijgt haar stijl  
een rijke glans.’ 

– De Morgen

‘Maja Wolny is een slimme 
denker, een grote persoonlijkheid 
en een goeie kijker.’ 

– Griet Op de Beeck

‘***** Een spannende  
misdaadintrige verbonden met  
een authentieke geschiedenis.’ 

– Newsweek

• INTERVIEWS & RECENSIES

• BLOGTOUR

• SOCIALMEDIACAMPAGNE

FICTIE
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Heden. Op het station in Moskou vertrekt een late 
trein die passagiers moet meenemen op hun droom-
reis door Siberië. Het vertrek van de trans-Siberische 
trein verloopt perfect. De sfeer zit helemaal goed. 
Maar wanneer de wagons leeglopen, de gsm’s geen 
bereik meer hebben en de trein lijkt af te wijken van 
de gekozen route, worden Olga Forys en haar vrien-
den ongerust. De daaropvolgende gebeurtenissen 
zullen de levens van de personages voor altijd 
veranderen.
Verleden. Aan de vooravond van de Eerste Wereld-
oorlog moet de getalenteerde Michał Forys van het 
bedrijf Rudzki in Warschau diezelfde trein naar Sibe-
rië nemen. Onder zijn toezicht moet op de rivier 
Amur een van de langste bruggen ter wereld gebouwd 
worden. Door de gecompliceerde liefdesrelaties en 
duistere zaken uit Michałs verleden, kan deze reis 
naar Siberië zowel een levenskans als zijn vloek 
worden.
Terugkeer uit het Noorden is een fascinerende reis 
door onwerkelijke Siberische dorpen waarin we de 
jonge Stalin, Raspoetin, en ook Nicefor – een zeven-
tiende-eeuwse krijgsheer die een nieuwe staat creëert 
– ontmoeten. In deze spannende roman vermengt  
de werkelijkheid zich met dromen, verleden met het 
heden en geschiedenis met verzinsels.

MAJA WOLNY

TERUGKEER  
UIT HET NOORDEN
EEN ROMAN OVER REIZEN,  

DE DOOD, VERVREEMDING  

EN ONVERVULDE VERLANGENS
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Bregtje Van Bockstaele (1982) studeerde rechten en bemiddeling aan de universiteiten van 
Antwerpen en Cambridge. Ze gaf haar carrière als jurist op om haar jeugddroom waar te 
maken. Schrijven. Dromen. Anderen inspireren. Regelmatig verschijnen er online columns, 
gedichten en stukjes van haar over het leven als hoogsensitieve vrouw en moeder van drie. Ze 
begeleidt kinderstages, doet vrijwilligerswerk en staat in voor de zorg van haar drie kinderen. 
Barst is haar debuutroman.

© Thomas Sweertvaegher
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Rosie is tien wanneer het ondenkbare gebeurt. Haar 
moeder en haar kleine zus verdwijnen spoorloos. 
Van de ene dag op de andere moet ze verder in een 
compleet andere realiteit dan voorheen. Jan, haar va-
der, zoekt troost in de fles. Jack, haar tweelingbroer, 
is opstandig. Louise, haar grootmoeder, zoekt een 
weg naar binnen bij het gebroken gezin. 
Wat betekent het om als gevoelig meisje op te groei-
en in een disfunctionele familie? Zal Rosie erin slagen 
in het reine te komen met zichzelf en het verleden? 
Zal Louise, de sterke mater familias, eindelijk rust 
vinden?
Barst vertelt het verhaal van een bijzondere jonge 
vrouw en haar grootmoeder, in een familie waarvan 
de bloedbanden dooraderd zijn met schuld, geheimen 
en verboden verlangens.

Oktober 2019
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BREGTJE VAN BOCKSTAELE

BARST
NIETS IS WAT HET LIJKT

• ONLINE LEESCLUB

• INTERVIEWS

• SOCIALMEDIACAMPAGNE
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TE GEK!?-NOVELLE - EERDER AANGEBODEN

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 Wander-
land. Samen met Tom Lenaerts schreef hij twee sei-
zoenen van de tv-reeks Over water.

IN DEZELFDE REEKS VERKRIJGBAAR:

Annelies Verbeke
Deserteren
Paperback ISBN 978 90 223 3578 9
E-book ISBN 978 94 604 1616 3
 
Margot Vanderstraeten 
Het zusje van de buurvrouw
Paperback ISBN 978 90 223 3492 8
E-book ISBN 978 94 604 3492 8

Brenda Froyen
Lena
Paperback ISBN 978 90 223 3399 0
E-book ISBN 978 94 604 1562 3

Christophe Vekeman
Gezellig is anders
Paperback ISBN 978 90 223 3296 2
E-book ISBN 978 94 604 1520 3

Ish Ait Hamou
Als je iemand verliest 
die je niet kan verliezen
Paperback ISBN 978 90 223 3250 4
E-book ISBN 978 94 604 1500 5

Ish Ait Hamou
Klem 
Paperback ISBN 978 90 223 3595 6
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Een man keert na tien jaar terug uit Italië, waar hij 
een mislukt huwelijk en zijn meeste illusies achter-
liet. Vanuit de kelder van het huis van zijn moeder 
wil hij zijn leven weer van de fundamenten opbou-
wen. Voor dat kan, is er een geschiedenis met 
angststoornissen en diepe melancholie te verwer-
ken. Voorzichtige contacten met een inwonende, 
dementerende tante, haar Poolse verpleegster en 
enkele verwante geesten in de straat duwen hem 
langzaam maar zeker weer naar buiten, naar de 
eerste lentebries en de zon op zijn huid. 

Met ongeziene openheid schrijft Paul Baeten over 
eenzaamheid, depressie en angsten. Een smerig dier 
is een bondgenoot voor iedereen die soms denkt 
helemaal alleen in de wereld te zijn en een verhel-
derende getuigenis over leven, dood, seks en liefde 
in onze tijd. 

PAUL BAETEN GRONDA

EEN SMERIG DIER
OVER LIEFDE EN SEKS, OUDER WORDEN  

EN JONG GEWEEST ZIJN, GELUK EN WANHOOP

Oktober 2019
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Prof. Dr. Mathieu Vandenbulcke is hoofd van de dienst ouderenpsychiatrie 
van de KU Leuven. Op zijn dienst worden ouderen behandeld met allerlei 
aandoeningen van het brein, gaande van dementie over schizofrenie, de-
pressie, verslaving en veel meer. 

© Thomas Sweertvaegher
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Door de vergrijzing krijgt vrijwel iedereen – hetzij 
zelf als patiënt, hetzij als familie of geliefde van een 
patiënt – vandaag te maken met een of andere hersen-
aandoening. Toch is er bij de meeste mensen nog maar 
weinig kennis over en heerst er vaak een taboesfeer 
rond, terwijl er tegelijk ook een grote fascinatie voor 
bestaat. Neuropsychiater Mathieu Vandenbulcke wil 
wat hij elke dag ziet en meemaakt op zijn afdeling 
vertalen naar een groot publiek.
In dit boek vertrekt hij in ieder hoofdstuk van een fe-
nomeen waarmee hij in de kliniek regelmatig gecon-
fronteerd wordt:  stilvallen, agressie, melancholie, 
hallucinaties en wanen, geheugenstoornissen, ver-
wardheid, onaangepast gedrag en zo meer. Hij belicht 
deze fenomenen vanuit verschillende hoeken. Hoe 
uiten ze zich, wat is de oorzaak ervan, hoe zie je dat in 
de hersenen weerspiegeld, hoe vertaalt het zich psy-
chologisch, hoe reageert de omgeving erop en wat 
vertelt het over onze samenleving? 

• BOEKVOORSTELLING

• INTERVIEWS

• ONLINECAMPAGNE

MATHIEU VANDENBULCKE  
& ILSE DEGRYSE

IN HET HOOFD  
VAN OUDEREN

Oktober 2019
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E-book ISBN 978 94 604 1644 6
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Annabell Van den Berghe is journalist en documentairemaker. Na acht jaar oorlogsverslaggeving als 
correspondent in het Midden-Oosten voor de VRT, De Tijd, De Groene Amsterdammer en Trouw 
verlegde ze haar focus naar onderzoeksjournalistiek. Ze keerde terug naar België, waar ze aan de 
slag ging voor onder andere BBC en CNN. Voor The Washington Post schrijft ze over migratie, 
populisme en radicalisering. Haar stukken verschenen ook in The Guardian, De Correspondent, de 
Volkskrant en Knack. Op dit moment maakt ze met productiehuis Las Belgas een documentaire voor 
Arte over Irak. Dit is haar eerste boek.

© Thomas Sweertvaegher
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Daar staat ze dan, de kleindochter: in Boedapest, 
voor de deur van haar grootvader, die vijf dagen gele-
den plotseling is overleden. Geen van zijn drie doch-
ters, die allemaal in Vlaanderen wonen, reist naar 
Hongarije af. Van het ene moment op het andere 
neemt de kleindochter, die van haar grootvader heeft 
gehouden, het op zich de honneurs waar te nemen. In 
een vreemde stad en in een vreemde taal moet zij van 
alles en nog wat regelen.

Het is het begin van een zoektocht naar het verleden 
van haar grootvader, de man die in 1956 uit Honga-
rije vluchtte, in België een bestaan opbouwde, het 
minivoetbal stichtte, van zijn vrouw scheidde en in 
1996 naar Hongarije terugkeerde. Het is ook de 
deconfiture van de grootvader, een tiran voor zijn 
gezin. En gaandeweg komt de kleindochter erachter 
dat hij in Boedapest in 1956 niet de heldenrol van 
vrijheidsstrijder vervulde waar hij zo prat op ging. De 
laatste jaren van zijn leven werden gekenmerkt door 
achterdocht, waanbeelden, obsessies – wat de onthul-
ling van zijn verleden des te urgenter maakte. Niets-
ontziend, gedreven door een hartstocht voor de waar-
heid, hoe pijnlijk die ook is, graaft de kleindochter 
dieper en dieper – en stuit op steeds pijnlijker 
gebeurtenissen…

• BOEKVOORSTELLING

• INTERVIEWS

• ONLINECAMPAGNE

ANNABELL VAN DEN BERGHE

IN DE NAAM
VAN HAAR VADER
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Na dertig jaar papieren verleggen bij de openbare omroep werd Mark 
Coenen op rijpere leeftijd publicist bij De Morgen en Humo en oplei-
dingshoofd bij een Limburgse hogeschool. Nu debuteert hij op zijn 
61ste. Dit is zijn eerste boek. Maar ongetwijfeld niet zijn laatste.

© Thomas Sweertvaegher

NON-FICTIE

EEN HUIS KOPEN IN ITALIË 

OP JE 52STE, DEBUTEREN 

OP JE 61STE. MARK 

COENEN VINDT ZICHZELF 

GEEN VALSE TRAGE MAAR 

EEN ECHTE TRAGE. 

ZIJN DEBUUT PRIJST HIJ 

MET GRAAGTE ZELF AAN.
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Ik heb een boek geschreven.
Het heet Italië voor idioten.
Waarbij de idioot in de titel het hoofdpersonage is.
Dat ben ikzelf.
Waarbij een man, overlever van vele midlife- en  
levercrisissen, zijn geluk zoekt in Italië en dat vindt, 
maar niet helemaal.
Gebaseerd op een ongeveer echt gebeurd verhaal:  
dat van mij.

In 2010 kregen mijn vrouw en ik het zot in de kop:  
na een vakantie in de liefelijke Marche wilden  
we daar een huis kopen. 
Dat resulteerde in een diepmenselijk en soms 
hilarisch avontuur waarbij vriendschap, een  
oorlog om een olijfoogst en 1000 theezakjes  
een onmiskenbare hoofdrol spelen. 
En waarbij de auteur en zijn gezin leren dat het overal 
hetzelfde is, maar dan in Italië wel met beter weer.

Ondertussen kreeg de auteur ook kanker:  
een mens zou van minder melancholisch worden.
Het boek wordt gelardeerd met sprekende foto’s, 
levenswijsheid en kolder, die men nodig heeft om  
te overleven, waar men ook woont.
Geschikt voor terugkerende vakantiegangers, 
optimistische misantropen en Italië-lovers die  
de drukte in Toscane een beetje beu zijn.

MARK COENEN

ITALIË VOOR IDIOTEN
EEN HILARISCH ÉN ONTROEREND VERHAAL  

OVER GELUK ZOEKEN IN ITALIË

September 2019
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Omslagontwerp: Leen Depooter
Paperback ISBN 978 90 223 3662 5
E-book ISBN 978 94 604 1632 3
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Hans Bourlon (°1962) is samen met Gert Verhulst de drijvende 
kracht achter het productiehuis Studio 100. Naast coauteur  
van heel wat tv-series is hij al jaren columnist, voor onder meer 
De Tijd en het weekblad Trends. Zijn eerste boek, De blik van 
Bourlon (2017), een verzameling bespiegelingen over zijn leven 
en werk, vond heel wat weerklank.

© Thomas Sweertvaegher

Over De blik van Bourlon:

‘Dit boek is een revelatie!  
Ik heb het met veel plezier  
en zelfs ontroering gelezen. 
De blik van Bourlon is  
vers voedsel voor de geest  
en voor het hart.’

– Steven Van Herreweghe

‘Hij kan verdorie ook  
nog goed schrijven.’

– Phara de Aguirre

‘Filosofie is vaag,  
economie is saai, behalve  
als een topmanager met 
opleiding wijsbegeerte  
de twee verzoent.’

– Geert Noels

NON-FICTIE

 
HANS BOURLON, MEDEOPRICHTER VAN STUDIO 100
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Wat als je een neanderthaler ontmoet in een zoo 
vol uitgestorven diersoorten? 
Wat als je koeien, varkens en kippen niet meer 
mag doden om op te eten?
Wat als mensen die lang geleden zijn ingevroren 
weer tot leven komen?
Wat als je verliefd bent op iemand die er dertig 
uitziet maar eigenlijk negentig is?
Wat als robots kunst maken die iedereen ontroert?
Wat als een ruimtereiziger afscheid neemt van 
vrouw en kind omdat hij eeuwenlang ingevroren 
onderweg is naar een andere planeet?

Hans Bourlon is gefascineerd door de toekomst.  
Als een volleerd tijdreiziger pendelt hij van 2028 
naar 2089 en terug naar 2040. Met veel fantasie 
maar tegelijkertijd gebaseerd op de huidige weten-
schappelijke en technologische ontwikkelingen  
beschrijft hij hoe dat leven er in de toekomst kan uit-
zien. Of juist niet.

• INTERVIEWS

• SOCIALMEDIACAMPAGNE

HANS BOURLON

DE TIJDREIZIGER
EEN FANTASIEVOLLE BLIK OP DE TOEKOMST

Oktober 2019
Ca. 176 blz. / 12,5 x 20 cm
Ca. € 19,99 (paperback)
Ca. € 9,99 (e-book)
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Omslagontwerp: Herman Houbrechts
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E-book ISBN 978 94 604 1630 9
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Bavo Dhooge is auteur van beroep en filmregisseur van opleiding. Zijn werk 
werd meermaals bekroond en vertaald, en hij is vakkundig thuis in alle genres, 
van thriller tot autobiografie. In dit unieke boek brengt hij zijn kennis van het 
schrijven en de film tot een magnifiek orgelpunt.

© Thomas Sweertvaegher
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‘Het is bekend dat bijna de hele wereld ooit een 
boek wil schrijven, of erger nog: dat al heeft ge-
daan’, begint Bavo Dhooge dit boek. Als schrijven 
zo tot de verbeelding spreekt, mogen we ongetwij-
feld verwachten dat de film, dat andere toppunt 
van verbeelding, al eindeloos veel schrijvers in 
beeld heeft gebracht. Dat blijkt maar half waar. 
Een orang-oetan een banaan zien eten is namelijk 
nog interessanter dan een schrijver zien schrijven.

Toch zijn ze er, die films waarin schrijvers aan bod 
komen, maar dan vooral wanneer ze niet aan het 
schrijven zijn.   En wat doet een schrijver dan als hij 
niet schrijft? Bavo Dhooge beschrijft in twintig 
hoofdstukken evenveel verschillende types schrij-
vers, of toch het beeld daarvan in de film. Met flair en 
veel humoristische zelfbespiegelingen (Dhooge is 
tenslotte al aan zijn 101ste boek toe) fileert hij enkele 
films tot de typebeelden van schrijvers: de dromer, de 
neuroot, de alcoholist, de kantoorklerk, de geniale 
gek en vele andere.   Hij verzamelde bovendien meer 
dan 800 films met een schrijver in de hoofdrol. Je 
hebt namelijk veel schrijvers, en minstens zoveel 
soorten schrijvers in de film.

• LANCERINGSEVENT

• INTERVIEWS

• SOCIALMEDIACAMPAGNE

BAVO DHOOGE

DE NEUROOT, DE MISLUKKELING, 
ZIJN VERSLAVING EN HET BOEK
KIJKEN NAAR SCHRIJVERS

Oktober 2019
Ca. 280 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 24,99 (paperback)
Ca. € 11,99 (e-book)
NUR 400 (o.v.) – Non-fictie vrije tijd 
Omslagontwerp: Leen Depooter
Paperback ISBN 978 90 223 3690 8
E-book ISBN 978 94 604 1646 0

COVER NOG NIET BESCHIKBAAR
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Fred Klee werd in 2003 veroordeeld voor fiscale fraude en ver-
bleef van 2003 tot 2007 in de gevangenis in de Begijnenstraat 
in Antwerpen. Sindsdien toert hij met de theaterproductie Radio 
Cachot en baat een live music club uit.

© Thomas Sweertvaegher

In het boek Radio Cachot  
vertelt Fred Klee met verve  
over de vijf jaar die hij binnen  
de gevangenismuren doorbracht.  
Een verhaal over leven en over-
leven, relativeren en over hoe  
een toekomst na de straf  
uit te bouwen.

NON-FICTIE
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Toen hij in 2003 veroordeeld werd tot een gevange-
nisstraf van vijf jaar, besloot Fred Klee er het beste 
van te maken. De gevangenisdirectie wist zijn creatie-
ve talent en vlotte pen te waarderen. Al snel werd hij 
ingezet als onderhoudsman, media-man, hulp-voor-
alles en kreeg hij vrijheden die een ander niet had. Het 
bracht hem op plekken in de gevangenis die niet ieder-
een zomaar te zien krijgt.
Nieuwe gedetineerden, exit gedetineerden, stakin-
gen, gevangenisopstanden, de intriges in het dagelijk-
se bestuur van de gevangenis, vieringen, tragiek, 
blijdschap, dood, maar vooral treurnis, slechtheid en 
droefheid, alles zag hij voorbijkomen.
Hij was in de Antwerpse Begijnenstraat de bezieler 
van het interne radiokanaal Radio Cachot en richtte 
er de muziekband The Freedom Jail Band op.

In het boek Radio Cachot  
vertelt Fred Klee met verve  
over de vijf jaar die hij binnen  
de gevangenismuren doorbracht.  
Een verhaal over leven en over-
leven, relativeren en over hoe  
een toekomst na de straf  
uit te bouwen.

• INTERVIEWS

• THEATERTOURNEE

FRED KLEE

RADIO CACHOT
OVERLEVEN BINNEN DE MUREN  

VAN EEN VLAAMSE GEVANGENIS

September 2019
Ca. 224 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 19,99 (paperback)
Ca. € 9,99 (e-book)
NUR 402 – Waargebeurde verhalen
Omslagontwerp: Herman Houbrechts
Paperback ISBN 978 90 223 3689 2
E-book ISBN 978 94 604 1645 3
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Prof. 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.

© Bas Bogaerts

NON-FICTIE 
EERDER AANGEBODEN

Reeds verschenen
240 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 22,50 (paperback)
Ca. € 11,99 (e-book)
NUR 740 – Mens en maatschappij
Omslagontwerp: Jirka De Preter
Paperback ISBN 978 90 223 3615 1
E-book ISBN 978 94 604 1626 2

GUY T’SJOEN, JOZ MOTMANS & ILSE DEGRYSE

HET TRANSGENDER BOEK

EEN COMPLETE READER OVER  

HOE HET IS OM IN VLAANDEREN  

EN NEDERLAND TE LEVEN  

ALS TRANS PERSOON VANDAAG
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De hiphop- en rapcultuur is in de voorbije 40 jaar uitge-
groeid tot een prominente en wereldwijde subcultuur, 
vooral bij jongeren. Oudere generaties luisteren nog wel 
naar ‘gesproken muziek’, maar snappen 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.

Een boek voor jongeren die met hiphop bezig zijn maar 
de roots niet kennen, en voor ouderen die jongeren be-
zig zien en de essentie ervan op een ludieke manier wil-
len vatten.

Bram De Rynck beatboxt en rapt 
sinds zijn twaalfde. Hij is van op-
leiding filosoof en schreef zijn 
eindverhandeling over Theodor 
Adorno versus de rapcultuur. Hij 
is de zoon van Patrick De Rynck, 
schrijver, publicist, vertaler en 
bekend van de wereldwijde best-
seller De kunst van het kijken.

© Thomas Sweertvaegher

• BOEKVOORSTELLING  

 OP 17 SEPTEMBER IN LEUVEN

• UITGEBREIDE MEDIA-A ANDACHT

• WORKSHOPS

NON-FICTIE 
EERDER AANGEBODEN

BRAM & PATRICK DE RYNCK

CHECK IT OUT!

September 2019
Ca. 256 blz. / 17 x 24 cm
Ca. € 21,99 (paperback)
NUR 662 – Muziekgeschiedenis
Omslagontwerp: Tom Hautekiet
Illustraties: Tijsje Remans
ISBN 978 90 223 3619 9

GUY T’SJOEN, JOZ MOTMANS & ILSE DEGRYSE
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• POS-MATERIA AL

• UITGEBREIDE MEDIA-A ANDACHT

CULINAIR & LIFESTYLE

NIEUW!  
DE SCHEUR-MEUS
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Vanaf nu nooit meer nadenken over wat te eten vandaag?  
Het kan, met de Dagelijkse Kost Scheurkalender van Jeroen Meus. 
366 dagen lang (2020 is een schrikkeljaar!) vers en lekker eten  
met seizoensproducten.

JEROEN MEUS

DAGELIJKSE KOST 
SCHEURKALENDER 2020
INSPIRATIE VOOR ELKE DAG

Oktober 2019
Ca. 768 blz. / 13 x 18 cm
Ca. € 18 (paperback)
NUR 440 / 14 Eten en drinken / Kalenders
Omslagontwerp: Koen Bruyñeel
ISBN 978 90 223 3664 9
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CULINAIR & LIFESTYLE

Over Easy Nordic:  
‘77 klassiekers met een moderne twist.  
Een niet te versmaden boek.’

– Het Laatste Nieuws
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Dagný Rós Ásmundsdóttir, de IJs-
landse chef die al dertien jaar in België 
woont, komt uit een culinaire familie. 
Haar eenentachtigjarige moeder blijft 
gepassioneerd bezig met koken, en die 
passie heeft ze doorgegeven aan haar 
kinderen en kleinkinderen.
De hedendaagse IJslandse keuken is 
een heel pure keuken, met veel vis, lam 
en groenten. IJsland is voor Dagný 
Rós dan ook de belangrijkste inspira-
tiebron. Elke reis naar haar moeder-
land zorgt voor oneindig veel recepten 
die ze thuis namaakt, met de ingrediënten die in België 
voorhanden zijn. Al heeft ze sommige dingen van hier 
moeten leren eten. ‘Grijze garnalen bijvoorbeeld. Alle 
IJslanders denken eerst dat het wormpjes zijn. In IJs-
land hebben we alleen roze garnalen. Maar nu vind ik 
de grijze lekkerder dan de roze.’
IJsland is voor velen nog onbekend terrein. Toch trekt 
het land de laatste jaren steeds meer toeristen aan. 
Vulkanen, gletsjers, opmerkelijke rotspartijen, na-
tuurlijke stoombaden én een buitengewone keuken 
zijn daar niet vreemd aan. In Roots gaat Dagný Rós op 
zoek naar de recepten uit haar jeugd. Ze bezoekt boer-
derijen, gaat mee op visvangst en gaat langs bij opmer-
kelijke kaasboeren. 
Dat levert 50 heerlijke recepten op met lekkere sei-
zoensproducten en alle recepten in Roots geeft Dagný 
Rós een eigentijdse twist. Iedereen kan ze thuis per-
fect maken. Want eten is een feest!

• BOEKLANCERING

• WORKSHOPS

• MEDIA-A ANDACHT

DAGNÝ RÓS ÁSMUNDSDÓTTIR

ROOTS
EEN CULINAIRE ROADTRIP, MET RECEPTEN EN VERHALEN

Oktober 2019
Ca. 224 blz. / 20 x 25 cm
Ca. € 24,99 (hardcover)
NUR 440 – Eten en drinken
Omslagontwerp: Leen Depooter
ISBN 978 90 223 3660 1
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Ilse D’hooge, in 2006 door 
Knack Weekend verkozen 
tot Hobbykok van het Jaar, 
schrijft als culinair redacteur 
voor onder meer Libelle en 
Libelle Lekker. Met haar 
man runt ze een vishandel, 
waar ze ook kookworkshops 
geeft. In 2017 verscheen bij 
Angèle Easy@home, een 
boek boordevol heerlijke re-
cepten voor de hele familie.

Over Easy@home met Ilse: ‘Een dodelijk lekker boek.’
– Soetkin Bulcke, Nest

CULINAIR & LIFESTYLE

© Thomas Sweertvaegher
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In haar tweede Easy@home gaat Ilse D’hooge verder 
met de snelle en gemakkelijke keuken. De gerechten 
zijn klaar in goed een halfuur, en er komt geen waslijst 
van ingrediënten aan te pas. 
Waar in het vorige boek vooral de nadruk gelegd werd 
op snelheid, timemanagement en efficiëntie keert ze 
nu terug naar de basis en past deze toe op de heden-
daagse keukentrends. Want het is echt fijn om een 
‘echte’ bearnaisesaus te kunnen maken. Of met orega-
no en zongedroogde tomaatjes je snelle tomatensaus 
perfect op smaak te brengen. 
Omdat we niet allemaal als kind naast onze moeder 
mee in potten stonden te roeren, leert Ilse ons de ba-
sisstappen om nog lekkerder te koken. Hoe was die 
snijrichting om vlees te snijden ook alweer? Welke 
stukjes van de kip gebruik ik in een wokgerecht? Is 
die zelfgemaakte garnalenbouillon echt klaar in  
20 minuten? Smaakt mijn soep zoveel beter als ik de 
groenten eerst goed aanstoof? Zet ik het deksel op de 
pan als ik broccoli kook? 
Een nieuw basiskookboek dat past in onze huidige 
leefwereld. Geen uren in de keuken, maar toch ver-
fijnde gerechten door op de juiste manier te werk te 
gaan. Een kookboek met enkele bewust gekozen klas-
siekers, maar vooral met recepten die de laatste trends 
volgen met een gegronde basis. Alles blijft eerlijk, 
makkelijk, gezellig en is snel klaar!

• BOEKVOORSTELLING

• WORKSHOPS

• MEDIA-A ANDACHT

ILSE D’HOOGE

EASY@HOME. BACK TO BASIC
TOPRECEPTEN MET NET DAT TIKKELTJE MEER

September 2019
Ca. 196 blz. / 17 x 24 cm
Ca. € 24,99 (hardcover)
NUR 440 – Eten en drinken
Omslagontwerp: Koen Bruyñeel
ISBN 978 90 223 3663 2

VOORLOPIG OMSLAGONTWERP
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© Bas Bogaerts
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Eind augustus nemen tien gepassioneerde thuis-
bakkers het weer acht weken tegen elkaar op in 
de strijd om de beste thuisbakker van Vlaande-
ren te worden. En daar hoort naar goede ge-
woonte een prachtig bakboek bij. Helemaal in de 
sfeer van bakken met familie en vrienden, door-
deweeks én feestelijk!

 BAKE OFF VLAANDEREN 3 
ALTIJD FEEST

September 2019
Ca. 192 blz. / 19 x 24,5 cm
Ca. € 24,99 (hardcover)
NUR 440 – Eten en drinken
Omslagontwerp: Koen Bruyñeel
Hardcover ISBN 978 90 223 3667 0

• SPOTCAMPAGNE

• POS-MATERIA AL

• UITGEBREIDE MEDIA-A ANDACHT

• SOCIALMEDIACAMPAGNE
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Anne Drake (1968) werkte jarenlang bij een bedrijf dat plastic verpak-
kingen produceerde. Nu probeert ze haar impact op het milieu elke dag 
te verkleinen. In 2017 schreef ze het boek Doe het zelf! Ecologie op 
hoge hakken waarvan meer dan 5000 exemplaren werden verkocht. 
Ze geeft tal van workshops en lezingen en is in 2020 opnieuw de 
ambassadrice van de tweede editie van 100.100.100 in Antwerpen 
(100 mensen, 100 dagen, 100 procent afvalvrij).

© Thomas Sweertvaegher

‘Anne Drake is het 
levende bewijs dat je 
een milieubewust  
en duurzaam leven 
kan leiden zonder 
dat je aan comfort 
en luxe hoeft in te 
boeten.’

– Lene Kemps in  
 Het Laatste Nieuws

• BOEKVOORSTELLING  

 MET WORKSHOP

• LANCERING  

 ZERO WASTE-CAMPAGNE  

 2020

• INTERVIEWS

CULINAIR & LIFESTYLE
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Dat een kleine ecologische voetafdruk mét een elegan-
te hoge hak perfect mogelijk is, bewees Anne Drake in 
haar eerste boek Doe het zelf! In Eco lifestyle. Aan de 
slag! gaat ze op datzelfde elan verder en geeft een ant-
woord op de vraag waar we allemaal mee worstelen: 
wat kunnen we zelf doen? Met vele verrassend mak-
kelijke recepten en tips om het dagelijks leven zero 
waste te maken. Of om het met de woorden van zero 
waste-chef Anne Bonneau te zeggen: ‘We don’t need 
a handful of people doing zero waste perfectly. We 
need millions of people doing it imperfectly.’

ANNE DRAKE

ECO LIFESTYLE 
AAN DE SLAG!
OMDAT ALLE BEETJES HELPEN

November 2019
Ca. 176 blz. / 19 x 25 cm
Ca. € 22,50 (paperback)
NUR 450 – Lifestyle
Omslagontwerp: Leen Depooter
ISBN 978 90 223 3666 3

OOK VERKRIJGBAAR:

DOE HET ZELF

5000 VERKOCHTE EXEMPLAREN
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CULINAIR & LIFESTYLE

WIM LYBAERT

Iedereen kent ondertussen 
het moestuin-motto van Wim 
Lybaert: ‘Goed gepland is be-
ter geplant’. En dus zorgt hij 
ook dit jaar weer voor een 
gloednieuwe Moestuinplanner. 
De ideale handleiding om je 
persoonlijke planning op te 
stellen en dag na dag je moes-
tuinactiviteiten bij te houden.
Met een handige en overzich-
telijke zaai- en oogstkalender, 
groentefiches, maandelijkse 
to-dolijstjes en klimaatinfo.

• POS-MATERIA AL

MOESTUINPLANNER 2020

© Thomas Sweertvaegher

Augustus 2019
Ca. 352 blz. / 17 x 22 cm
Ca. € 17,50 (paperback)
NUR 423 – Moestuin
Omslagfoto: Thomas Sweertvaegher
Omslagontwerp: Pascal Van Hoorebeke
ISBN 978 90 223 3668 7

‘Life begins the day you start a garden.’ 
– Chinees gezegde
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CULINAIR & LIFESTYLE

In oktober breekt alweer het zeven-
tiende seizoen aan van De Slimste 
Mens ter Wereld, het ongemeen po-
pulaire programma op Vier. En naar 
goede gewoonte hoort daar een 
scheurkalender bij!

HIJ IS ER WEER!  

DE SLIMSTE SCHEURKALENDER 
TER WERELD

HET IDEALE EINDEJAARSGESCHENK

VAN DE VORIGE EDITIE WERDEN 20.000 EXEMPLAREN VERKOCHT

QUIZGENOT VOOR JONG EN OUD

Oktober 2019
Ca. 378 blz. / 13 x 18 cm
Ca. € 15 (paperback)
NUR 14 – Kalenders
ISBN 978 90 223 3665 6
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Julie Van den Driesschen en Denise Kuppens, winnares 
van en deelneemster aan het tweede seizoen van Bake 
Off Vlaanderen, hebben de handen in elkaar geslagen 
voor een uniek bakboek: klassieke patisserie versus ve-
gan bakken. Bananenbrood, naked cake, macarons of 
kaastaart: de klassieke creaties van Julie of het vegan al-
ternatief van Denise, ze smaken even heerlijk!

• ONLINECAMPAGNE

• MEDIA-A ANDACHT

• PROMO BULLET

• WORKSHOPS

JULIE VAN DEN DRIESSCHEN  
& DENISE KUPPENS

DUBBEL ZO LEKKER!
KLASSIEK ÉN VEGAN

Oktober 2019
Ca. 192 blz. / 19,5 x 24 cm
Ca. € 22,50 (hardcover)
NUR 440 – Eten en drinken
Omslagontwerp: Jirka De Preter
ISBN 978 90 223 3618 2

© Bas Bogaerts
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E-BOOKS

GUY T’SJOEN, JOZ MOTMANS  
& ILSE DEGRYSE 
Het Transgender Boek
978 94 604 1626 2

RUDI HERMANS 
De vrucht van de oude dag
978 94 604 1637 8

GERT-JAN VAN DEN BEMD 
Na de val
978 94 604 1639 2

MARK COENEN 
Italië voor idioten
978 94 604 1632 3

JUNI SEPTEMBER

FRED KLEE 
Radio Cachot
978 94 604 1645 3



ISH AIT HAMOU 
Het moois dat we delen
978 94 604 1649 1

TONI COPPERS 
Messias
978 94 604 1634 7

JAN VAN DER CRUYSSE 
Boem Boem 2.  
Bloedbad in Beringen
978 94 604 1629 3

OKTOBER

PHILIPPE DIEPVENTS 
Groter dan ons
978 94 604 1640 8

BREGTJE VAN BOCKSTAELE 
Barst
978 94 604 1641 5

PAUL BAETEN GRONDA 
Een smerig dier
978 94 604 1615 6

HANS BOURLON 
De tijdreiziger
978 94 604 1630 9

MATHIEU VANDENBULCKE 
& ILSE DEGRYSE 
In het hoofd van ouderen
978 94 604 1644 6

BAVO DHOOGE 
De neuroot, de mislukkeling, 
zijn verslaving en het boek
978 94 604 1646 0



E-BOOKS

DIMITRI LEUE 
Genoeg!
978 94 604 1633 0

PETER FRANCK 
Om dringende reden
978 94 604 1635 4

MAJA WOLNY 
Terugkeer uit het Noorden
978 94 604 1642 2

RUDI HERMANS 
Landverhuizing
978 94 604 1638 5

ILSE CEULEMANS 
Ik kom vandaag niet
978 94 604 1643 9

NOVEMBER JANUARI FEBRUARI

ANNABELL VAN DEN BERGHE 
In de naam van haar vader
978 94 604 1636 1





CHRONOLOGISCHE VERSCHIJNINGSLIJST

JUNI
  

GUY T’SJOEN, JOZ MOTMANS  

& ILSE DEGRYSE

Het Transgender Boek 
ISBN 978 90 223 3615 1

AUGUSTUS
  

WIM LYBAERT

Moestuinplanner 2020
ISBN 978 90 223 3668 7

SEPTEMBER

Bake Off Vlaanderen 3. Altijd feest
ISBN 978 90 223 3667 0

RUDI HERMANS

De vrucht van de oude dag
ISBN 978 90 223 3677 9

MARK COENEN

Italië voor idioten
ISBN 978 90 223 3662 5

FRED KLEE

Radio Cachot
ISBN 978 90 223 3689 2

BRAM & PATRICK DE RYNCK

Check it out!
ISBN 978 90 223 3619 9

GERT-JAN VAN DEN BEMD

Na de val
ISBN 978 90 223 3679 3

OKTOBER

ISH AIT HAMOU

Het moois dat we delen
Paperback ISBN 978 90 223 3695 3

Hardcover ISBN 978 90 223 3696 0

TONI COPPERS

Messias
ISBN 978 90 223 3669 4

PAUL BAETEN GRONDA

Een smerig dier
ISBN 978 90 223 3577 2

JAN VAN DER CRUYSSE

Boem Boem 2. Bloedbad in Beringen
ISBN 978 90 223 3650 2

PHILIPPE DIEPVENTS

Groter dan ons
ISBN 978 90 223 3683 0

BREGTJE VAN BOCKSTAELE

Barst
ISBN 978 90 223 3685 4

HANS BOURLON

De tijdreiziger
ISBN 978 90 223 3640 3

MATHIEU VANDENBULCKE 

& ILSE DEGRYSE

In het hoofd van ouderen
ISBN 978 90 223 3688 5

De Slimste Scheurkalender ter Wereld
ISBN 978 90 223 3665 6
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JEROEN MEUS

Dagelijkse Kost Scheurkalender 2020
ISBN 978 90 223 3664 9

BAVO DHOOGE

De neuroot, de mislukkeling, 
zijn verslaving en het boek
ISBN 978 90 223 3690 8

DAGNÝ RÓS ÁSMUNDSDÓTTIR

Roots
ISBN 978 90 223 3660 1

ILSE D’HOOGE

Easy@home. Back to basic
ISBN 978 90 223 3663 2

JULIE VAN DEN DRIESSCHEN  

& DENISE KUPPENS

Dubbel zo lekker!
ISBN 978 90 223 3618 2

NOVEMBER

DIMITRI LEUE

Genoeg!
ISBN 978 90 223 3684 7

PETER FRANCK

Om dringende reden
ISBN 978 90 223 3670 0

MAJA WOLNY

Terugkeer uit het Noorden
ISBN 978 90 223 3686 1

ANNE DRAKE

Eco lifestyle: aan de slag!
ISBN 978 90 223 3666 3

JANUARI

RUDI HERMANS

Landverhuizing
ISBN 978 90 223 3678 6

FEBRUARI

ANNABELL VAN DEN BERGHE

In de naam van haar vader
ISBN 978 90 223 3432 4

ILSE CEULEMANS

Ik kom vandaag niet
ISBN 978 90 223 3687 8
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BESTELINFORMATIE

De prijzen en verschijningsdata in deze folder  
zijn indicatief. Gelieve contact op te nemen met  
onze verkoopdienst bij twijfel; zij beantwoorden 
graag je vragen.

BELGIË
  
Standaard Uitgeverij nv
Rijnkaai 100/A11
2000 Antwerpen
0032 285 72 00
www.standaarduitgeverij.be 

VERKOOP 

besteldienst@standaarduitgeverij.be

PROMOTIE 

pers@standaarduitgeverij.be

NEDERLAND
  
New Book Collective
Silodam 119
1013/AS Amsterdam
0031 20 226 02 38
www.newbookcollective.com  

VERKOOP 

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

PROMOTIE 

Alice Wubbels
Mandy Hoenderop
promotie@newbookcollective.com
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