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8 ×  Crime & fictie  ×

Februari 2021 

Ca. 304 blz. / 14 x 21,5 cm 

Ca. € 22,50 (paperback) 

Ca. € 11,99 (e-book)

NUR 330 – Spannende boeken

Omslagontwerp: Wil Immink Design

Paperback ISBN 978 90 223 3780 6

E-book ISBN 978 94 604 1665 1

E-book

Je krijgt de kans een moord te voorkomen…
maar wat als je de sleutel in handen hebt  
en niet begrijpt wat er staat?

De moord op Arno Linter lijkt een 

eenvoudige klus. Alles wijst in de 

richting van een labiele jongen met 

agressieproblemen. Commissaris 

Liese Meerhout twijfelt en volgt de 

visie van haar team niet… Wanneer 

er bewijsmateriaal blijkt te ontbre-

ken, zijn alle blikken op haar ge-

richt. Is ze over de schreef gegaan? 

Veel tijd krijgt Liese niet, want een 

gruwelijke vondst in een Antwerps 

park vraagt alle aandacht van de 

moordbrigade: er is een jong kop-

peltje omgebracht. Zo’n dubbele 

moord is nooit gezien en bovendien 

laat de dader een boodschap ach-

ter. De sensatiepers likkebaardt, 

de publieke opinie keert zich tegen 

de traagheid van de politie.

Met een team vol twijfels moet 

commissaris Liese Meerhout een 

moordenaar stoppen die zijn tempo 

genadeloos opdrijft en er plezier in 

schept haar persoonlijk uit te dagen 

met raadselachtige aanwijzingen.

Toni Coppers is zonder 

twijfel Vlaanderens favoriete 

misdaad auteur. Zijn Liese 

Meerhout-thrillers zijn veelvul-

dig bekroond met de Hercule 

Poirot-juryprijs en meerdere 

publieksprijzen, waar onder 

de LangZullenWeLezen-trofee.

De reeks rond Liese Meerhout is 

een opeenvolging van standalones 

waar de levensloop van de hoofd-

personages als een boeiende rode 

draad doorheen loopt. De boeken 

werden gebruikt als inspiratie voor 

de televisiereeks Coppers.

Coppers staat bekend om zijn 

ingenieuze plots en doorgedreven 

psychologische karaktertekeningen. 

Hij schrijft over mensen van vlees 

en bloed. Zijn thrillers zuigen je 

mee in een andere wereld. Het zijn 

pageturners waarin spanning en 

echte ontspanning elkaar afwisse-

len. Net dat maakt Coppers lezen 

zo verslavend.

DE MOORD OP ARNO LINTER
TONI COPPERS‘Coppers lezen is een feest. 

Zijn intrige is zowel knap als 
mysterieus, zijn stijl is mooi, 
maar vooral: zijn personages 
zijn echte mensen.’ — Le Soir

‘Ik lees de nieuwe Toni Coppers 
en het wordt hoog tijd dat het 
grote publiek in Nederland deze 
Europese topauteur ontdekt!’ 
— Boekhandel Jaspers (Nederland)

‘Zijn werk kan de vergelijking met 
een hele batterij Scandinavische 
auteurs moeiteloos aan. […] 
Hoog tijd die eerdere boeken van 
Coppers ook maar eens aan te 
schaffen.’ — De Limburger

‘Niet alleen bedenkt hij plots die 
geloofwaardig en verrassend zijn, 
maar ook de uitdieping van zijn 
personages blijft boeiend.’  
— Het Nieuwsblad

 » Al meer dan 250.000 exemplaren verkocht in Vlaanderen

 » Vaste waarde in de top tien

 » Winnaar Hercule Poirot-juryprijs

 » Publiekslieveling: viervoudig winnaar Hercule Poirot -publieksprijs en LangZullenWeLezen-

trofee van de VRT, met een breed en loyaal lezerspubliek dat almaar groter wordt

 » IJzersterke plots en hoge kwaliteit: winnaar Hercule Poirot- juryprijs en LangZullenWeLezen-

trofee, genomineerd voor de Gouden Strop

 » Grote Valentijnscampagne op Facebook en Instagram:

    Geef uw lief slapeloze nachten cadeau Lezers  
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10 ×  Crime & fictie  ×

Meer dan  250.000 exemplaren verkocht

Val
ISBN 978 90 223 3724 0

€ 21,99

De zaak Magritte
ISBN 978 90 223 3767 7

€ 14,99

De verslavende Liese Meerhout-serie waarmee het allemaal begon 

Het laatste oordeel
ISBN 978 90 223 3132 3

€ 14,99

De vleermuismoorden
ISBN 978 90 223 3206 1

€ 14,99

De hondenman
ISBN 978 90 223 3246 7

€ 14,99

In naam van de vader
ISBN 978 90 223 3316 7

€ 14,99

De zomer van de doden
ISBN 978 90 223 3349 5

€ 14,99

Nooit meer alleen
ISBN 978 90 223 3436 2

€ 14,99

De jongen in het graf
ISBN 978 90 223 3505 5

€ 14,99

De genezer
ISBN 978 90 223 3572 7

€ 14,99

Het vergeten meisje
ISBN 978 90 223 3620 5

€ 21,99 

Messias
ISBN 978 90 223 3669 4

€ 21,99

Ontdek Vlaanderens meest    succesvolle backlist

‘Alex Berger is me vanaf mijn eerste pennenstreken 
heel dierbaar geworden. Een eigenzinnig man, 
sterk en kwetsbaar tegelijk. Hij is een blijver.’  
— Toni Coppers

‘Toni Coppers schrijft in zijn nieuwste thriller 
Val onmenselijk mooi over het kwaad dat ons 
leven vergiftigt.’ — Knack

‘De serie thrillers van de Vlaamse auteur Toni Coppers 
met als middelpunt de beminnelijke, daadkrachtige en 
intrigerende commissaris van politie Liese Meerhout is 
van een ongekend hoog niveau.’ — Lezer op bol.com

Lezers  
♥ 

 Liese



12 ×  Crime & fictie  ×

Maart 2021

Ca. 280 blz. / 14 x 21,5 cm

Ca. € 22,50 (paperback)

NUR 330 – Spannende boeken

Omslagontwerp: Wil Immink Design

Paperback ISBN 978 90 223 3771 4

E-book ISBN 978 94 604 1666 8

E-book

Een whodunit waarin de moordenaar met naam en 
toenaam op bladzijde één bekent, maar waarbij de lezer 
zich tot de laatste pagina blijft afvragen wie het gedaan 
heeft en waarom

Soldaat Thomas Lassiter komt gebro-

ken terug uit de Eerste Wereldoorlog. 

Na een verblijf van zes maanden 

in een psychiatrische inrichting 

probeert de ex-schrijver zijn leven 

weer op de rails te krijgen in Little 

Wycombe, een onooglijk dorpje aan 

de rand van Londen. Deze nieuwe 

start neemt een dramatische wending 

wanneer hij in een vlaag van zinsver-

bijstering zijn onderbuurman doodt.

Vanaf dat moment volgen vreemde 

gebeurtenissen elkaar in snel tempo 

op. Bij het politieonderzoek komt 

naar voren dat de bejaarde man 

op een andere manier vermoord 

werd dan Thomas zich herinnert. 

Daarnaast blijkt hij een waterdicht 

alibi te hebben dat door tientallen 

mensen in het dorp bevestigd wordt. 

Thomas beseft dat hij de moord moet 

onderzoeken, wil hij achter de ware 

toedracht komen.

Chris De Bruyn (1989) haalde een 

master handelsingenieur in de 

beleidsinformatica en een master 

nautische wetenschappen aan de 

Hogere Zeevaartschool. Na avonturen 

op een olietanker en een cruiseschip 

werkt hij nu als stuurman op een 

offshoreschip van Jan De Nul. Tijdens 

een van zijn zeereizen nam hij de tijd 

om dit debuut, een verhaal waar hij 

al lang op broedde, te schrijven.

 » Auteur is beschikbaar 

voor interviews

 » Online campagne  

met boektrailer

 » Blogtour

EEN ONSCHULDIGE MOORD 
Chris De Bruyn
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Februari 2021

Ca. 280 blz. / 14 x 21,5 cm

Ca. € 21,99 (paperback)

NUR 300 – Literaire fictie algemeen

Omslagontwerp:  

Herman Houbrechts

ISBN 978 90 223 3769 1

Als de tweeënnegentigjarige Cyriel 

Van Daele beseft dat zijn verblijf in 

woon-zorgcentrum Fortuna meer weg 

heeft van een hel dan van de hemel 

die hij zich had voorgesteld, slaat 

hij aan het schrijven in een poging 

zijn waardigheid te behouden. Het 

vroegtijdige verlies van zijn moeder, 

de ambivalente relatie met zijn vader, 

zijn bewogen liefdesleven, zijn gemiste 

vaderschap, de gruwel van de oorlog 

en vele verlieservaringen maken deel 

uit van zijn familieportret. Een toe-

gankelijke roman over waardig ouder 

worden. Pijnlijk, ontroerend en toch 

doorspekt met humor.

Eline Trenson (1983, Gent) is kli-

nisch psycholoog en psychoana-

lytisch thera peut. Na elf jaar aan 

de Universiteit Gent gewerkt te 

hebben als coördina trice van de 

permanente vorming psychoanaly-

tische therapie zette ze samen met 

haar man haar schouders onder 

een opleidingscentrum in de Franse 

Périgord Noir. Het Gedachtegoed biedt 

cursussen filosofie, psychoanalyse, 

cultuur en maatschappij aan en ver-

welkomt iedereen die warm wordt 

van kritisch denken, lezen en zinvolle 

dialoog. In 2018 debuteerde Eline met 

Het vergeten verdriet. 

 » Pr- en mediacampagne

 » Auteur is beschikbaar 

voor interviews

 » Social-mediacampagne

CYRIEL 
Eline Trenson
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14 ×  Crime & fictie  ×

Actuele roman over ouder worden en  
de wantoestanden in een verzorgingstehuis

‘Een verhaal dat iedereen moet lezen. Over hoe het is om 

oud te worden en in een verzorgingstehuis terecht te komen. 

Over het verlies van waardigheid en menselijkheid, de betutteling, 

de vernedering. Helder en zorgvuldig genoteerd, vanuit de oude 

man als verteller, die relaas doet van zijn woelige leven en van zijn 

verzet tegen het gevoel afgedankt te zijn. Via het persoonlijke verhaal 

word je als lezer ook deelgenoot van de geschiedenis en de sociale 

verschuivingen die zich hebben voltrokken. Maar het boek is vooral 

een liefdevolle lofzang op de levenskracht.’  

— Sociologe Christien Brinkgreve



16 ×  Crime & fictie  ×

Maart 2021

Ca. 320 blz. / 14 x 21,5 cm

Ca. € 22,50 (paperback)

NUR 300 – Literaire fictie algemeen

Omslagontwerp: Leen Depooter / 

quod.voor de vorm.

ISBN 978 90 223 3772 1

Een onderhuidse roman over kantelmomenten  
in een stad, een tijd, vijf levens

Als ze zes zijn, komt Mila in hun 

leven. Op hun drieënveertigste stapt 

ze er, even dramatisch, weer uit. 

Hun wegen scheidden en kruisten, 

maar altijd bleven ze ondergronds 

met elkaar verstrengeld. Ook de dood 

en kinderen liepen onlosmakelijk 

met hen mee.

Hun achtergrond drukte onuitwis-

baar een stempel op wie ze geworden 

zijn: zowel hun gezin van herkomst 

als de stad waarin ze opgroeiden. 

Antwerpen, waarin de geëscaleerde 

multiculturele verschillen de breuk-

lijnen in de vriendschap afwisselend 

uitvergrootten en overbrugden en 

ook professioneel hun toekomst in 

zwart-wit zetten. Mila’s dood legt die 

fundamenten bloot en dwingt de an-

deren om de balans op te maken: wie 

ze geweest zijn en wie ze nog kunnen 

– of willen – worden. De begrafenis zal 

hen opnieuw samenbrengen.

Gerda Van Erkel (1954) debuteerde, 

na sprookjes en Vlaamse Filmpjes, in 

1985 met haar roman voor volwasse-

nen Buiten regent het. Vier romans 

en een opleiding tot gestalttherapeut 

later richtte ze zich jarenlang op 

kinder- en jeugdboeken, waarvan o.a. 

Zes maal een is zeven, Een dubbel vuur-

teken, Huilen naar de maan, Vliegen 

zonder vleugels en Als de bergen huilen 

bekroond werden. De laatste jaren 

schoof Van Erkels doelgroep op naar 

young adults. Met Om wie wij waren 

keert ze terug naar een volwassen 

lezerspubliek. Ze werkt nog deeltijds 

als gestalttherapeut.

 » Boekvoorstelling

 » Auteur is beschikbaar voor 

interviews

 » Social-mediacampagne

OM WIE WIJ WAREN 
Gerda Van Erkel



Dr. Rudy Proesmans
Chris Van Camp & Lotte van Lith 
Matthias M.R. Declercq
Hannelore Bedert
Herman Portocarero 
Annabell Van den Berghe
Nelly De Keye
Mark Van den Wijngaert
Eric De Maerteleire

NON-
FICTIE



20 ×  Non-fictie  ×

Februari 2021

Ca. 224 blz. / 15 x 23 cm

Ca. € 24,99 (paperback)

NUR 740 / 860 Mens en 

maatschappij algemeen / 

Gezondheid algemeen

Omslagontwerp: 

Herman Houbrechts

ISBN 978 90 223 3777 6

‘Veel mensen willen nu maar één ding: namelijk dat 
alles weer zoals vroeger wordt. Back to normal. Maar ons 
vroegere normaal had geen gezonde toekomst. Deze crisis 
zegt ons dat we niet meer terug kunnen naar vroeger. 
Er zal vanaf nu een tijd vóór en een tijd na corona zijn.’

‘Ik beschouw het coronavirus als 

wraak van de natuur. Het maakt ons 

duidelijk dat het leven dat we leiden 

niet vanzelfsprekend is, dat er dingen 

zijn die veel sterker zijn dan de mens. 

Wat nu gebeurt, kan ons alleen maar 

nederig maken. Ik zie deze crisis als 

een wake-upcall, een oproep om ons 

te bezinnen over een gezonde toe-

komst voor onszelf en de wereld.’

Rudy Proesmans biedt in dit 

boek geen toveroplossingen voor het 

omgaan met virussen als corona, 

maar grijpt terug naar de wortels 

van de geneeskunde: ‘De allereerste 

grote artsen, Hippocrates voorop, 

deden in wezen maar twee dingen: 

ze beschouwden voeding en bewe-

ging niet alleen als medicijn, maar 

gebruikten ze ook als preventiemid-

del. Naar die eenvoud moeten we 

terug. Alle aandacht in deze corona-

crisis gaat naar het dragen van een 

mondmasker en voor de ultieme 

oplossing verwachten we alle heil van 

een vaccin. Dat is uiter aard belangrijk 

om de pandemie onder controle te 

krijgen, maar het is ook van funda-

menteel belang dat iedereen zich op 

een natuurlijke manier weerbaarder 

maakt tegen virussen en bacteriën. 

Het is typerend voor de klassieke 

geneeskunde om de mensen bang te 

maken en een vaccin naar voren te 

schuiven als dé oplossing, in plaats 

van hun te adviseren hun gezondheid 

in handen te nemen en te vertellen 

hoe ze dat kunnen doen.’

In dit boek legt dr. Rudy Proesmans 

uit wat immuniteit is en hoe een 

gezond immuunsysteem werkt. 

Maar vooral laat hij zien hoe je door 

een andere manier van eten en door 

een aantal makkelijke, voor iedereen 

haalbare ingrepen in je levensstijl 

een immens verschil kunt maken 

tussen ziek en gezond zijn.

OPTIMALE IMMUNITEIT
Verhoog je weerstand tegen virussen en bacteriën

Dr. Rudy Proesmans

 » Echte eyeopener voor al wie bewust en verantwoordelijk 

met zijn gezondheid wil omgaan: dit boek zal een 

(positieve!) schok door Vlaanderen en Nederland jagen

 » Zijn eerste boek Optimaal gezond zonder medicijnen 

werd een regelrechte bestseller (meer dan 

20.000 exemplaren verkocht)

 » Veel gevraagd in media om een andere kijk 

op ziek zijn en genezen te bieden

 » Auteur is beschikbaar voor interviews, 

lezingen en signeersessies

 » Online teasercampagne

 » Online leesfragment

Wacht niet op het vaccin, maak je  

nu sterk tegen het coronavirus



 Ook beschikbaar 

Optimaal gezond  
zonder medicijnen
Houd ziekte op afstand door de juiste voeding

Ca. 320 blz. / 15 x 23 cm

Ca. € 24,99 (paperback 

met steunkleur)

NUR 740 / 860 Mens en 

maatschappij algemeen / 

Gezondheid algemeen

Omslagontwerp:  

Dominic Van Heupen

ISBN 978 90 223 3404 1

 » Dit boek is blijvend actueel: nog nooit lag het 

geneesmiddelen gebruik zo hoog als nu

 » Een hartstochtelijk pleidooi voor een natuurlijke, 

uitgebalanceerde voeding, zodat je niet alleen heel 

wat ziektes kunt vermijden, maar ook een aantal 

aandoeningen met succes kunt behandelen

22 ×  Non-fictie  ×

Dr. Rudy Proesmans is ortho-

moleculair arts en concentreert 

zich voornamelijk op cardio-

vasculaire aandoeningen, com-

plementaire kankertherapie, 

kankerpreventie, behandeling 

van chronische vermoeidheid 

en antiaging. Hij is een veelge-

vraagd spreker op congressen 

in binnen- en buitenland.

‘Meesterlijk eenvoudig leesbaar. Dit boek 
is op een fantastische wijze geschreven, 
het leest als een roman zonder te vervallen 
in een opsomming van wat goed en niet 
goed is. De arts die het boek schreef vanuit 
zijn eigen ervaring geeft een heldere 
kijk op de alledaagse dingen die je leven 
kunnen veranderen. Zonder opdringerig 
over te komen word je wegwijs gemaakt 
in de voedingsgewoonten van de moderne 
mens. Een echte aanrader voor personen 
die een bepaalde aandoening hebben en 
eens willen zien hoe ze er (meestal) zonder 
medicatie van af kunnen raken.’  

— Lezer op bol.com

Meer dan  20.000 exemplaren verkocht ABSOLUTE BESTSELLE
R 



24

Mei 2021

Ca. 160 blz. / 17 x 24 cm

Ca. € 23,50 (paperback)

NUR 740 / 770 Mens en 

maatschappij algemeen / 

Psychologie algemeen

ISBN 978 90 223 3786 8

Dabrowski’s bevrijdende theorie van  
positieve desintegratie in de praktijk

Waar halen sommige mensen de 

veerkracht en de moed om verder te 

denken dan het einde van de lock-

down? Enerzijds is het een talent, 

anderzijds zit de mogelijkheid om uit 

onze innerlijke kracht te putten in 

de meeste zoekende mensen. De ver-

geten Poolse psychiater Kazimierz 

Dabrowski onderzocht dit fenomeen 

al in de jaren vijftig van de vorige 

eeuw. Uit zijn theorie van positieve 

des integratie blijkt dat mensen met 

een hoog ontwikkelingspotentieel net 

door hun heftige emoties en crisismo-

menten de kracht vinden om hun 

persoonlijkheid ten volle te ontwikke-

len. De coronacrisis is zo’n kans, zo-

wel op persoonlijk als op wereldvlak. 

Diepe dalen en hoge toppen ken-

nen, ervaring met burn-out, heel 

ontvankelijk zijn voor indrukken, 

felle emoties hebben, snel kunnen 

denken, creatief en gedreven zijn 

en je soms een buitenstaander 

voelen, kortom: een ‘speciale’ zijn… 

Het is eigen aan de mens met 

groeipoten tieel die Dabrowski voor 

ogen had. Wie zich herkent in het 

profiel van de gedreven zoeker die 

via een hobbelig pad zichzelf ont-

dekt, vindt in dit boek een gerust-

stellende leidraad. 

We moeten weer in ons vermogen 

geloven om als een feniks uit onze as 

te herrijzen en ons sterker dan ooit 

te voelen. We hebben alles in huis om 

onze eigen heelmeester te zijn.

 

 

 

 

 

 Ook beschikbaar  

CRASH BABY CRASH
Word je betere zelf met vallen en opstaan

Chris Van Camp & Lotte van Lith

×  Non-fictie  ×

 » Kennismaking met de intrigerende psychiater 

Kazimierz Dabrowski: zijn theorie van positieve desintegratie 

overzichtelijk uitgelegd, met concrete voorbeelden

 » Diepgaande interviews met ervarings deskundigen over  

hun crisis en innerlijke conflicten

 » Een profielschets van de intense mens in ontwikkeling 

 » Inspirerende oefeningen om met zelfonderzoek te starten

De kus van Dabrowski
ISBN 978 90 223 3698 4

€ 23,50

Genomineerd 
voor de

Bronzen Uil 
2020
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Lotte van Lith is Dabrowski-specialist en docent 

begaafdheid en ontwikkelingspsychologie aan o.a. 

de School of Thinking en VUB, verzorgt op inter-

nationaal niveau lezingen en is individueel begelei-

der voor begaafde adolescenten en volwassenen. 

Binnen haar bedrijf A Lot Of Complexity begeleidt 

ze tevens levendige studiedagen en (online) work-

shops. In 2016 ontving ze de Mensa Fonds Award 

in de categorie ‘Werk’ voor haar bijdrage aan de 

ontwikkeling van hoogbegaafd talent.

Chris Van Camp publiceerde eerder De kus van 

Dabrowski: een literair relaas van het afscheid van haar 

moeder en een traumatische jeugd, maar net zo goed 

het verhaal van een aha-erlebnis. Door Dabrowski 

kon ze haar pijnkabinet omzetten in een schatkamer. 

Die ontdekking veranderde haar leven en raakte dat 

van haar enthousiaste lezers.
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Februari 2021 (o.v.)

Ca. 288 blz. / 14 x 21,5 cm

Ca. € 22,50 (paperback)

NUR 320 – Literaire non- fictie  

algemeen

ISBN 978 90 223 3785 1

Een coming-of-ageverhaal dat zich afspeelt in 
de wielerwereld, met vriendschap en volwassen- 
wording als belangrijke centrale thema’s

In 2016 debuteerde Matthias 

M.R. Declercq met een opvallend 

boek, De Val, over het zogenoemde 

‘Scheldepeloton’. Begin 2000 ont-

moeten vijf jonge wielrenners elkaar 

geregeld. Alle vijf hebben ze één doel: 

de koers. Allemaal ambiëren ze een 

carrière als profrenner. Op het jaag-

pad langs de Schelde, van Gent naar 

Oudenaarde, trainen ze samen. Iljo 

Keisse, Wouter Weylandt, Dimitri 

De Fauw, Bert De Backer en Kurt 

Hovelijnck. Ze zijn jong, viriel, popu-

lair en schoppen het tot profwielren-

ner. Their finest hour.

Maar wat hen samenbracht, 

de koers, rukt hen ook uit elkaar. 

Dimitri De Fauw sterft in 2009, 

Wouter Weylandt verongelukt 

in 2011 tijdens de Ronde van 

Italië. Aan de carrière van Kurt 

Hovelijnck komt in 2013 een einde 

na een zware valpartij.

Een rauwe en uiterst gevoelige wer-

kelijkheid werd door Matthias M.R. 

Declercq met grote precisie en inle-

vingsvermogen neergeschreven.

 » Heruitgave n.a.v. de op het boek 

gebaseerde documentairereeks 

van Lieven Van Gils op Canvas  

(voorjaar 2021 – o.v.)

 » Media-aandacht

 » Spotcampagne op Canvas

 

 

 

 

 Ook beschikbaar  

DE VAL
Matthias M.R. Declercq

De ontdekking van Urk
ISBN 978 90 223 3765 3

€ 21,50

Matthias M.R. Declercq (1985)  

is journalist en schrijver voor o.a. 

De Morgen en het wielertijdschrift 

Bahamontes. In 2017 werd hij met 

De Val tweede bij de Debuutprijs. In 

oktober 2020 verscheen zijn tweede 

boek, De ontdekking van Urk.

Meer dan  15.000 exemplaren verkocht
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Reeds verschenen

Ca. 104 blz. / 13,5 x 20 cm

Ca. € 22,50 (hardcover)

NUR 400 – Non-fictie vrije tijd / 

algemeen

Omslagontwerp en vormgeving 

binnenwerk: Leen Depooter / 

quod.voor de vorm.

Illustraties: Randall Casaer

ISBN 978 90 223 3775 2

Op 17 februari 2019 stierf de man 

van singer-songwriter en auteur 

Hannelore Bedert op amper 

veertig jarige leeftijd aan hartfalen. 

Hannelore bleef achter met twee jon-

ge kinderen. In de weken en maanden 

nadat hun leven compleet onderste-

boven was gehaald, begon ze te schrij-

ven. Over het leven zonder Stijn, met 

wie ze bijna vijftien jaar lief en leed 

had gedeeld. Over het achterblijven 

met Hoppe en Polly. Over het verdriet 

en de twijfels, de zorgen en frustraties, 

maar ook over vriendschap, familie 

en kleine lichtpuntjes. Over heel diep 

vallen en toch de courage vinden 

om overeind te krabbelen. Over de 

heerlijk ontwapenende uitspraken 

van de kinderen. Over niet nadenken. 

Over de toekomst en over zoeken 

naar je identiteit wanneer een deel 

van je verdwenen lijkt te zijn.

Hannelore Bedert (1984) debuteerde 

in 2018 met de roman LAM, waar-

mee ze de Bronzen Uil Publieksprijs 

2019 won. In opdracht van Te Gek!? 

schreef ze in 2020 de novelle Bruna. 

Hannelore heeft een wekelijkse 

column in Libelle en werkt aan 

een tweede roman.

 » Indrukwekkende columns, 

waarvan er een aantal eerder 

in Libelle verschenen

 » Met illustraties van 

Randall Casaer

 » Auteur is beschikbaar voor 

interviews en lezingen

HOELANG GAAT PAPA  
NOG GESTORVEN ZIJN? 
Hannelore Bedert
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 Ook beschikbaar 

LAM
ISBN 978 90 223 3558 1

€ 22,50

Bruna
ISBN 978 90 223 3753 0

€ 18

Over alleen zijn en zoeken naar iets wat nooit 
meer terugkomt. Over niet meer weten wie je bent  
en toch doorgaan. Een ode aan Stijn, maar ook  
aan het leven. #merciStijn

×  Non-fictie  ×
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Januari 2021

Ca. 448 blz. / 15 x 23 cm

Ca. € 27,50 (paperback)

NUR 320 – Literaire non-fictie 

algemeen

Omslagontwerp: Leen Depooter / 

quod.voor de vorm.

ISBN 978 90 223 3774 5

‘In Europa overheerst de tendens om de slavernij als 
oude geschiedenis te zien. Maar wat mij tijdens mijn 
leven in de Verenigde Staten en op de Caribische 
eilanden altijd heeft beziggehouden, is hoe die trans-
Atlantische slavernij wel afgeschaft werd, maar nooit 
geheeld raakte. Voor veel nazaten van de slaven begint 
de historische afrekening nu pas.’

Voor oud-diplomaat Herman 

Portocarero zijn de manier waarop 

George Floyd aan zijn einde kwam, 

de Black Lives Matter-beweging 

en de zwarte rapcultuur allemaal 

verbonden met structureel racisme. 

Zijn beroepsleven bracht hem van 

Ethiopië naar Jamaica, Haïti, Cuba 

en de Verenigde Staten. Veel ontmoe-

tingen, plekken en gebeurtenissen 

maken duidelijk dat de wonden van 

de slavenhandel nooit geheeld zijn. 

Portocarero legt het verband tussen 

toen en nu, tussen plantages en rap-

cultuur, tussen Spanje en Harlem, 

het eigenzinnige Jamaica en de blij-

vende ongelijkheid in Haïti. Hij put 

zich niet uit in politieke correctheid, 

maar gebruikt ook privé- ervaringen 

en referenties om zijn visie te 

verduidelijken.

Herman Portocarero (1952) werkte 

tussen 1979 en 2017 als diplomaat in 

Afrika, op de Caribische eilanden, in 

New York en in het zuiden van de 

Verenigde Staten. Zijn persoonlijke 

ervaringen en ontmoetingen op al 

deze plaatsen maken zijn inzichten 

in de geschiedenis en de gevolgen 

van de slavernij buitengewoon 

levendig en boeiend.

 

 » Uitgebreide pr-campagne

 » Auteur is beschikbaar voor 

interviews

 » Online contentcampagne

 » Facebook- en 

Instagramadvertenties

DE ZWARTE HANDEL 
Herman Portocarero

×  Non-fictie  ×
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Maart 2021

Ca. 256 blz. / 14 x 21,5 cm

Ca. € 22,50 (paperback)

Ca. € 11,99 (e-book)

NUR 320 – Literaire non-fictie 

algemeen

Omslagontwerp: Herman Houbrechts

Paperback ISBN 978 90 223 3432 4

E-book ISBN 978 94 604 1636 1

E-book

De zoektocht van een kleindochter naar  
het verleden van haar Hongaarse grootvader

Daar staat ze dan, de kleindochter: 

in Boedapest, voor de deur van haar 

grootvader, die vijf dagen geleden 

plotseling is overleden. Geen van 

zijn drie dochters, 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, 

de honneurs waar. 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, die in 

1956 uit Hongarije vluchtte, in België 

een bestaan opbouwde, het minivoet-

bal stichtte, van zijn vrouw scheidde 

en in 1996 naar Hongarije terugkeer-

de. Het is ook de déconfiture van de 

grootvader, een tiran voor zijn gezin. 

En gaandeweg komt de kleindochter 

erachter dat hij in 1956 in Boedapest 

niet de heldenrol vervulde waar hij 

zo prat op ging. De laatste jaren van 

zijn leven werden gekenmerkt door 

achterdocht, waanbeelden, obsessies 

– wat de onthulling van zijn verleden 

des te urgenter maakt. Nietsontziend, 

gedreven door een hartstocht voor de 

waarheid, hoe pijnlijk ook, graaft de 

kleindochter almaar dieper – en stuit 

op steeds pijnlijker gebeurtenissen…

Annabell Van den Berghe is jour-

nalist 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 onderzoeksjournalis-

tiek. 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, populis-

me en radicalisering. Haar stukken 

verschenen ook in The Guardian, 

De Correspondent en de Volkskrant. 

Op dit moment maakt ze met pro-

ductiehuis Las Belgas een documen-

taire over Irak voor Arte. Dit is haar 

eerste boek.

 » Boekvoorstelling

 » Pr- en mediacampagne

 » Auteur is beschikbaar 

voor interviews

 » Social-mediacampagne

DE MAN DIE NIEMAND  
KON BEGRAVEN
ANNABELL VAN DEN BERGHE
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April 2021

Ca. 200 blz. / 15 x 23 cm

Ca. € 22,50 (paperback)

NUR 740 / 770 Mens en 

maatschappij algemeen / 

Psychologie algemeen

Omslagontwerp:  

Herman Houbrechts

ISBN 978 90 223 3747 9

Dit boek zal veel mensen de ogen openen,  
en hen hopelijk ook bevrijden

We kennen het beeld van wereldlei-

ders als Trump, Poetin en Bolsonaro 

als narcisten: zelfingenomen bulle-

bakken die over anderen heen walsen. 

Maar een narcist kan ook op een veel 

subtielere manier beschadigen. Nelly 

De Keye had een narcistische moeder 

en werd verliefd op een narcistische 

man. Pas na dertig jaar huwelijk zag 

ze het patroon. Intussen heeft ze zich 

verdiept in het thema en werd ze 

Vlaanderens eerste narcismecoach.

In dit boek maakt ze op een heel toe-

gankelijke manier, met vele herkenba-

re voorbeelden uit het dagelijks leven, 

duidelijk wat narcisme eigenlijk is en 

hoe je het in je naaste omgeving kunt 

herkennen. Nelly De Keye stelt op een 

eenvoudige manier de juiste vragen: 

zijn er bepaalde persoonlijkheden die 

meer dan gemiddeld het risico lopen 

om het slachtoffer te worden van 

een narcist, wat maakt iemand extra 

kwetsbaar? Kun je narcisten verande-

ren of ‘genezen’? Zijn narcisten zich 

er eigenlijk van bewust dat ze mensen 

kwetsen? En hoe doe je dat, gezonde 

grenzen stellen tegenover narcisten?

Ze haalt voorbeelden aan uit de 

privésfeer: relaties tussen partners, 

ouder en kind, moeder en dochter, 

schoonouders en -kinderen, broer 

en zus. Maar ook de professionele 

omgeving en bedrijfscultuur met 

narcis tische bazen en collega’s komt 

aan bod, net als de hedendaagse 

samen leving, die er alleen maar 

narcistischer op lijkt te worden.

Nelly De Keye is narcismecoach. Ze 

helpt mensen die worden geconfron-

teerd met narcisme in hun omgeving. 

Of het nu een narcistische partner is, 

een vriend met narcistische trekken, 

een ouder of een collega: narcisme 

weegt zo zwaar op de omgeving dat 

je er echt door onderdoor kunt gaan. 

www.narcismecoach.be

 » Veel pers- en media-aandacht

 » Auteur is beschikbaar voor 

interviews en lezingen

 » Online teasercampagne

 » Online leesfragment

 » Boektrailer

NARCISME
Herken én begrijp de narcisten in je leven

Nelly de Keye
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April 2021

Ca. 320 blz. / 15 x 23 cm

Ca. € 29,99 (luxe hardcover)

NUR 698 – Koningshuizen

Omslagontwerp:  

Herman Houbrechts

ISBN 978 90 223 3773 8

De boeiende geschiedenis van  
190 jaar Belgische monarchie

In 1830 kiest de Belgische grondwet-

gever voor een erfelijke monarchie, 

maar door de ministeriële verant-

woordelijkheid legt hij de koninklijke 

macht aan banden. De uitvoerende 

macht berust bij de regering, die poli-

tieke verantwoording is verschuldigd 

aan het verkozen parlement. Op die 

manier ontstaat een spanningsveld 

tussen de monarchie, die erfelijk is, 

en de regering, die gemandateerd 

is door de kiezer. De inzet van die 

tweestrijd is de politieke besluitvor-

ming. De koning is slechts symbolisch 

het hoofd van de uitvoerende macht. 

Zijn ministers regeren, zij voeren het 

politieke beleid.

Het was niet vanzelfsprekend dat 

Leopold I, die opgroeide in het 

ancien régime, zich naar de Belgische 

grondwet schikte. Hij en zijn opvol-

gers probeerden het politieke leven 

in België naar hun hand te zetten. 

Hoe evolueerden de macht en de in-

vloed van de vorst van Leopold I tot en 

met Filip? Als de macht van de koning 

via democratisering en particratie ge-

leidelijk afneemt, vermindert dan ook 

zijn invloed? Hoe stonden de koningen 

tegenover regering en parlement? 

Hoe gebruikten of misbruikten zij 

hun macht of invloed? Welke houding 

namen zij aan ten opzichte van poli-

tieke partijen?

Deze en andere vragen beantwoordt 

Mark Van den Wijngaert in een chro-

nologisch overzicht van 1831 tot heden. 

De lezer kan de boeiende evolutie 

volgen van Leopold I, die over reële 

macht beschikte, tot en met Filip, 

die alleen nog invloed uitoefent.

Mark Van den Wijngaert is eme-

ritus hoogleraar hedendaagse ge-

schiedenis aan de KU Brussel. Hij 

publiceerde over de Duitse bezetting, 

de Belgische politieke geschiedenis, 

de monarchie en de internationale 

geschiedenis na 1950. De Vlaamse 

media doen vaak een beroep op zijn 

kennis van de Belgische monarchie.

 » Auteur is beschikbaar voor 

interviews en lezingen

 » Online teasercampagne

 » Online leesfragment

BELGIË EN ZIJN KONINGEN 
Van macht naar invloed

Mark Van den Wijngaert
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Mei 2021

Ca. 320 blz. / 15 x 23 cm

Ca. € 24,99 (paperback)

NUR 740 / 860 Mens en 

maatschappij algemeen / 

Gezondheid algemeen

Omslagontwerp:  

Dominic Van Heupen

ISBN 978 90 223 3784 4

Antwoorden op de meest gestelde vragen over voeding 
en gezondheid volgens het recentste wetenschappelijk 
onderzoek

Kunnen we met voeding ons im-

muunsysteem versterken en virale 

aanvallen – denk aan COVID-19 – te 

lijf gaan? Welke zijn de risicofactoren, 

gerelateerd aan voeding, die de im-

pact van het coronavirus verhogen? 

Krijg je acne van chocolade en hoofd-

pijn van roomijs? Heb je honger als je 

maag knort? Wijn na bier geeft ple-

zier, maar bier na wijn geeft venijn 

– klopt dat wel?

Er bestaat nog steeds heel wat 

onduidelijkheid over eten en drin-

ken. Feiten en fabels buitelen over 

elkaar heen in de media. Word er 

maar wijs uit. In dit nieuwe boek 

van Eric De Maerteleire vind je 

weer antwoorden op veelgestelde 

vragen over voeding, gestoeld op 

wetenschap. Fabeltjes worden netjes 

gefileerd, feiten worden door weten-

schappelijke informatie onderbouwd 

en je komt ook meer te weten over de 

relatie tussen voeding en bepaalde 

aandoeningen zoals migraine, osteo-

porose, leveraandoeningen en een 

slecht werkende schildklier.

Na het lezen van Fabels en feiten 

over voeding en gezondheid zul je veel 

beter gewapend zijn om feit en fictie 

van elkaar te onderscheiden, en de 

vele tips en adviezen zullen je helpen 

gezond te blijven of te worden.

Eric De Maerteleire, bio-ingenieur 

en doctor in de landbouwkundige 

en toegepaste biologische weten-

schappen, was dertig jaar lang hoofd 

van het Gentse Stadslaboratorium. 

Hij is gepassioneerd door de relatie 

voeding en gezondheid en ver-

staat de kunst om soms moeilijke 

weten schappelijke onderwerpen te 

vertalen naar een voor iedereen toe-

gankelijk niveau. Hij is auteur van 

verscheidene artikelen en boeken 

en geeft vaak voordrachten.

FABELS EN FEITEN OVER  
VOEDING EN GEZONDHEID 
Eric De Maerteleire

Over Gezond eten, gezond ouder worden: 

‘Dit boek biedt zoveel om na te denken over hoe we omgaan met ons 

eetpatroon, hoe we zijn opgegroeid met de “vaste kost” en evolueren 

tot een bewuste eter. Het is echt een van de beste boeken en eigenlijk 

een must om bij iedereen thuis te hebben – niet op een verstofte 

boekenplank, maar dichtbij en zichtbaar.’ — Lezer op bol.com

 » Van de auteur van de best-

sellers Gezond eten, gezond 

ouder worden en Hele en halve 

waarheden en complete onzin 

over voeding

 » Dankzij zijn talrijke voor-

drachten weet de auteur welke 

vragen er leven over voeding 

en gezondheid

 » Met veel aandacht voor 

virussen en hoe je je ertegen 

kunt wapenen

 Ook beschikbaar 

Gezond eten, gezond  
ouder worden
ISBN 978 90 223 3591 8

€ 24,99

Hele en halve waarheden en 
complete onzin over voeding
ISBN 978 90 223 3722 6

€ 24,99

×  Non-fictie  ×
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Jeroen Meus 
Miki Duerinck & Kristin Leybaert
Bryan Ford 
Sarah Devos
Liesse Ella & Jos Van Der Velden

CULINAIR&
LIFESTYLE
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Maart 2021

Ca. 672 blz. / 17,5 x 25 cm

Ca. € 39,99 (hardcover)

NUR 440 – Eten en drinken algemeen

ISBN 978 90 223 3779 0

Een uniek kookboek, met 250 niet eerder  
gepubliceerde recepten

Op 20 september 2010 sprak 

Jeroen Meus voor het eerst de woor-

den ‘Goedenavond en welkom bij 

Dagelijkse Kost’. Meer dan tien jaar 

later blijft hij de dagelijkse vaste af-

spraak van vele honderdduizenden 

kijkers per dag. Voor het boek 10 jaar 

Dagelijkse Kost koos Jeroen 250 niet 

eerder gepubliceerde recepten en 

dook ermee de keuken in.

 » Spotcampagne op Eén

 » POS-materiaal

 » Advertentie- en retailcampagne

 » Uitgebreide pr- en 

marketingcampagne

 » Social-mediacampagne

10 JAAR DAGELIJKSE KOST 
Jeroen Meus
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10 JAAR 
DAGELIJKSE 

KOST



Tien jaar Dagelijkse Kost, dat is

 » meer dan 2400 uitzendingen op Eén

 » Meer dan 2400 recepten

 » 2,5 miljoen verkochte boeken

 » 500.000 kijkers per dag

 » 300.000 Facebookvolgers

 » 130.000 Instagramvolgers

Meer info volgt in een  
aparte aanbiedingsfolder.
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Februari 2021

Ca. 240 blz. / 17 x 24 cm

Ca. € 27,50 (hardcover)

NUR 440 – Eten en drinken algemeen

ISBN 978 90 223 3778 3

Voor iedereen die weleens moestuiniert, houdt  
van het buitenleven, graag kookt én graag eet

In Boerenjaar op Vier worden boeren-

families gevolgd tijdens het werk op 

de akker, in de boomgaard of in de 

stal. Kelderende veilingprijzen, hitte-

golven of het eeuwig voortdenderende 

ritme van het landleven weerhoudt de 

boeren er vaak van tijd voor zichzelf te 

nemen. Maar toch hebben ze allemaal 

de mond vol van de liefde voor het 

product. Alle moeilijkheden ten spijt 

blijft de passie voor het land, de oogst 

en de dieren onveranderd.

In Schoon boerenleven vertellen de 

boerenfamilies waar voor hen de 

schoonheid zit, waarom ze blijven 

doorgaan, en hoe het boerenle-

ven – ook tijdens corona – telkens 

hetzelfde en toch weer helemaal 

anders is dan dat van vroegere 

gene raties. En bovenal: hoe het 

altijd weer gaat om de liefde voor 

het eindproduct: die smeuïge aard-

appel, de zachtste kotelet, krakend 

verse appels of de zoetste melk en 

room. Elke familie heeft een of meer 

familierecepten waarin dat eindpro-

duct helemaal tot zijn recht komt. 

Schoon boerenleven vertelt niet alleen 

de verhalen, maar serveert ook veer-

tig recepten die iedereen toelaten 

het lekkers van eigen bodem perfect 

na te maken in eigen keuken.

SCHOON BOERENLEVEN*
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 » Boekvoorstelling

 » Spotcampagne op Vier

 » Voorpublicatie

 » Social-mediacampagne
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SCHOON 
BOERENLEVEN
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Mei 2021

Ca. 160 blz. / 17 x 24 cm

Ca. € 22,50 (paperback, full colour)

NUR 440 – Eten en drinken algemeen

Omslagontwerp:  

Dominic Van Heupen

ISBN 978 90 223 3760 8

Als je van plan bent om vaker vers en 

gezond veggie of vegan te koken, is 

het leuk om een serie receptjes bij de 

hand te hebben die vlot te maken zijn. 

Want hoe leuk koken ook is, je hebt 

niet elke dag de tijd om er intensief 

mee bezig te zijn. Daarom gingen de 

auteurs voor jou op zoek. 

Er zit van alles wat in! Fastfood en 

fingerfood, met leuke variaties op be-

kende recepten zoals nacho’s, ceviche, 

döner kebab, pita de luxe, panini… 

Hippe salades met dat extraatje dat 

je een wow gevoel geeft. Stoofpotjes en 

maaltijdsoepen vol aroma en stevige 

comfortfood waar je maar niet genoeg 

van krijgt. Variaties op bekende klas-

siekers zoals vol-au-vent, waterzooi, 

quiche of stoofvlees, maar ook me-

diterraan getint, zoals gevulde punt-

paprika of bloemkooltaartje met pesto, 

of met een Aziatische touch, zoals 

Japanse ramen of Indiase groente-

curry. En stel dat je dan nog een toetje 

wilt, dan maak je in een wip een fancy 

île flottante aux fraises, een kindvrien-

delijke chocolademousse of origineel 

vruchtenijs. Allemaal supersimpel!

Dit boek heeft nog iets bijzonders. 

Elk recept waarin zuivel gebruikt 

wordt, kreeg een evenwaardige vegan 

tegenhanger. Zo heb je telkens de keu-

ze welke versie je maakt: vertrouwd 

veggie of avontuurlijk vegan.

Miki Duerinck en Kristin Leybaert 

kennen we als de auteurs van de suc-

cesvolle boeken Vegetarisch genieten, 

Donderdag Veggiedag kookboek, Veggie 

voor starters, Veggie burgers, balletjes 

en broodbeleg, La cucina verde en 

Vandaag Vegan! In 2009 publiceerden 

ze Veggie in 30 minuten. Hun plan om 

dit boek te herwerken leverde zoveel 

nieuwe ideeën op dat Veggie of Vegan, 

supersimpel een totaal ander boek 

geworden is.

 » Gerechten die je spelenderwijs 

combineert met je drukke leven

 » Elk gerecht is geschikt voor 

veggie of vegan food lovers

VEGGIE OF VEGAN, SUPERSIMPEL
Meer dan 70 snelle en eenvoudige recepten

Miki Duerinck & Kristin Leybaert

×  Culinair & lifestyle  ×

Veggie burgers, 
balletjes en broodbeleg
ISBN 978 90 223 3102 6

€ 19,99

 

Veggie voor starters
ISBN 978 90 022 5229 7

€ 24,99

 
La cucina verde
ISBN 978 90 223 3367 9

€ 15

 

 
 
 
Vandaag Vegan!
ISBN 978 90 223 3553 6

€ 22,50

 Ook beschikbaar 

‘Vandaag Vegan! inspireert om vandaag nog naar 
de supermarkt (of biowinkel) te rennen en boodschappen 
in te slaan voor een plantaardig brunchgerecht, hoofd-
gerecht of dessert. 100% vegan gedoe? Nee! Met dit kookboek 
tover je in een handomdraai smaakvolle en creatieve 
blijmakers op tafel die ook nog eens goed zijn voor dier 
en milieu!’ — De hippe vegetariër
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Februari 2021

Ca. 160 blz. / 21,6 x 25,4 cm

Ca. € 22,50 (hardcover, full colour)

NUR 440 – Eten en drinken algemeen

Omslagontwerp:  

Dominic Van Heupen

ISBN 978 90 223 3776 9

Broodbakken is weer razend populair  
in coronatijden

Niets heerlijker dan een huis waarin 

de geur van zelfgebakken brood zich 

verspreidt. Maar hoe begin je eraan? 

In Bakken met zuurdesem legt Bryan 

Ford je haarfijn uit hoe je met je zelf-

gemaakte zuurdesemstarter kunt 

bakken. En dan is het aan jou en je 

handen, want hoe meer je het in de 

vingers krijgt, hoe fijner je het zult vin-

den om je eigen zuurdesembrood te 

bakken. En nee, je brood hoeft er niet 

perfect uit te zien. Het hoeft ook niet 

altijd het traditionele rustieke brood te 

zijn. Met zuurdesem kun je evengoed 

creatief te werk gaan. Bak je eigen 

volkorenbrood, ciabatta, bagels, pizza, 

focaccia, kaasbroodjes… en geniet van 

het broodbakken en het resultaat.

Bakker en instagrammer 

Bryan Ford (artisanbryan.com; 

@artisanbryan) weet met zijn uitno-

digende, niet-traditionele benade-

ring iedereen enthousiast te maken 

om thuis brood te bakken. Zijn 

Hondurese roots, zijn passie voor de 

Latijns-Amerikaanse cultuur en zijn 

jeugd in New Orleans vormen daar-

bij een bron van inspiratie.

 » Leer hoe je zelf thuis 

heerlijke, creatieve 

zuurdesembroden bakt

 » Meer dan 500 vijfsterren-

recensies op Amazon

BAKKEN MET ZUURDESEM
Technieken en creatieve broodrecepten uit de wereldkeuken

Bryan Ford

In Bakken met zuurdesem vind je:

 » alles wat je moet weten om je desemstarter 
aan de praat te krijgen

 » gedetailleerde stap-voor-stapinstructies 
voor alle meng-, rijs- en baktechnieken

 » originele broodrecepten geïnspireerd  
op de wereldkeuken

×  Culinair & lifestyle  ×
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April 2021

Ca. 192 blz. / 17 x 24 cm

Ca. € 25,99 (hardcover, full colour)

NUR 410 – Natuur populair 

algemeen

Omslagontwerp:  

Dominic Van Heupen

ISBN 978 90 223 3783 7

 » Word een doorgewinterde wolkenspotter. Ontdek prachtige 

optische fenomenen zoals de glorie, regenbogen, bijzonnen en 

corona’s. Leer meer over mist, Saharazand, sneeuw en regen, 

de mistral en de sirocco, hoge- en lagedrukgebieden, de bliksem, 

weerballonnen en zeppelins.

 » Ontdek hoeveel magie er boven je hoofd zweeft, leeft, dwarrelt, 

vliegt en suist. Naar de hemel turen zal nooit meer hetzelfde zijn!

Eerst was Sarah Devos van plan een 

boek te schrijven over de hemel en 

alles wat er boven ons hoofd te spot-

ten valt, maar toen ze klaar was met 

schrijven bleek dat ze een boeken-

tweeling had gemaakt! Ze zijn de 

zussen van haar andere boekenduo: 

Het bosboek en Het zeeboek.

In Het ruimteboek zocht Sarah het 

intergalactisch ver weg en keek ze 

naar wat lichtjaren bij ons vandaan 

allemaal rondzweeft in de ruimte.

In Het hemelboek richt ze haar blik nog 

steeds naar boven, maar nu blijft ze 

iets dichter bij onze blauwe planeet.

Ze stak haar hoofd in de wolken, 

ging praten met wolkenexperts en 

volgde een cursus weerkunde. Ook 

in dit vierde boek slaagt ze er weer 

met verve in om haar fascinatie en 

enthousiasme over de natuur die ons 

omringt te delen – dit keer over het 

weer, de wind, de wolken en andere 

mooie hemelfenomenen.

Sarah Devos ziet het als een sport 

om ingewikkelde dingen zo begrij-

pelijk mogelijk neer te schrijven. 

Voor elk boek trekt ze vol enthou-

siasme op onderzoek uit naar een 

ander deel van onze natuurlijke 

wereld. Het resultaat is telkens 

weer een bijzonder verhelderend 

familieboek. Verder heeft Sarah 

een column in Natuur.blad, het 

leden blad van Natuurpunt, een blog, 

zondagbosdag.be en publiceerde ze 

de succesvolle boeken Het bosboek, 

Het zeeboek en Het ruimteboek.

HET HEMELBOEK 
Over weer, wolken en regenbogen

Sarah Devos

×  Culinair & lifestyle  ×



 » Wist je dat de eerste weerman er twee jaar over deed  

om het weerbericht van één dag te berekenen?

 » Hoe ontstaat dat magische poollicht?

 » Zou Beyoncé eigenlijk wel weten wat een halo (halo, halo) is?

 » Kan het echt kikkers regenen?

 » Wat is het verschil tussen een storm, een orkaan en een tornado?

 » Wist je dat regenbogen eigenlijk altijd rond zijn? (De stiekemerds.)

 » Zijn echt geen twee sneeuwvlokjes hetzelfde?

 » Wat gebeurt er met je lichaam als je in een straaljager zit?

 » Hoe komt het dat je nooit meer een orkaan met de naam Gustav zult tegenkomen?

 » Waarom werden die zalige zeppelins eigenlijk afgeschaft?

 » Wat is de straalstroom?

 » Hoe vinden vogels elk jaar de weg terug naar hun winterverblijf?

 » Bestaan luchtspiegelingen echt?

Antwoorden op al deze vragen vind je in Het hemelboek.

Het bosboek
ISBN 978 90 223 3385 3

€ 24,99

Het zeeboek
ISBN 978 90 223 3645 8

€ 24,99

56 ×  Culinair & lifestyle  ×

Nieuwsgierig naar de andere boeken van Sarah Devos?

‘Dat is wel iets waar je voor 
moet opletten bij de boeken 
van Sarah: je wereld verandert, 
voorgoed. Ten goede hoor. 
Je ziet, je hoort, je ruikt veel 
meer, omdat je je bewuster 
bent van de naam en oorsprong 
en betekenis van dingen. […] 
Sarah heeft de gave om de 
wereld niet enkel mooier maar 
ook groter te maken. Ze laat je 
het grootse in het kleine zien.’  
— Lezer op bol.com

Het ruimteboek
ISBN 978 90 223 3720 2

€ 24,99

‘Het weetjesboek van de zee is het ultieme 

naslagwerk voor grote en kleine strandjutters. 

Waarschuwing: schelpjes rapen zal nooit 

meer hetzelfde zijn...’ — Elle

Wa t zijn va llende sterren en wa nneer krijg je ze te 

zien? W aarom kan je op Jupiter maa  r om de tw aalf 

jaar Nieuwjaar vieren? Hoe vind je de Kleine Beer? 

En is de Poolster eigenlijk wel de helderste? Is er echt 

een terminator op de maa  n? De antwoorden vind je 

in Het ruimteboek. 

‘Alleen of met de hele familie naar het bos: met 

Het bosboek wordt een doodgewone boswandeling 

een avontuur voor klein en groot. Dankzij een 

heleboel weetjes komt het bos echt tot leven!’  

— Natuurpunt
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April 2021

Ca. 192 blz. / 17 x 20 cm

Ca. € 19,99 (paperback, full colour)

NUR 431 – Huisdieren

Omslagontwerp:  

Dominic Van Heupen

ISBN 978 90 223 3782 0

Katten hebben eeuwen gehad om 

onze eigenzinnige metgezel te worden. 

Ze lijken met veel gemak de moderne 

mens te volgen nu die in hoogbouw of 

dichte woonwijken leeft. Steeds meer 

katten leven binnen, en daar is niets 

mis mee. Tenminste als je hun het 

leven aangenaam maakt en zorgt dat 

hun natuurinstinct een goede plek 

vindt tussen de muren.

Kamerkatten is geschreven voor het 

snel groeiende aantal mensen dat een 

kat houdt in appartementen of rijhui-

zen, in steden of gemeenten waar het 

voor katten onveilig is om buiten te 

leven. En het is natuurlijk ook handig 

voor de bezitters van katten die wel-

eens een tripje buiten mogen maken, 

een koertje of tuintje hebben, maar 

toch hoofdzakelijk binnen leven.

Het boek biedt praktische tips voor 

verzorging, voeding en training van 

kamerkatten binnen de muren, slim-

me raad voor de inrichting van je huis, 

kamer of flat en allerlei wetenswaar-

digheden over het gedrag en de taal 

van katten. Experts die dagelijks in 

de weer zijn met katten geven advies. 

Enkele bezitters van kamerkatten 

vertellen over leven onder één dak 

met hun favoriete dier. De leuke 

foto’s doen iedere kattenliefhebber 

glimlachen.

 » Alles voor een prinsheerlijk 

leven van je kamerkat

 » De leuke foto’s doen alle 

kattenliefhebbers glimlachen

 » Met medewerking van 

dierenarts Louise Mollaerts, 

kattengedragstherapeut 

Benjamin Jacobs en dierenasiel 

Zwerfkat in Leuven (ZIL)

KAMERKATTEN
Alles wat je moet weten om je kat binnen perfect gelukkig te maken

Liesse Ella & Jos Van Der Velden

Liesse Ella Van Der Velden 

is eigenaar van twee beeldige 

kamerkatten en heeft de 

liefde voor journalistiek van 

haar vader meegekregen. Ze 

schrijft en fotografeert het 

liefst in het bijzijn van een 

speelse kat.

Jos Van Der Velden is jour-

nalist bij VRT NWS en heeft 

de liefde voor katten van zijn 

dochter meegekregen. Hij 

schrijft het liefst in het bij-

zijn van een snorrende kat.

×  Culinair & lifestyle  ×
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HERDRUKKEN

www.standaarduitgeverij.be 9 789022 336984 Hoe het ‘pijnkabinet’ van een onecht kind een schatkamer werd

lange dagen komt de auteur het boek van de vergeten Poolse Kazimierz 
Dabrowski tegen. Zijn theorie van positieve desintegratie, die al dat vallen 
en opstaan rechtvaardigt, voelt als thuiskomen. Het verklaart haar té felle 
emoties, haar onnoeme lijke pijn, haar zucht naar autonomie, maar ook haar 
veerkracht. Deze aha-erlebnis zorgt ervoor dat ze haar deviante jeugd en  
de bijbehorende vloedgolf van haarscherpe, vaak pijnlijke herinneringen  
als haar ware erfenis gaat koesteren. 

‘De kus van Dabrowski is een geschenk. Chris Van Camp is onverbiddelijk 
ten opzichte van zichzelf, haar stervende moeder en daardoor onszelf. 
Ontroerend zonder sentimenteel te worden, ongenadig zonder liefdeloos te 
zijn, scherp zonder de ware zachtheid te verloochenen, herkenbaar zonder 
clichés te laten paraderen.’
Jeroen Olyslaegers, auteur
 
‘Dit is een belangrijk boek dat pleit voor de culturele herwaardering van 
desintegratie als groeipijn. Wie zich voor Dabrowski’s gedachtegoed inte-
resseert, zal zich laven aan het oprechte, gelaagde zelfonderzoek, aan de 
transformatie zonder voorbij te gaan aan de innerlijke conflicten, aan de 
kleinmenselijkheid en ongepolijste kwetsbaarheden. Intense mensen zullen 
zich veelvuldig gespiegeld voelen, iedereen zal zich verrijkt weten met 
levenskennis.’
Lotte van Lith, Dabrowski-specialist

Chris Van Camp neemt de 
lezer mee in de laatste zeven 
levensdagen van haar hoogbe-
jaarde moeder. Ze hebben wel 
vaker afscheid genomen, met 
stille trom of slaande deuren. 
Voor de moe der was ‘wat  
dé mensen zouden den ken’ 
van levensbelang, terwijl voor 
de dochter de waarheid over 
haar bas taardschap levens-
noodzakelijk was.  Uitgerekend 
in die woordeloze, inten se, 

C
hris Van C

am
p - Schöller

De kus van Dabrow
ski

De kus van Dabrowski
Chris Van Camp - Schöller

Karin JacobsMoederpijn
Herinneringen aan een moeder  

verslaafd aan pillen en aandacht

Hyperventilatie, stress, angsten 
en paniekstoornissen aanpakken 

met de Buteyko-methode

NOELL A APPERMANS

M I J N  V E R H A A L

Heradem!  

Val (2de druk)

Toni Coppers

ISBN 978 90 223 3724 0
€ 21,99

Plato & Cola of het geheim van jouw brein  
(3de druk)

Veerle Visser-Vandewalle

ISBN 978 90 223 3755 4
€ 19,99

De kus van Dabrowski (2de druk)

Chris Van Camp

ISBN 978 90 223 3698 4
€ 23,50

De zaak Magritte (3de druk)

Toni Coppers

ISBN 978 90 223 3767 7
€ 14,99

Moederpijn (2de druk)

Karin Jacobs

ISBN 978 90 223 3716 5
€ 19,99

Boem Boem 2 (2de druk)

Jan Van der Cruysse

ISBN 978 90 223 3650 2
€ 21,99

Heradem! (2de druk)

Noëlla Appermans

ISBN 978 90 223 3542 0
€ 22,50
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Macramé (4de druk)

Fanny Zedenius

ISBN 978 90 223 3368 6
€ 19,99

Het bosboek (4de druk)

Sarah Devos

ISBN 978 90 223 3385 3
€ 24,99

100 mocktails (3de druk)

Hilde Deweer

ISBN 978 90 223 3379 2
€ 19,99

Het duurzame gezin (2de druk)

Sustainable Family

ISBN 978 90 223 3711 0
€ 24,99

Rond klei (2de druk)

Michelle Heylen & Melissa Milis

ISBN 978 90 223 3486 7
€ 29,99

Blijven ademen (8ste druk)

Louis Van Nieuland & Katrien Geeraerts

ISBN 978 90 223 3369 3
€ 22,50

Doe maar gewoon (2de druk)

Annie De Leersnyder

ISBN 978 90 223 3708 0
€ 19.99

Larousse brood (3de druk)

Eric Kayzer

ISBN 978 90 223 3047 0
€ 29,99

62 63 



64 

JANUARI

De zwarte handel

Herman Portocarero

ISBN 978 90 223 3774 5

FEBRUARI

De moord op Arno Linter

Toni Coppers

ISBN 978 90 223 3780 6

 

Cyriel 

Eline Trenson

 ISBN 978 90 223 3769 1

 

Optimale immuniteit

Dr. Rudy Proesmans

ISBN 978 90 223 3777 6

 

De val

Matthias M.R. Declercq

ISBN 978 90 223 3785 1

 

 

Schoon boerenleven

ISBN 978 90 223 3778 3

Bakken met zuurdesem

Bryan Ford

ISBN 978 90 223 3776 9

CHRONOLOGISCHE VERSCHIJNINGSLIJST

MAART

Een onschuldige moord

Chris De Bruyn

ISBN 978 90 223 3771 4

 

Om wie wij waren

Gerda Van Erkel

ISBN 978 90 223 3772 1

 

De man die niemand  

kon begraven

Annabell Van den Berghe

ISBN 978 90 223 3432 4

 

10 jaar Dagelijkse Kost

Jeroen Meus

ISBN 978 90 223 3779 0

APRIL

Narcisme

Nelly De Keye

ISBN 978 90 223 3747 9

 

België en zijn koningen

Mark Van den Wijngaert

ISBN 978 90 223 3773 8

 

Het hemelboek

Sarah Devos

ISBN 978 90 223 3783 7

 

Kamerkatten

Liesse Ella &  

Jos Van der Velden

ISBN 978 90 223 3782 0

MEI

Crash baby crash

Chris Van Camp  

en Lotte van Lith

ISBN 978 90 223 3786 8

 

Fabels en feiten over  

voeding en gezondheid

Eric De Maerteleire

ISBN 978 90 223 3784 4

 

Veggie of vegan,  

supersimpel

Miki Duerinck &  

Kristin Leybaert

ISBN 978 90 223 3760 8
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REEDS VERSCHENEN

Hoelang gaat papa  

nog gestorven zijn?

Hannelore Bedert

ISBN 978 90 223 3775 2

februari

De moord op Arno Linter

Toni Coppers

ISBN 978 94 604 1665 1

maart

Een onschuldige moord

Chris De Bruyn

ISBN 978 94 604 1666 8

 

De man die niemand  

kon begraven

Annabell Van den Berghe

ISBN 978 94 604 1636 1

e-books 

NOTITIES



68 



70 



BESTELINFORMATIE 

België

Standaard Uitgeverij nv
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B-2060 Antwerpen

+32 3 285 72 00

www.standaarduitgeverij.be

Verkoop binnendienst
besteldienst@standaarduitgeverij.be

Salesmanager
Yves De Brauwer
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+32 479 80 00 10
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+32 491 86 73 20
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sven.robeyns@standaarduitgeverij.be
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New Book Collective
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