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PIETER ASPE
1953 – 2021
Zaterdag 1 mei overleed Pieter Aspe.
Hij kampte al langer met gezondheids

‘Stil in het heden, met een zoete glimlach
om ons schone verleden.’ — Herbert Flack

problemen, maar toch kwam zijn overlijden
uitgeverij en voor het Vlaamse boekenvak.

‘Dank je om mij gezien te hebben toen iedereen
langs me heen keek.’ — Ish Ait Hamou

Sinds zijn debuut in 1995, Het vierkant van

‘Een innemend man met een virtuoze pen.’

de wraak, was Pieter Aspe in de Vlaamse

— Jan Jambon

plotseling. Het is een groot verlies voor onze

thrillerwereld een vaste waarde die elk
sfeervolle thrillers, met in de hoofdrollen

‘De koning van de Vlaamse misdaadfictie.
See you down the road, beste Pieter.’

de bij momenten humeurige maar hyper-

— Jan Van der Cruysse

jaar garant stond voor twee spannende en

intelligente hoofdcommissaris Pieter Van
In, zijn uiterst beminnelijke assistent Guido
Versavel en zijn charmante echtgenote

‘Zijn schrijfkunsten blijven leven in
mijn boekenkast.’ — Hilde Crevits

substituut Hannelore Martens. De boeken
van Aspe werden met succes verfilmd met
o.a. Herbert Flack (Van In), Lucas Van den
Eynde (Versavel) en Francesca Vanthielen

‘Met het overlijden van Pieter Aspe ging
een schokgolf door West-Vlaanderen en
ver daarbuiten.’ — Focus en WTV

(Hannelore).
Reacties van fans

Uitgeverij Manteau denkt met groot respect
en dankbaarheid terug aan een vrucht-

‘We blijven ons je herinneren in jouw mooie boeken.’

bare en plezierige samenwerking, die een
periode van 26 jaar beslaat. Pieter Aspe

‘Jij zit voor altijd in mijn hart. Ik heb zo

schonk ons 45 thrillers, twee jeugdromans

van je boeken genoten. Ik ga je missen.’

en drie novellen. Het verbindende element
in zijn proza is zijn vakmanschap, zijn

‘Bedankt voor al je mooie boeken.’

schrijfplezier, zijn typische, soms licht ironische humor, zijn psychologisch inzicht
Pieter Aspe was een van de

en zijn scherpe observatievermogen.

succesvolste Vlaamse schrijvers
Met Pieter Aspe verliest Manteau niet alleen

Hij wordt beschouwd als een

een briljante schrijver maar ook een trouwe

van de grondleggers van het

vriend en bondgenoot. Wij zijn hem veel

misdaadgenre. Zijn werk werd in

dank verschuldigd en denken met weemoed

tien talen vertaald. Van zijn boeken

terug aan de vele fijne momenten die we

werden wereldwijd meer dan

samen doorbrachten.

In 2020 vierde hij zijn 25-jarig
schrijverschap.

8

Van In-verhaal.’

van de afgelopen decennia.

3,5 miljoen exemplaren verkocht.

‘We gaan je missen. Bedankt voor de mooie
boeken. Het was steeds uitkijken naar het volgende

‘Brugge zal nooit meer hetzelfde zijn.’
‘Rust zacht, lieve Pieter. Dankzij jou ben ik
gaan houden van literatuur.’
‘Ik ga je fantastische boeken erg missen.
Zal ze nu allemaal nog eens herlezen.’

Ook beschikbaar

VAN IN EPISODE 5
Dé biografie
van Vlaanderens
succesvolste
schrijver!

Pieter Aspe

In 2018 startte Pieter Aspe

Oktober 2021

met een nieuwe reeks.

Ca. 320 blz. / 14 x 21,5 cm

Commissaris Van In is nog

Ca. € 22,50 (paperback)

steeds de protagonist, maar

Ca. € 24,99 (hardcover)

zijn situatie is geheel anders.

Ca. € 14,99 (e-book)

Van In is met pensioen, hij

NUR 330 – Spannende

kan zich niet herinneren wat

boeken algemeen

er met zijn geliefden is ge-

Omslagontwerp:

beurd en mist hen heel erg.

Wil Immink Design
Paperback

Vóór zijn overlijden kon

ISBN 978 90 2233 832 2

Van In Episode 1

Van In Episode 2

Aspe nog Episode 5 van de

Hardcover

ISBN 978 90 223 3581 9 (pb)

ISBN 978 90 223 3693 9 (pb)

Van In-reeks afwerken.

ISBN 978 90 2233 833 9

€ 22,50

€ 22,50

Er waren eigenlijk tien

E-book

episodes gepland, maar

ISBN 978 94 6041 676 7

het vijfde deel wordt dus
het laatste van zijn hand.

Pieter Aspe
Levens en liefdes
Ilse Nackaerts
ISBN 978 90 223 3763 9
€ 22,50

Hardcover

E-book

10

Van In Episode 3

Van In Episode 4

ISBN 978 90 223 3725 7 (pb)

ISBN 978 90 223 3762 2 (pb)

€ 22,50

€ 22,50

×
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WIN WIN
Wunderkammer
Jan Van der Cruysse

Over Boem Boem 2:

Laura staat op het punt af te studeren

Met Win Win brengt Jan Van der

November 2021

‘Met het vervolg op de

als ingenieur wanneer ze een envelop

Cruysse weer een ingenieus gecon-

Ca. 352 blz. / 14 x 21,5 cm

misdaadroman waarin hij

ontvangt, afzender onbekend. Inhoud:

strueerd misdaadverhaal zoals alleen

Ca. € 21,99 (paperback)

moslimterreur aan de Bende

een ansichtkaart en een ticket voor

hij dat kan schrijven: wervelend en

Ca. € 14,99 (e-book)

van Nijvel koppelde, levert

een vlucht in businessclass naar

erudiet, boordevol verfijnde humor,

NUR 330 – Spannende boeken

Jan Van der Cruysse weer

San Francisco. Van Nigeria tot China

helemaal mee met deze tijd, zijn

algemeen

een geslaagde thriller af die

wacht haar een verhaal van verdron-

lezers heen en weer slingerend tussen

Omslagontwerp: Wil Immink Design

met gezonde ambitie uit de

ken bootvluchtelingen, grootschalige

locaties, tijdspanne en personages.

Paperback

schaduw van de Vlaamse

zwendel met covidvaccins, moord

Bovendien is de basis van het verhaal

ISBN 978 90 223 3823 0

kerktoren treedt.’

en inbraak op bestelling en dealers

beangstigend reëel.

E-book

— *** Sam De Wilde, Humo

van een traagwerkend gif. Haar gast-

ISBN 978 94 604 1677 4

heer is specialist in cryptofoons en
cryptomunten. Laura heeft er geen
‘Boem Boem 2 toont opnieuw

benul van dat ze werd gecast voor de

dat Van der Cruysse, al veelvuldig

hoofdrol.

bekroond voor de Bling BlingE-book

trilogie, een spannend verhaal
naar zijn hand kan zetten.’
— *** John Vervoort,
Het Nieuwsblad

» Boekvoorstelling
» Socialmediacampagne
» Blogtour

‘Van der Cruysse blijft bij

» Boektrailer

zijn beproefde formule

» Online leesfragment

van snelle scène- en
perspectiefwissels, wat
het boek de broodnodige
vaart geeft. Iets zegt me

12

» Hercule Poirotprijs 2016

dat de auteur het liefst

» Diamanten Kogel 2016

van al zelf in zijn boeken

der van Brussels Airport, is specia-

» Schaduwprijs 2017

zou willen meespelen.

list in crisiscommunicatie. Van zijn

» Shortlist Hercule Poirotprijs 2017, 2018 en 2019

En dat is doorgaans

Bling Bling-trilogie werden meer dan

» Shortlist Bookspot Gouden Strop 2018

een goed teken!’

15.000 exemplaren verkocht. Splendid

» Longlist Bookspot Gouden Strop 2019

— *** Geert d’Hulster,

Film kocht onlangs de filmrechten

Gazet van Antwerpen

van Bling Bling 1.

×
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© Thomas Sweertvaegher

Jan Van der Cruysse, ex-woordvoer-

DE UPGRADE
Steven Van Belleghem

Romy Bell is terug. En hoe!

Oktober 2021
Ca. 320 blz. / 14 x 21,5 cm

Maart 2045. Vier jaar nadat Romy

In De upgrade verrast Steven

Ca. € 22,50 (paperback)

Bell ontslag nam bij X-COM leidt ze

Van Belleghem opnieuw met zijn

Ca. € 11,99 (e-book)

een internationaal team van top

kennis van wat we van de wetenschap

NUR 330 – Spannende boeken

wetenschappers dat moet toezien

en technologie over pakweg twintig

algemeen

op de ethische kant van de almaar

jaar kunnen verwachten.

Omslagontwerp: Karl Demoen

indrukwekkendere technologische

Paperback

evolutie. Bij een undercoveroperatie

ISBN 978 90 223 3794 3

in een DNA-lab in Londen ontdek-

E-book

ken ze dat er in het grootste geheim

ISBN 978 94 604 1668 2

gewerkt wordt aan een complex en
gepersonaliseerd virus. Wanneer in

» Boekvoorstelling op 26 oktober

Parijs een eerste dode valt, gaat Romy

» Auteur is beschikbaar voor

samen met Marie Leroy, een Franse

interviews en lezingen

geheim agent, een strijd aan tegen

» Boektrailer

de klok om het virus klein te krijgen.

» Advertentiecampagne

Ook nu is niets wat het lijkt.

» Online leesfragment

E-book

Over Eternal:

— John Vervoort, Het Nieuwsblad

‘Wat Eternal zo aantrekkelijk maakt
is die blik in de toekomst. Dat Van
Belleghem veel kennis heeft van
technologie, geeft mij de indruk dat
er van alle dingen in dit boek wel eens
meer waarheid kan worden dan ik kan
vermoeden. Die dubbele laag bij het
lezen is ongemeen boeiend.’

Steven Van Belleghem is onder-

— Daniëlle de Jonge op www.managementboek.nl

om bedrijven te laten nadenken

nemer, professor marketing aan de
Vlerick Business School en docent
aan de London Business School.
Hij schreef vijf managementboeken
die internationaal veel succes kennen. Tevens is hij een wereldwijde
autoriteit als spreker en inspirator
over de toekomst en de impact van
technologie op het zakenleven en de
maatschappij. In november 2020
verscheen zijn fictiedebuut Eternal.
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© Thomas Sweertvaegher

‘Vlotte vertelstijl en interessante
inzichten over hoe onze wereld
er later zou kunnen uitzien.’

Vol trots
verwelkomen wij
succesauteur
Piet Baete

DE DOOD VAN ANKE HOFFMAN
Piet Baete

Wanneer Anke Hoffman wordt ge-

De dood van Anke Hoffman is het eerste

Oktober 2021

wurgd in haar woonkamer, gaat de

boek in een nieuwe reeks, ‘Noodlot’.

Ca. 224 blz. / 14 x 21,5 cm

politie ervan uit dat ze haar moor-

Centraal staat telkens de basis van alle

Ca. € 22,50

denaar kende. Maar wie wilde deze

onheil: een noodlottige gebeurtenis.

NUR 340 - Populaire fictie algemeen

prachtige jonge vrouw dood? Anke

Dat ene moment waarop alles kantelt.

Omslagontwerp: Leen Depooter –

was een bloem, altijd in de weer voor

In een unieke mix van spanning en

quod. voor de vorm.

een ander, altijd goedgemutst. Of zo

drama toont Piet Baete zich een uit-

ISBN 978 90 223 3811 7

leek het toch.

stekend observator van menselijke in-

In een klein dorpje waar iedereen

triges en weet hij de lezer voortdurend

elkaar kent, ontmoeten we de mensen

te misleiden. Met realistische dialogen

uit Ankes leven. Mensen van vlees en

en filmische beschrijvingen lijkt het

bloed, met hun eigen geheimen, zwak-

alsof de lezer er zelf bij is. ‘Noodlot’

tes en verlangens. Iedereen zou een

staat voor een reeks boeken vol vaart

moordenaar kunnen zijn. Kun je de

waarin leesplezier centraal staat.

ander ooit helemaal vertrouwen?

» Eerste boek in een nieuwe reeks
» Moriarty onder de Vlaamse kerktoren
» Een whodunit waarin de lezer voortdurend misleid wordt
» Online socialmediacampagne
» Media- en pr-campagne

Piet Baete is de auteur van enkele bestsellers, waaronder Het laatste woord, Wie niet weg is, Dromen van
de dood en Poker. Daarnaast was hij scenarioschrijver

Welke cover
vind jij
de beste?

voor onder meer Familie, Spitsbroers en Professor T.
Als gediplomeerd statement analyst analyseert hij
verklaringen van verdachten in moordzaken en helpt
© Indra Laenens

hij bedrijven met het traceren van manipulatieve en

16
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narcistische persoonlijkheden tijdens het sollicitatieproces. De combinatie van zijn filmische schrijfstijl en
zijn kennis van de menselijke psychologie maken de
boeken van Baete uniek.

GEÏLLUSTREERDE UITGAVE CÉCILE
ISH AIT HAMOU

Prachtig geïllustreerde editie

Oktober 2021
Ca. 390 blz. / 15 x 23 cm

In 2015 schreef Ish Ait Hamou de roman Cécile.

Ca. € 24,99 (hardcover)

40.000 verkochte exemplaren later komt er

NUR 301 – Literaire roman, novelle

een unieke heruitgave.

Omslagontwerp: Leen Depooter –
quod. voor de vorm.

Het verhaal van Djibril, wiens leven door zijn

Illustraties: Penelope Deltour

nieuwsgierigheid en kinderlijke enthousiasme op

ISBN 978 90 223 3815 5

zijn elfde een onverwachte wending krijgt, wordt
met illustraties van Penelope Deltour verder uitgediept.

© Shed Mojahid

‘Er is geen lezer van Cécile die ik ontmoet die niet over
Djibril begint, en hoe het nog met hem zou gaan. Ik had
misschien wel gehoopt, maar nooit verwacht, dat we een
paar jaar later de kans zouden krijgen om het succes van
het verhaal te vieren met een speciale editie. Er is nog
zoveel te vertellen over de geliefde personages. Nieuwe
lezers zullen het verhaal ontdekken, de bestaande lezers
komen nog veel meer te weten over de personages.
Omdat ik altijd heel visueel werk, zal visuele storytelling
nu ook deel uitmaken van het nieuwe boek. Ik kijk
ernaar uit!’ — Ish

18
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‘Soms tongue-in-cheek, soms weemoedig, maar altijd
verteld met oog voor pittige details waarmee hij zijn
eigen universum construeert. Komkommerland is
een plek waar het aangenaam toeven is.’

OPKOMST & ONDERGANG
VAN DE CITROËN BERLINGO

— Dirk Steenhaut

Jo Komkommer

Opkomst & ondergang van de Citroën

van humor. Over een reeks mislukte

September 2021

Berlingo is een bundeling bitterzoete

rijexamens, vaatwassers in sterren-

Ca. 320 blz. / 15 x 23 cm

verhalen uit het leven van een gebo-

hotels, de popularisering van rucola

Ca. € 22,50 (paperback)

ren lanterfanter. Soms geestig, soms

en biljarten om halfdrie ’s nachts met

NUR 303 – Verhalenbundels

weemoedig, maar altijd autobiogra-

jonge hemelbestormers. En over de

Omslagontwerp: Jan Hendrickx

fisch. De verhalen spelen zich af in

hunkering naar momenten van geluk.

ISBN 978 90 223 3825 4

alle uithoeken van de wereld (Poolse
kroegen, het strand van Boca Chica,
de speelplaats van de Steinerschool,
de heuvels rond San Francisco…),

» Online leesfragment

maar snijden in wezen steeds dezelfde

» Blogtour

thema’s aan. Ze gaan over vreugde en

» Socialmediacampagne

verdriet. Over de schoonheid van het

» Boekvoorstelling

alledaagse. Over de troostende kracht

Jo Komkommer (Wilrijk, 1966) groeide op in ’s-Gravenwezel,
leerde blokfluit spelen op de Steinerschool maar besloot
desondanks reisleider te worden. Op zijn dertigste verhuisde
hij met zijn vrouw Jolanda naar Antwerpen en werkte er een
kwarteeuw lang in een mooi boetiekhotel waar hij de wereld
aan zich voorbij zag trekken. Hij is vader van een dochter
die op Billie Eilish lijkt. Elke donderdag gaat hij kaarten, elke
zondag voetballen en ondanks al die drukte vindt hij toch
nog de tijd om af en toe te stofzuigen. In een vorig leven had
hij Cary Grant willen zijn. Zijn lievelingsdessert is een trio

© Zoé Komkommer

van chocolademousse. Zijn favoriete kortverhaal is The Great

20

×

Crime & fictie

×

Sermon Handicap van P.G. Wodehouse. En zijn grootste hobby
is toekomstplannen smeden.

Maar zover zijn we nog lang niet. De jaren zeventig mogen dan in de geschiedenisboeken bekendstaan als crisisjaren, de familie Komkommer beleefde in die periode haar
hoogtepunt, met als kroonjuweel de firma I. Komkommer International, Pelikaanstraat
62, 2000 Antwerpen. Het bedrijf palmde de volledige vierde verdieping van een anoniem

kantoorgebouw in en als je met de trein in Antwerpen Centraal aankwam, waren de gevelbrede goud-zwarte letters vaak het eerste stadsgezicht dat je begroette. Regelmatig liep
ik er als kind na schooltijd naar binnen. De bewakingsagenten op de benedenverdieping
knikten me vriendelijk toe, met de lift ging het naar boven, dan de eindeloze gangen door
waarin ik steeds verdwaalde en uiteindelijk kwam ik bij de ingang van het kantoor, keek

‘

onbevreesd naar de bewakingscamera en opende de deur. Rechts lag de keuken, waar je
zoveel slappe koffie kon drinken als je maar wilde; Robert, een loopjongen van zeventig,
las in afwachting van een verse boodschappenlijst voorovergebogen het lokale nieuws uit
Lees hier de eerste pagina’s:

A

De Nieuwe Gazet; chauffeur Gaston probeerde onvermoeibaar telefoniste Maria te versieren, maar zij wuifde geflatteerd zijn avances weg en nam de onophoudelijk rinkelende

ls kind duurt het leven geruststellend lang. Eerst ben je jong, dan word je vader

telefoon professioneel aan. “Goedemiddag, met de firma Komkommer.” Ik besefte niet

en pas naar het einde toe, net voor de neergang onherroepelijk inzet, word je

dat ik haar stem op een dag nooit meer zou horen.

opa. Al is in de ogen van een kind elke grootouder imposant, opa Komkommer

was een indrukwekkende verschijning. Torenhoog en kamerbreed. Mijn vroegste herinnering aan hem was dat we samen op de achterbank van zijn Citroën DS zaten. Hij zoals
steeds gekleed in een handgemaakt driedelig pak, zwarte hoed op de kalende kruin,
zegelring rond de robuuste ringvinger: een geboren president-directeur. Achter het stuur

‘Je weent niet alleen mee met

‘In het universum van Jo Komkommer leiden alle

zat Gaston, zijn graatmagere chauffeur; een Antwerpenaar pur sang die eveneens een

de verhalen, je lacht ook tranen.’

vluchtwegen naar het verleden, waarover hij schrijft

donker pak droeg en lang voor de popularisering van de zonnebank bruingebrand door

— Rik Van Puymbroeck

met humor die steevast aan melancholie grenst, en

het leven ging. Met grote ogen keek ik rond in de DS en opa, die niet kon bevroeden

met melancholie die nauwelijks van groot geluk te

dat mijn interesse voor auto’s vanaf dan alleen maar zou tanen, zei: “Wanneer wij, als

‘Komkommer schrijft als een moderne Nescio

onderscheiden valt. Deze schrijver leeft in een betere

heren van stand, onder elkaar gewichtige zaken bespreken, draaien we dit raampje

in altoos zachte bewoordingen over het eeuwig

wereld dan velen, maar het knappe is dat hij hem

dicht zodat niemand ons kan afluisteren.” Hij drukte op een knop en uit het niets steeg

tragische in de kleine en grote dingen des levens;

ondanks alles voor zijn lezers, wie zij ook zijn, en

een geluiddichte afscheidingswand hemelwaarts. Het was bij mijn weten de enige keer

het tragische dat echter nooit tot verbittering stemt,

hoe zij er zelf ook aan toe mogen wezen, herkenbaar

dat opa deze optie gebruikte, zodat Gaston de best geïnformeerde chauffeur van heel

maar dat zich juist laat lezen als een stille wenk

weet te maken. Daarin schuilt de troostende kracht

Antwerpen bleef.

om onszelf te overtreffen; om toch íéts minder

van zijn werk.’

ondergang te zijn dan opkomst, elke keer opnieuw…’

— Christophe Vekeman

Jaren later lag ik op bed in de logeerkamer van Villa Shalom De Zwarte Heuvels van
Lucky Luke te lezen, terwijl ik voor het eerst paprikanootjes at en bevangen werd door

— Vitalski

een spirituele gelukservaring. Tot er op de deur werd geklopt. Opa schreed binnen.

‘Liefde, dood en voetbal.’
— Paul Mennes

Hij was een forsgebouwde man, maar huisde in een aftakelend lichaam en voelde, eind

‘Jo Komkommer, gemiddeld blokfluitspeler,

jaren zeventig, dat de dood hem op de hielen zat. Opa was op weg naar het einde en ik

matige veldloper, maar de meester van het

naderde mijn dertiende levensjaar, voor Joodse jongens de leeftijd van hun bar mitswa.

foto-onderschrift.’

‘Hun tijd en tijdgenoten vlijmscherp observeren en

Hoewel hij zelden of nooit over de Tweede Wereldoorlog sprak, was het een periode die

— Jan Scheidtweiler

becommentariëren, met stijl, humor en medeleven,

hem voor het leven had getekend en het stemde hem droevig dat het Joodse bewustzijn

de grootsten hebben het gedaan. Van Victor Hugo

van de familie Komkommer generatie na generatie afkalfde. Het was ook een erfenis

‘Jo Komkommer doet me heimwee krijgen naar

(Choses vues) en Albert Camus (Chronique algériennes)

waar ik deels uit lafheid, omdat harde Antwerpse humor furore maakte op schoolpleinen

jaren en jongensavonturen waar ik zelf bij had willen

tot Margueritte Duras (L’été 80) en Bob Dylan

en Joden vaak het mikpunt van spot waren, van probeerde weg te vluchten. Opa zocht

zijn. Dat doet hij met sierlijke krullen. Niemand

(Chronicles). Wij hebben gelukkig Jo Komkommer,

en tastte en duwde tot de muur die ik probeerde op te bouwen, afbrokkelde en hij een

beschrijft zo mooi dat het soms ook regent in

die zich met zijn zwierige, genadeloze pen de

ingang vond die zijn oudste kleinzoon kon overtuigen van de waarde van een Joodse

boystown.’

kroniek als genre in Vlaanderen zowat toegeëigend

identiteit. Hoewel hij ongelovig was, was zijn geloof in het Joodse volk onwankelbaar;

— Stijn Tormans

heeft.’ — Patrick Conrad

de gedachte dat na zijn dood die traditie niet zou worden voortgezet, voelde als een
mislukking aan.
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‘

‘Komkommer, niet vies van geestige
zelfspot, is een meester van het
mededogen, ook voor wie of wat hem
tegensteekt. En zijn liefde voor de
anderen klinkt altijd heel oprecht.
Heel schoon.’ — Patrick Vincent

* Voorlopige titel

HERSENSTORM*
Te Gek!?-novelle
Wim Opbrouck

Wim Opbrouck schrijft de nieuwe
Te Gek!?-novelle

Januari 2022
Ca. 120 blz. / 12,5 x 20 cm
Ca. € 18 (paperback)

‘Ik weet het niet meer.’ Acteur Willem Dewachter is net als

Ca. € 9,99 (e-book)

Obelix, met wie hij enkele opvallende fysieke gelijkenissen

NUR 301 – Literaire roman, novelle

vertoont, in het vat van de taal gevallen. Midden in een

Omslagontwerp: Leen Depooter –

voorstelling zijn de woorden echter op. De nachtmerrie

quod. voor de vorm.

van elke acteur. Willem weet uit ervaring dat hoe langer dit

Paperback

akelige moment duurt, hoe moeilijker het is om weer door te

ISBN 978 90 223 3801 8

gaan. Een souffleur – vroeger steun en toeverlaat van acteurs

E-book

en actrices die het tekstuele noorden even kwijt waren – is

ISBN 978 94 604 1670 5

er allang niet meer. Het maakt de eenzaamheid van zijn
depressie alleen maar groter.
In die fractie van een seconde waarin hij volkomen de weg
kwijt is, flitst zijn leven aan hem voorbij.

E-book
© Bas Bogaerts

» Uitgebreide pr-campagne in samenwerking
met Te Gek!?
» Interviews
» Advertentiecampagne

Wim Opbrouck (1969) is acteur, muzikant, televisiemaker, schrijver, tekenaar,
kortom niet voor één gat te vangen. Hij studeerde aan Studio Herman Teirlinck
in Antwerpen, speelde bij Blauwe Maandag Compagnie en Toneelhuis, en was
twaalf jaar ensemblelid bij NTGent, waar hij van 2010 tot 2015 ook artistiek
directeur was. Buiten het theater is hij regelmatig te zien in series en films als
In de gloria, Het eiland, Windkracht 10, De Ronde, Salamander, In Vlaamse Velden,
Tytgat Chocolat, Bowling Balls, Ventoux, Café Derby en Cobain. In 2018 kreeg hij
een Gouden Kalf voor Beste Bijrol in Cobain.
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WAT ALLEEN WIJ WETEN
Elvis Peeters

Een broer, een zieke zus en de troost van de verbeelding

September 2021
Ca. 80 blz. / 12,5 x 20 cm

De veelvuldig bekroonde romans van

die wordt gewantrouwd vanwege zijn

Ca. € 15 (hardcover)

Elvis Peeters roepen in loepzuivere

afwijkende schaduw, over die ene

NUR 301 – Literaire roman, novelle

taal vaak een duister, beklemmend en

vogel waar alleen zij van af weten. Ze

Omslagontwerp: Rouwhorst +

dystopisch wereldbeeld op. Wat alleen

beelden zich een eigen universum in

Van Roon

wij weten vormt hier een beeldscho-

waarin ze beschermd zijn, en voor

ISBN 978 90 223 3848 3

ne uitzondering op. De novelle, met

altijd met elkaar verbonden.

tekeningen van Charlotte Peys, is een
uitstapje waarmee Peeters een tedere

Wat alleen wij weten is een fijnzinnige

ode brengt aan de verbeelding.

vertelling over liefde, afscheid en de
veerkracht van jonge mensen die laat

Een broer en een zus bouwen samen

zien dat verbeelding en verhalen van

een wereld van verhalen. In de echte

levensbelang zijn.

wereld is het zusje ernstig ziek en zal
ze niet meer beter worden. Dat weten

» Socialmediacampagne

ze allebei, het vertellen van verhalen

» Online leesfragment

aan elkaar maakt het naderende

» Boektrailer

afscheid draaglijker. Want ‘verhalen
zijn voor de geest wat adem is voor de
longen’. Daarom vertellen ze elkaar
over de zeemeermin die de keuze
moet maken of ze haar vissenstaart
tot benen zal verknippen, over de vos
Over De ommelanden:

‘De ommelanden bezit de fascinerende ambiguïteit
en vertelkracht van Peeters’ beste boeken. De uiterst
geslepen taal, franjeloos maar vol klankschoonheid,
versterkt dat effect.’ — **** De Morgen

Elvis Peeters schreef samen
met Nicole Van Bael onder meer
de romans De ontelbaren, Wij,

Voor de lezers van Verdriet is het ding met
veren van Max Porter en Schaduwkind
van P.F. Thomése

Hun werk werd meermaals geno
mineerd voor onder andere de
AKO Literatuurprijs en de Libris
Literatuur Prijs en is vertaald in vele
talen, van het Deens tot het Japans.
De ontelbaren en Wij zijn verfilmd.

26

×

Crime & fictie

×

© Thomas Sweertvaegher

Dinsdag, Brood en De ommelanden.

NONFICTIE
Veerle Visser-Vandewalle
Dr. Jutta Borms
Dr. Francis Coucke
Lynn De Merlier
Ann Lemmens & Hélène Van Herck
Chris Van Camp
Thierry Debels
Stephanie Blommaert
Laura Vermeire
Leentje Lybaert
Matthias M.R. Declercq
Laurence Freeman
Annabell Van den Berghe
Tanith Carey & dr. Angharad Rudkin

MASKERS & LUCHT OF
HET ZELFBEWUSTE BREIN
Over bewustzijn en taal, de monoloog in je hoofd en de wereld die jij ziet
Veerle Visser-Vandewalle
In haar eerste boek Plato & cola of

Dus neemt Veerle Visser-Vandewalle

September 2021

het geheim van je brein richtte neuro-

Eline mee op een wervelende reis van

Ca. 144 blz. / 14 x 21,5 cm

chirurge Veerle Visser-Vandewalle

gedachten, opmerkingen en weten-

Ca. € 19,99 (paperback)

zich tot haar zoon Casper. Ze wilde

schappelijk-filosofische bevindingen,

NUR 740 / 860 Mens en

hem een gebruiksaanwijzing mee-

en dat uiteraard weer vertrekkend

maatschappij algemeen /

geven voor het leven. ‘Dingen die

van kennis uit haar vakgebied, de

Gezondheid algemeen

me het leven aangenamer zouden

hersenchirurgie. Maskers & lucht of

Omslagontwerp:

hebben gemaakt, mocht ik die kennis

het zelfbewuste brein is een boek over

Herman Houbrechts

hebben gehad toen ik zo oud was als

expressie, over hoe je je ideeën en

ISBN 978 90 223 3800 1

hij nu is.’ In dit boek richt ze zich tot

inspiratie op een prettige, diplomati-

haar nichtje Eline, de dochter die ze

sche manier op dit wereldtoneel tot

nooit gehad heeft, maar die haar heel

uiting brengt. Maar het gaat ook over

na staat. Eline houdt van dansen,

dansen, over het belang van een stem

van talen maar vooral van Spaans,

herkennen die geen woorden ge-

van winkelen, van discussiëren over

bruikt, over de maskers die we opzet-

niet-alledaagse dingen zoals de vraag

ten op het schouwtoneel dat de wereld

of dolfijnen al dan niet een zelf

is, over het belang van taal daarin, en

bewustzijn hebben, en van de wereld,

over hoe jezelf presenteren.

die zij heel graag diplomatischer bestuurd zou zien – ze heeft een master
in internationale betrekkingen en
Ook beschikbaar

5DE DRUK

diplomatie.
‘Veerle Visser-Vandewalle verstaat de kunst

in 6 maanden!

om je op een lichtvoetige, dartele manier
mee te nemen in haar aanstekelijke ideeën
over hersenen, neurochirurgie, DBS… en bij
uitbreiding het hele leven. Als leek ben ik

30

» Auteur is beschikbaar voor
interviews en lezingen

Prof. dr. Veerle Visser-Vandewalle
is neurochirurge en diensthoofd

ontzettend veel te weten gekomen over dat

» Online teasercampagne

van de afdeling Stereotaxie en

Plato & cola of het geheim
van jouw brein

fascinerende orgaan in ons hoofd, maar wat

» Online leesfragment

Functionele Neurochirurgie aan de

vooral blijft hangen is haar ongebreidelde

» Socialmediacampagne

Uniklinik in Keulen. In 2019 werd

ISBN 978 90 223 3755 4

wilskracht en haar onstuitbaar en deugddoend

» Advertentiecampagne

ze ridder in de Orde van Leopold II

€ 19,99

positivisme. Als je het even niet meer ziet zitten,

voor haar uitzonderlijke verdiensten

neem dan dit boek ter hand en geniet!’

in haar vakgebied. Ze is bij het grote

— Lezer op bol.com over Plato & cola

publiek bekend als Topdokter in de

of het geheim van jouw brein

gelijknamige serie op Play4.

×
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WORD JE EIGEN DOKTER
Jouw lichaam is de perfecte weg-wijzer om te genezen
Dr. Jutta Borms

Als patiënt ga je naar je dokter met

Want: ‘Je kunt lang alles wegredene-

Oktober 2021

een klacht. Van die klacht wil je zo

ren met je hoofd, maar op een be-

Ca. 192 blz. / 17 x 24 cm

snel mogelijk verlost worden. De dok-

paald moment zegt je lichaam “halt”.

Ca. € 24,99 (paperback, full colour)

ter schrijft je een middel of therapie

Jouw lichaam spreekt een eigen taal,

NUR 860 – Gezondheid algemeen

voor, die slaat aan of niet, en indien

je moet er alleen naar willen luisteren.

Omslagontwerp: Leen Depooter -

niet ga je op zoek naar iets anders.

Wie een langdurige lichamelijke kwaal

quod. voor de vorm.

Slechts zelden stelt iemand de vraag:

of klacht heeft, blijft beter niet op het

ISBN 978 90 223 3828 5

waarom heb je precies die klacht? Wat

louter lichamelijke niveau de oorzaak

vertelt ze je?

zoeken, dan is er iets meer aan de
hand. Je mind beïnvloedt je body veel

In dit boek geeft dr. Jutta Borms je

meer dan je denkt.’

een vernieuwend inzicht in ziekten
en kwalen. Ze gaat op zoek naar het

» Bekend van haar bijdragen in

echte verhaal achter je hoofdpijn,

Het Laatste Nieuws en Goed Gevoel,

rugpijn, vermoeidheid, slaapproble-

veel gevraagd in de media voor

men of buikpijn, de ontstekingen die

een andere kijk op ziek zijn

telkens terugkomen, je nek- en schouderpijn, je neerslachtigheid of zelfs
depressiviteit.

en genezen
» Auteur is beschikbaar voor
interviews, lezingen en
signeersessies
» Online teasercampagne
» Online leesfragment

Ook beschikbaar

- en rugpijn, allergie,

ngen succesvol aan.

e gezondheid zelf in

et alleen op het be-

entie: ervoor zorgen

€ 24,99

€ 24,99

Ze durfde ook dieper te graven. Want een burn-out krijgen is niet alleen
iets medisch, het raakt je ook in je meest essentiële zijn. Wie ben je
nu écht? Wat of wie geeft je energie, en wie zuigt die alleen maar
weg? Wat zijn je blokkades, de vastgeroeste patronen waar je steeds
tegenaan loopt? Is je sociale vangnet wel stevig en oprecht genoeg?
Kun je je denkpatronen veranderen, en zo ja, hoe begin je eraan?

Na de crash is
het verslag van
een moedige
zoektocht naar
oplossingen
voor een van
de meest
voorkomende
aandoeningen
van deze tijd.

merkte dat er soms andere dan de klassieke methoden nodig waren om mensen weer gezond te krijgen.
Al bijna twintig jaar verdiept ze zich in de holistische

Dokter JUTTA BORMS is een klassiek
opgeleide arts die zich verdiepte in
holistische geneeskunde. Deze visie
gaat ervan uit dat je pas gezond kunt

geneeskunde. Die gaat ervan uit dat je pas gezond

zijn als je de mens als geheel ziet, als

DE NIEUWE DOKTER

alles in je lijf én je hoofd goed zit.
Ze is bekend van haar bijdragen in
Het Laatste Nieuws en Goed Gevoel.

EEN ANDERE KIJK OP GEZOND ZIJN EN GEZOND BLIJVEN

Haar eerste boek, De nieuwe dokter,
werd een regelrechte bestseller.

JUTTA BORMS

NA DE CRASH
Een arts over de holistische aanpak van haar eigen burn-out
JUTTA BORMS

9 789022 337097

www.standaarduitgeverij.be

3/09/18 19:41
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Dr. Jutta Borms is een in de klassieke geneeskunde
opgeleide arts, die al gauw in haar huisartsenpraktijk

JUTTA BORMS

EEN ANDERE KIJK OP GEZOND ZIJN EN GEZOND BLIJVEN

WWW.STANDAARDUITGEVERIJ.BE

ISBN 978 90 223 3709 7

Een paar van de vragen die ze zich stelde: wat gebeurt er precies
met je lichaam als je echt uitgeput en opgebrand raakt? Wat zijn de
fysiologische processen die eraan ten grondslag liggen? Wat kan
een arts voor je betekenen? Wat kun je leren uit bloedtesten? Helpen
geneesmiddelen, natuurlijke plantaardige of chemische? Wat kan een
coach of therapeut precies voor je doen?

de gehele mens op

opgeleide arts die
an complementaire
wintig jaar genas ze
atiënten van chronische
n groepspraktijk voor
chrijft bijdragen voor
Nieuws.

Na de crash

ISBN 978 90 223 3481 2

Twee jaar geleden kreeg dokter Jutta Borms een zware burn-out.
Jarenlang had ze te veel voor anderen gezorgd en te weinig energie
teruggenomen. Het resultaat was een totale breakdown. Een vele
maanden durend herstel volgde. Ze ging op zoek naar oplossingen, met
het hoofd van een wetenschapper en een vergevend hart voor zichzelf.
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Non-fictie

×

© Kurt Stallaert

deze aanpak precies

aktijk laat ze zien hoe

elpen bij wie eerdere

DE NIEUWE DOKTER

kon vaststellen welk

De nieuwe dokter

Naslagwerk voor iedereen die – zelf of in zijn
omgeving – met een burn-out te maken krijgt

oen opwaaien!

kunt zijn als je de mens als geheel ziet, als alles in je
lijf én in je hoofd goed zit. Maar ook: dat je zélf verantwoordelijk bent voor je gezondheid, door in eerste
instantie voor een goede weerstand te zorgen.

WAAROM ONZE GENEESKUNDE FAALT

Pleidooi voor een betere
artsenopleiding

Naar de juiste aanpak van CVS en andere beschavingsziekten
DR. Francis Coucke

Voor wie zoekt naar een échte oplossing voor
zijn chronische gezondheidsproblemen

September 2021
Ca. 208 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 23,50 (paperback)

‘Als er zoveel mensen met chronische

Het is niet zo dat virussen dodelijker

NUR 860 – Gezondheid algemeen

vermoeidheid, chronische spierpijn

worden – de mens wordt steeds

Omslagontwerp: Leen Depooter –

en andere chronische aandoeningen

zwakker als gevolg van de manier

quod. voor de vorm.

in de kou blijven staan terwijl de hele

waarop artsen hun patiënten

ISBN 978 90 223 3824 7

wereld wordt lamgelegd om een virus

benaderen: ze leveren prestaties

te overwinnen dat een oversterfte

en schrijven medicijnen voor.

geeft van amper 0,15 procent, wil dit
zeggen dat wij, artsen, ons werk niet

Dit boek biedt een nieuw perspec-

goed doen.’ Dat is de overtuiging van

tief op geneeskunde en hoe die zou

dr. Francis Coucke.

moeten worden beoefend. Het is
een pleidooi voor een terugkeer naar
echte geneeskunst ten dienste van de
patiënt en een antwoord op de vraag:
wat moeten we doen om gezond te
blijven?

» Socialmediacampagne

Dr. Francis Coucke

» Grondig herziene editie van

(internist, endocrinoloog

De CVS-mythe met de laatste

en geriater) is een klassiek

wetenschappelijke inzichten

geschoold arts die in verschillende ziekenhuizen met
veel succes chronisch zieke

Verhelderende verhalen
van patiënten

bij het grote publiek vooral
bekend geworden door zijn
strijd tegen het RIZIV, dat
zijn behandelingen aanvecht
omdat hij het klassieke
‘zorgtraject’ niet volgt.
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patiënten behandelt. Hij is

Waarom hebben zoveel mensen last van chronische aandoeningen?
Hoe komt het dat ons immuunsysteem niet altijd optimaal werkt?
En vooral… wat kunnen we eraan doen?

HET IMMUNITEITSPLAN
In 20 dagen naar een sterker immuunsysteem
Lynn De Merlier

Als osteopaat en orthomoleculair

met een superpraktisch en haalbaar

September 2021

voedingsdeskundige weet Lynn

20 dagenplan. Op basis van een handi-

Ca. 192 blz. / 17 x 24 cm

De Merlier als geen ander dat ons

ge online zelftest beslis je welk domein

Ca. € 25,99 (hardcover, full colour)

immuunsysteem essentieel is voor

je prioritair wilt aanpakken. Met de

NUR 860 / 440 / 450 /

onze gezondheid. In haar praktijk

juiste focus boek je vervolgens gega-

740 Gezondheid /

ziet ze het aantal patiënten met

randeerd resultaat. Dat bewijzen de

Eten en drinken / Lifestyle /

chronische ziekten, waaronder auto-

getuigenissen in het boek.

Mens en maatschappij algemeen
Omslagontwerp:

immuunaandoeningen, spectaculair
toenemen. Hun immuunsysteem

Net zoals in het eerste boek van Lynn

Dominic Van Heupen

is overprikkeld en werkt daardoor

is lekker en gezond eten een belang-

ISBN 978 90 223 3834 6

minder goed of is op hol geslagen.

rijk aspect van een gezonde levensstijl.
Dat tonen de meer dan dertig heer-

Lynn denkt altijd verder dan het

lijke recepten in Het immuniteitsplan

symptoom dat mensen naar haar

aan. De foto’s van Heikki Verdurme

praktijk brengt. Want dat is nooit het

doen je meteen watertanden.

échte probleem. En hoewel er een
genetische component is, is het vooral
de levensstijl die bepaalt of iemand
een chronische ziekte ontwikkelt.
Maar welke factoren zijn precies

Lynn De Merlier is osteo

belangrijk? En hoe begin je concreet

paat en orthomoleculair

aan herstel? Het immuniteitsplan geeft

voedingsdeskundige ge-

en immuunsysteem nodig

je duidelijke antwoorden en begeleidt

specialiseerd in klinische

hebben om gezond en

je in je zoektocht naar een gezon-

psycho-neuro-immunologie

evenwichtig te zijn

dere levensstijl en een ijzersterke

(KPNI). Ze heeft een prak-

immuniteit.

tijk in Lokeren, is actief

» Herontdek wat je lichaam

» Maak kennis met het
REMEET-model en
verbeter je immuniteit

Om je zo praktisch mogelijk op

website www.goestingin

met het 20 dagenplan

weg te helpen ontwikkelde Lynn

gezondheid.be, publiceerde

per domein

het REMEET-model, dat uit vijf

in 2018 de bestseller Goesting

pijlers bestaat: Rhythm (bioritme),

in gezondheid, werkt mee aan

theorie omgezet in de

Exercise (beweging), Mindset (ont-

de gezondheidsacties van

praktijk, met heerlijke

spanning), Extra Energy (ontgifting)

Libelle en komt regelmatig

recepten

en Taste (voeding). Ze legt het belang

als expert aan het woord in

» Socialmediacampagne

van elk domein voor je immuniteit

tijdschriften als Goed Gevoel

» Teasercampagne

glashelder uit. Elke pijler eindigt

» Helder en praktisch:
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op sociale media en haar

© Heikki Verdurme

en Feeling.

Over Goesting in gezondheid:

‘Lynn schrijft op een fijne onderbouwde manier over
de werking van je darmen en maakt wetenschappelijke
inzichten heel toegankelijk via haar leuke schrijfstijl.
Interessante cases vertalen de theorie onmiddellijk naar
de praktijk en nemen je als lezer mee in de boeiende
wereld van onze darmen. De receptjes op het einde
van het boek geven je nog meer goesting om bewust te
investeren in een gezonde levensstijl. Zalig geschreven en
prachtig vormgegeven door een professional die echt weet
waarover ze spreekt.’ — bol.com

Ook beschikbaar

Goesting in gezondheid
ISBN 978 90 223 3401 0
€ 17,50

38

×

Non-fictie

×

(NOT SO) HAPPY SINGLE
Een radicaal plan om de liefde te vinden
Ann Lemmens & Hélène Van Herck

De ultieme survivalgids voor iedereen die zich
minder alleen en meer verbonden wil voelen

September 2021
Ca. 192 blz. / 17 x 24 cm
Ca. € 24,99 (paperback)

Ben jij het swipen op datingapps beu?

Het boek biedt nieuwe inzichten

NUR 450 / 770 Lifestyle algemeen /

Word je gek van goedbedoelde vragen

aan de hand van pittige, eerlijke

Psychologie algemeen

waarom je nog altijd single bent? Ben

getuigenissen. Met hartverwarmende

Omslagontwerp: Katrien

je gefrustreerd omdat je jouw soul-

reacties, boeiende expertise (van o.a.

Van de Steene / Whitespray

mate nog niet gevonden hebt? Valt het

Dirk De Wachter, Jutta Borms, Veerle

ISBN 978 90 223 3792 9

single leven je vooral zwaar tussen

Dobbelaere en Paul Verhaeghe) en

21 en 5 uur?

veel nuttige tips. Een aangrijpende,
grappige, ontroerende must-read voor

(Not so) happy single leert je vakkundig

iedereen die zich minder alleen en

daten, zodat jij je beste en gelukkigste

meer verbonden wil voelen. Een boek

leven kunt leiden, alleen of met twee.

met een sterke boodschap van gerust-

En waarom niet met drie of meer?

stelling en hoop.

Altijd met een knipoog, want humor
maakt alle relaties beter.

» Boekvoorstelling
» Socialmediacampagne
» Teasercampagne
» Online leesfragment
» Boektrailer

SOLO:
Single, Ondeugend,
Leergierig, Sexy
40
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© Greetje Van Buggenhout

Midlife-experts Hélène Van Herck en Ann
Lemmens – oprichters van Wifty.be en auteurs
van Midlife Kick – hadden in de afgelopen jaren
honderden gesprekken met singles van 40+ (M/V/X)
en kwamen tot de conclusie dat de angst om altijd
alleen te blijven vooral ’s avonds en ’s nachts de
overhand neemt.

CRASH BABY CRASH
Je betere zelf worden met vallen en opstaan
Chris Van Camp
Dabrowski’s bevrijdende theorie van
positieve desintegratie in de praktijk
Waar halen sommige mensen de

Diepe dalen en hoge toppen kennen,

Reeds aangeboden

veerkracht en de moed om verder

ervaring met burn-out, heel ontvan-

Oktober 2021

te denken dan het einde van de lock-

kelijk zijn voor indrukken, sterke

Ca. 160 blz. / 17 x 24 cm

down? Enerzijds is het een talent,

emoties hebben, snel kunnen denken,

Ca. € 23,50 (paperback)

anderzijds zit de mogelijkheid om uit

creatief en gedreven zijn en je soms

NUR 740 / 770 Mens en

onze innerlijke kracht te putten in de

een buitenstaander voelen, kortom:

maatschappij algemeen /

meeste zoekende mensen.

een ‘speciale’ zijn… Het is eigen aan

Psychologie algemeen

de mens met groeipotentieel die

Omslagontwerp:

Dabrowski voor ogen had.

Herman Houbrechts

De vergeten Poolse psychiater

ISBN 978 90 223 3786 8

Kazimierz Dabrowski onderzocht dit
fenomeen al in de jaren vijftig van de

Wie zich herkent in het profiel van de

vorige eeuw. Uit zijn theorie van posi-

gedreven zoeker die via een hobbelig

tieve desintegratie blijkt dat mensen

pad zichzelf ontdekt, vindt in dit boek

met een hoog ontwikkelingspotentieel

een geruststellende leidraad. We

door hun heftige emoties en crisis

moeten weer in ons vermogen gaan

momenten de kracht vinden om hun

geloven om als een feniks uit onze as

persoonlijkheid ten volle te ontwikke-

te herrijzen en ons sterker dan ooit

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

te voelen. We hebben alles in huis om

wel op persoonlijk als op wereldvlak.

onze eigen heelmeester te zijn.

Ook beschikbaar

» Kennismaking met de intrigerende

Chris Van Camp publiceerde eerder De kus van

De kus van Dabrowski

psychiater Kazimierz Dabrowski: zijn theorie

Dabrowski: een literair relaas van het afscheid van

ISBN 978 90 223 3698 4

van positieve desintegratie overzichtelijk

haar moeder en een traumatische jeugd, maar

€ 23,50

uitgelegd, met concrete voorbeelden

net zo goed het verhaal van een aha-erlebnis.

» Diepgaande interviews met ervarings
Genominee
rd
voor de

Door Dabrowski kon ze haar pijnkabinet omzetten

deskundigen over hun crisis en innerlijke

in een schatkamer. Die ontdekking veranderde

conflicten

haar leven en raakte dat van haar enthousiaste

» Een profielschets van de intense

lezers.

mens in ontwikkeling

Bronzen U
il
2020

zelfonderzoek te starten
» Socialmediacampagne
» Teasercampagne
» Boekvoorstelling
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» Inspirerende oefeningen om met

‘Roger is het soort mens dat je
150 wilt zien worden, in de beste
omstandigheden. Een grootvader
voor heel Vlaanderen.’

ROGER
Wat het leven mij leerde
Leentje Lybaert

— Frederik De Backer in De Morgen

Tranches de vie van Vlaanderens
bekendste rusthuisbewoner

Oktober 2021
Ca. 204 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 22,50 (paperback)

Roger Lybaert schreef zich het voor-

» Boekvoorstelling

Ca. € 11,99 (e-book)

bije coronajaar de eeuwigheid in.

» Uitgebreide media-aandacht

NUR 400 – Non-fictie vrije tijd /

In een open brief in het weekblad

» Pr- en marketingcampagne

algemeen

Knack vroeg hij om aandacht voor de

» Socialmediacampagne

Omslagontwerp: Leen Depooter –

rusthuisbewoners en hun beperkte

quod. voor de vorm.

vrijheid. Zijn noodkreet bleef niet

Paperback

onopgemerkt. Zowat elk tv-program-

ISBN 978 90 223 3827 8

ma, krant of magazine liet de 90-jarige

E-book

Roger aan het woord. Zijn dochter

ISBN 978 94 604 1675 0

Leentje maakte voor Canvas een
documentaire over haar vader, waarin ze samen een blik bieden achter de
gesloten deuren van een woonzorgcentrum in coronatijden.
In het boek vertelt de ex-militair
openhartig over zijn leven en wat
hem gevormd heeft tot de kranige
man die hij is.

E-book

Leentje Lybaert (1970) is de
jongste dochter van Roger, ze heeft
nog één zus en vier oudere broers.
Ze werkt als regisseur en eind
redacteur voor de VRT.
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Meer da

DE VAL

n

15.000

Matthias M.R. Declercq

exempla
re
verkocht n

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

Reeds aangeboden
September 2021
Ca. 288 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 22,50 (paperback)

Heruitgave n.a.v. de op het boek gebaseerde
documentairereeks van Lieven Van Gils op Canvas

NUR 320 – Literaire non-fictie
algemeen
Omslagontwerp: Leen Depooter –

In 2016 debuteerde Matthias M.R.

Een rauwe en uiterst gevoelige wer-

quod. voor de vorm.

Declercq met een opvallend boek,

kelijkheid werd door Matthias M.R.

Omslagillustratie:

De Val, over het zogenoemde

Declercq met grote precisie en inle-

Sassafras De Bruyn

Scheldepeloton. Begin 2000 ont-

vingsvermogen neergeschreven.

ISBN 978 90 223 3785 1

moeten vijf jonge wielrenners elkaar
geregeld. Alle vijf hebben ze één
doel: de koers. Allemaal ambiëren
ze een carrière als profrenner. Op
het jaagpad 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, populair en schoppen het tot

Meer da

n

40.000

Ook beschikbaar

exempla
re
verkocht n

profwielrenner. 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
in 2013 een einde na een zware

Matthias M.R. Declercq (1985)

valpartij.

is journalist en schrijver voor o.a.
De Morgen en het wielertijdschrift

De ontdekking van Urk

Bahamontes. In 2017 werd hij met

ISBN 978 90 223 3765 3

De Val tweede bij de Debuutprijs.

€ 21,99

In oktober 2020 verscheen zijn
tweede boek, De ontdekking van Urk.
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carrière van Kurt Hovelijnck komt

Winnaar Confituur
Boekhandelsprijs

GEKOOID DOOR
MIJN EETSTOORNIS
Laura Vermeire

‘Mijn eetstoornis had me alles ontnomen: reizen,
sporten, dansen, leuke avondjes met vrienden…
Mijn vrijheid, mijn leven. Ik was gekooid. Gevangen.’

November 2021
Ca. 192 blz. / 17 x 24 cm
Ca. € 24,99 (paperback, full colour)
NUR 740 – Mens en maatschappij

Laura Vermeire kreeg zo’n tweetal

voedingsdeskundige, haar psychologe

algemeen

jaar geleden te kampen met een eet-

en tal van andere experts patiënten

ISBN 978 90 223 3837 7

stoornis, anorexia nervosa. Het veran-

en hun omgeving tools aan om hen

derde haar leven, totaal. ‘Ik besefte het

te helpen bij hun herstel.

niet tot het (bijna) te laat was. Pas op
mijn dieptepunt wist ik: er moet iets
veranderen. Twee jaar lang probeerde

‘Strijden tegen een eetstoornis hoef
je niet alleen te doen. Ik wil patiënten
én hun omgeving inspireren en
motiveren. Samen opnieuw naar
een gezond lichaam. Opnieuw
(genieten van het) leven!’

» Boek bij de Canvas-
documentaire Gekooid

ik via ambulante hulp en tools die ik

» Veel media-aandacht

zelf ontwikkelde mijn eetstoornis te

» Auteur is beschikbaar

overwinnen, maar niets werkte écht.

voor interviews

De reden? Ik was nooit all-in gegaan.’
Daarop ontwikkelde Laura voor zichzelf een plan dat focuste op alle drie
de lagen die nodig zijn om te genezen:
rust, zelfliefde en gebalanceerde
voeding.
In Gekooid door mijn eetstoornis geeft
ze anorexiapatiënten én hun omgeving inzicht in de onderliggende

Laura Vermeire (27) is

redenen van een eetstoornis, want het

copywriter en content cre-

draait niet louter om (niet) willen eten.

ator. Tijdens het dieptepunt

Laura: ‘Ik deel mijn ervaring, maar

van haar eetstoornis begon

geef ook tips, nieuwe methodes, re-

ze samen met haar vriend

cepten en oefeningen mee die je kun-

en filmmaker Dominique

nen helpen de ziekte te overwinnen.’

De Vlieger alles te documenteren om een dieper

48

×

Non-fictie

×

In het tweede deel van het boek deelt

inzicht te krijgen in de ziekte.

Laura’s vriend Dominique hoe hij

Dat resulteerde in de Canvas-

de ziekte ervaren heeft en ermee

documentaire Gekooid.

heeft leren omgaan. Daarnaast reikt

Daarnaast organiseert Laura

hij, samen met Laura’s ouders, haar

retraites voor lotgenoten.

DE JONGE ROYALS VAN BELGIË
Blik in het leven van de jongste generatie prinsen en prinsessen
Thierry Debels

Van Amedeo tot Oscar: maak kennis met
de veertien kleinkinderen van Albert en Paola

Oktober 2021
Ca. 296 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 19,99 (paperback)

In volle coronatijd maakten de Belgen

met, een eeuw eerder, het gezin

NUR 402 – Waargebeurde verhalen

én de Spanjaarden kennis met prins

van Filips, graaf van Vlaanderen

Omslagontwerp:

Joachim, de jongste zoon van prinses

en de jongere broer van Leopold

Herman Houbrechts

Astrid en aartshertog Lorenz. Hij was

II. “Er waren in het paleis twee

ISBN 978 90 223 3770 7

op een feestje in Spanje en had de

engelen,” vertelde prinses Josephine,

coronaregels niet gerespecteerd.

“Boudewijn en Henriette. En twee
duivels, Albert en ik.” “Duivel” Albert I

Dat zware incident was voor royalty-

is de betovergrootvader van Joachim

watcher Thierry Debels de aanleiding

via zijn moeder Astrid, grootvader

om voor het eerst een werk te wijden

Albert II en overgrootvader Leopold

aan de jonge prinsen en prinsessen

III. De geschiedenis herhaalt zich.’

van België. ‘Dat precies Joachim tegen
de lamp liep, mag geen verrassing

De veertien kleinkinderen van Albert

heten’, zegt Debels. ‘Astrid en Lorenz

en Paola leiden een discreet, kosmo-

hebben vijf kinderen. Joachim en

politisch, soms wat wereldvreemd

Maria Laura zijn de rebellen, Amedeo,

bestaan achter de schermen. In dit

Luisa Maria en Laetitia Maria lopen

boek maak je kennis met hen.

netjes in de pas. Dat is vergelijkbaar

» Onthullende blik achter de schermen
» Biografie die veel stof zal doen opwaaien
» Ruime persaandacht
» Online leesfragment

Thierry Debels is onderzoeks
journalist en royaltywatcher.
Eerder verschenen van hem al
biografieën over de koningen
Albert II, Boudewijn en Filip en
prins Laurent.
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MET LIEFDE ONDERHANDEL JE OOK
Leren onderhandelen in het dagelijkse leven: thuis én op het werk
Stephanie Blommaert

Onderhandelen. Voor veel mensen

Dit boek leert je te vragen wat je wilt.

Oktober 2021

klinkt het als iets gewichtigs, en ze

Je plaats in te nemen. Efficiënt te

Ca. 192 blz. / 17 x 24 cm

doen het liever niet. De keren dat het

onderhandelen, vol zelfvertrouwen.

Ca. € 22,50 (paperback)

moet, is dat vaak in een professionele

En dat op een menselijke manier, met

NUR 740 – Mens en

context, waardoor er extra druk op

aandacht voor de anderen en jouw

maatschappij algemeen

hun schouders komt te liggen.

relatie met hen.

Omslagontwerp: Joke Gossé
ISBN 978 90 223 3790 5

Toch heeft onderhandelen een enorme impact op ons dagelijks leven.
Onbewust zijn we er dag na dag mee
bezig, zowel privé als professioneel.
Daarom moeten we stoppen met
onderhandelen uit de weg te gaan en

» Vol tools en tips waar je zo
mee aan de slag kunt
» Toegankelijk en licht
geschreven, geen ingewikkelde
schema’s en modellen
» Een boek waardoor je het

er juist meer aandacht aan besteden.

verschil zult maken in jouw

Een goede onderhandelingstechniek

dagelijks leven: op het werk,

helpt je immers te vragen wat je wilt

maar ook met je partner,

of waar je recht op hebt – of het nu

kinderen, ouders en vrienden

promotie, een opdracht, een baan,
loonsverhoging, me-time, een derde
kind of hulp is.

Stephanie Blommaert biedt met haar bedrijf
Nonzerosum juridische ondersteuning aan bedrijven
en was tien jaar advocate aan de Brusselse balie bij
twee internationale advocatenkantoren. Na haar
master in de rechten (KU Leuven) volgde ze nog een
opleiding ‘Negotiation’ (Harvard Law School), een
master na master economisch recht (ULB) en een
opleiding aan Cambridge University. Ze geeft trainingen over onderhandelen en is businesscoach aan
Vlerick Business School, waar ze ook als gastspreker
optreedt in de cursus ‘Negotiation’. Haar soft spot zijn
emoties bij het onderhandelen.
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DE VIS DIE DORST HAD
Meditatie om je te verbinden met de wereld, de stilte, jezelf
Laurence Freeman

In het Westen wordt mediteren vaak

verschillende vormen. Daar ligt de

November 2021

verbonden met mindfulness, of met

gemeenschappelijke grond waar we

Ca. 192 blz. / 11,5 x 18 cm

oosterse religies zoals het boeddhis-

elkaar kunnen vinden. We zijn alle-

Ca. € 21,99 (paperback)

me en hindoeïsme. Toch kent ook de

maal vissen in beken en zeeën die

NUR 740 – Mens en

joods-christelijke traditie meditatie,

leiden naar dezelfde oceaan, en alle-

maatschappij algemeen

en wel in het gebed. Mediteren is in

maal dorsten we naar zin.’

Omslagontwerp: Katrien
Van de Steene / Whitespray

wezen bidden, het is openstaan voor
een diepere realiteit, een bewustzijn

In dit boek kom je te weten of er

dat groter is dan onszelf. ‘Een echte

een verschil is tussen christelijke en

spiritualiteit voor de 21ste eeuw’, stelt

boeddhistische meditatie, of tussen

Laurence Freeman, ‘zal erin bestaan

mediteren en mindfulness. Je maakt

door te stoten naar de bron van alle

kennis met de basisprincipes van

wereldreligies. Voorbij alle vormen

meditatie en leert mediteren in

vinden we eenheid die uitwaaiert in

tien weken.

De benedictijn Laurence Freeman is actief betrokken bij de historische Way of Peace-ontmoetingen
met de dalai lama en tal van andere initiatieven om
de interreligieuze dialoog aan te gaan. Samen met zijn
spirituele gids John Main richtte hij in 1975 het eerste
christelijke meditatiecentrum op in Londen. Later
stichtten ze samen een benedictijnengemeenschap in

Voorwoord door
Herman Van Rompuy

Canada met als doel meditatie te onderrichten en te
beoefenen. Van daaruit kende de gemeenschap een
wereldwijde groei. In 1991 werd de Wereldgemeenschap
voor Christelijke Meditatie (WCCM) opgericht, waarvan
Freeman de spirituele leider werd. Vanuit het benedictijnenklooster in Bonnevaux leidt hij nu een wereldwijd
netwerk van meditatiegroepen.
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ISBN 978 90 223 3838 4

DE MAN DIE NIEMAND
KON BEGRAVEN
Annabell Van den Berghe

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

Reeds aangeboden
September 2021
Ca. 256 blz. / 14 x 21,5 cm

Daar staat ze dan, de kleindochter:

deconfiture van de grootvader, een

Ca. € 22,50 (paperback)

in Boedapest, voor de deur van haar

tiran voor zijn gezin. En gaandeweg

Ca. € 11,99 (e-book)

grootvader, die vijf dagen geleden plot-

komt de kleindochter erachter dat hij

NUR 320 – Literaire non-fictie

seling is overleden. Geen van zijn drie

in 1956 in Boedapest niet de heldenrol

algemeen

dochters, die allemaal in Vlaanderen

vervulde waar hij zo prat op ging. De

Omslagontwerp:

wonen, reist naar Hongarije af. Van

laatste jaren van zijn leven werden

Herman Houbrechts

het ene moment op het andere neemt

gekenmerkt door achterdocht, waan-

Paperback

de kleindochter, die van haar groot-

beelden, obsessies – wat de onthulling

ISBN 978 90 223 3432 4

vader heeft gehouden, de honneurs

van zijn verleden des te urgenter

E-book

waar. In een vreemde stad en in een

maakt. Nietsontziend, gedreven door

ISBN 978 94 604 1636 1

vreemde taal moet zij van alles en nog

een hartstocht voor de waarheid, hoe

wat regelen. Het is het begin van een

pijnlijk ook, graaft de kleindochter

zoektocht naar het verleden van haar

almaar dieper – en stuit op steeds

grootvader, die in 1956 uit Hongarije

pijnlijker gebeurtenissen…

vluchtte, in België een bestaan opbouwde, het minivoetbal stichtte, van

» Boekvoorstelling

zijn vrouw scheidde en in 1996 naar

» Online leesfragment

Hongarije terugkeerde. Het is ook de

» Socialmediacampagne

E-book

Annabell Van den Berghe is journalist en documentairemaker. Na acht jaar oorlogsverslaggeving als correspondent in het Midden-Oosten voor de VRT, De Tijd,

© Thomas Sweertvaegher

De Groene Amsterdammer en Trouw verlegde ze haar
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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 en de Volkskrant.
De man die niemand kon begraven is haar eerste boek.

WAT DENKT MIJN TIENER NU ECHT?
100 situaties uit het leven van alledag
om je tiener beter te begrijpen en te helpen
Tanith Carey & dr. Angharad Rudkin

‘Ik heb niets om aan te trekken.’
‘Ik heb echt een nieuwe smartphone nodig.’
‘Al mijn vrienden hebben een tattoo.’
‘Mag mijn vriendje/vriendinnetje blijven slapen?’
‘Whatever!’

Over het boek:
‘Wanneer je het moeilijk hebt
om je tieners te begrijpen en

Ca. 224 blz. / 19,5 x 23,3 cm
Ca. € 23,50 (integraalband,
full colour)
NUR 854 – Opvoeding van
kinderen en jongeren

met hen om te gaan, dan is dit
leesbare en onvoorstelbaar

Het brein van tieners kent vreemde

Tanith Carey is journaliste en

Omslagontwerp:

praktische boek een revelatie.

kronkels, hormonen razen door hun

auteur. Ze schrijft over de uitdagin-

Dominic Van Heupen

Nuttig, empathisch en niet-

lichaam en hoewel je hen als ouder

gen waarmee ouders de dag van

ISBN 978 90 223 3809 4

veroordelend. Ik worstelde

nog altijd ziet als je kleine jongen of

vandaag geconfronteerd worden.

met de opvoeding van mijn

meisje willen ze steeds onafhankelij-

Ze publiceerde meer dan acht

twee tieners, maar ben anders

ker zijn, en doen ze alsof ze je almaar

boeken, vertaald in vijftien talen,

gaan kijken naar mijn relatie

minder nodig hebben. Stof voor pittige

en schrijft artikelen voor The Daily

met hen en probeer nu nieuwe

discussies en vervelende conflicten.

Telegraph, The Times, The Guardian

strategieën uit, die lijken te

Maar hoe weet je als ouder dat dit

en New York Daily News. Ze is ook

helpen. Het begrijpen van het

gedrag voor die leeftijd doodnormaal

regelmatig te horen en te zien op

tienerbrein is de sleutel en dit

is? Hoe interpreteer je het? En hoe

radio en tv.

boek hielp me te ontdekken wat

reageer je op de beste manier?

er in hun hoofd omgaat. Het is

Dr. Angharad Rudkin is

geen mirakeloplossing, maar ik

Wat denkt mijn tiener nu echt? schetst

klinisch psycholoog. Ze werkt al

voel me veel optimistischer en

‘Ik ben moeder van twee dochters

100 levensechte situaties die je als

meer dan vijftien jaar met kinderen,

positiever.’

van 16 en 14 en een 11-jarige zoon

ouder van een tiener kunt meemaken.

adolescenten en gezinnen. Ze doceert

— amazon.co.uk

en ben voortdurend op zoek naar

Je leert in de huid van je tiener te

Klinische psychologie van het kind

advies over dagelijkse situaties.

kruipen, zodat je rustig en op de juiste

aan de universiteit van Southampton,

We hebben nooit grote problemen

manier kunt reageren. Alle mogelijke

schrijft artikelen in kranten en

gehad zoals druggebruik, maar

situaties komen aan bod: koppigheid,

magazines en is als expert vaak

het moderne leven levert zo vaak

emoties, feestjes, peer pressure, het

te horen op radio en tv.

Wat denkt mijn kind
nu echt?

moeilijke momenten op in verband

veranderende lichaam, social media…

ISBN 978 90 223 3808 7

dochters, hun lichaam, social

Wat denkt mijn tiener nu echt? is een

» Praktische psychologie van de adolescent,

€ 23,50

media en prestatiedruk dat ik op

nieuwe manier om naar de (denk)-

gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

sommige dagen een depressie

wereld van je tiener te kijken. Het

nabij ben. Dit boek behandelt deze

helpt moderne ouders om hun tie-

en andere thema’s op een slimme

ner(s) te begrijpen, met hen te com-

en toegankelijke manier.’

municeren en hen te begeleiden naar

— amazon.co.uk

volwassenheid.

In dezelfde reeks
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» Ideale gids voor moderne ouders om hun tieners
van 13 tot 18 jaar te begeleiden naar volwassenheid
» Internationaal succes: vertaald in meer dan 12 talen
(waaronder Duits, Italiaans, Deens, Grieks en Chinees)

&
CULINAIR

LIFESTYLE
Wim Lybaert
Kim Leysen
Bake Off Vlaanderen
Julie Van den Driesschen
Becky Excell
Jeroen Meus
Ilse D’Hooge
De Slimste Scheurkalender ter Wereld
Blokken scheurkalender
Ingeborg TM Sergeant & Inge Jacobs
Saara & Laura Huhta

Om nu al naar uit te kijken

‘Sinds mijn eerste moestuinboek zijn
er drie dingen veranderd: het klimaat,
de mensen en ikzelf. Groenten waarvoor
je toen een serre nodig had, kweek je
nu in de openlucht. Mensen die vroeger
nooit aan een moestuin begonnen
zouden zijn, willen nu graag wortelen en
tomaten kweken. En ik? Ik kan er nog
altijd niet over zwijgen, al kijk ik er anders
naar. Er is een stukje Columbus in mijn
moestuin verzeild geraakt.’
— Wim Lybaert

Het nieuwe
moestuinboek
van

Wim Lybaert

Februari 2022

» Het nieuwe moestuinboek, dat

Ca. € 37,50 (hardcover)

zoveel plezier

NUR 423 – Moestuin

» Alles over fruitbomen en kleinfruit,

quod. voor de vorm.

kruiden en meer dan vijftig

ISBN 978 90 223 3795 0

groenten, met afzonderlijke tips
voor beginners en gevorderden
» De ultieme gids voor het
moestuinverhalen voor de winter

×
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Omslagontwerp: Leen Depooter –

een volledige handleiding voor

moestuinseizoen, met extra
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Ca. 368 blz. / 21,5 x 26,5 cm

is evenveel moestuin en dubbel

ZAAIGOED
Een jaar lang zaaien, planten en oogsten in de moestuin
en serre van Mme Zsazsa

Ook beschikbaar

Kim Leysen

Wie Mme Zsazsa volgt op social media

Meer en langer uit je moestuin en

Oktober 2021

weet dat ze al lange tijd de moestuin-

serre eten doe je door:

Ca. 256 blz. / 17 x 24 cm

microbe te pakken heeft. Ze schreef er

» op het goeie moment te zaaien

Ca. € 27,50 (paperback,

zelfs een moestuinbijbel en bestseller
over, De moestuin van Mme Zsazsa.

en planten
» de seizoenen te verlengen door

Kim Leysen &

Daarin vind je alle achtergrondinfor-

je serre optimaal te benutten

Dorien Knockaert

matie. Maar hoe je praktisch, dag na

» voor- en nateelten in te plannen

De moestuin
van Mme Zsazsa

dag, maand na maand te werk moet

ISBN 978 90 223 2894 1

Na een paar jaar zaaien, planten,

€ 34,99

oogsten, experimenteren, slecht en

gaan, hield Kim bij in haar agenda’s.

mooi weer, te veel regen en te weinig…
schrijft en tekent ze nu netjes alles
op in Zaaigoed. Els Menten achtervolgde haar een jaar lang met haar

full colour)
NUR 423 – Moestuin
Omslagontwerp: Els Menten
ISBN 978 90 223 3699 1

en op elkaar aan te laten sluiten
» gebruik te maken van tussen
teelten
» groenten op een optimale manier
te bewaren zodat je er lang van
kunt eten
» en vooral te begrijpen wat je
aan het doen bent.

fototoestel. Omdat Kim ook af en toe
voor man, hond, kippen en kinderen

Hoe je dat praktisch aanpakt, lees je

moet zorgen, is tijdsefficiënt moes-

in het nieuwe boek van Mme Zsazsa:

tuinieren een stokpaardje van haar:

Zaaigoed.

tuinieren met minder moeite en meer

Honger!

opbrengst.

ISBN 978 90 223 3461 4
€ 26,50

» Bestsellerauteur Mme Zsazsa is er weer met een nieuw boek:
ecologisch moestuinieren met minder moeite en meer opbrengst
» Zaaigoed helpt je om maand na maand te plannen wat je
kunt zaaien en planten in je moestuin of serre
» Veel aandacht voor tuinieren in de serre
» Fotografe Els Menten volgde Mme Zsazsa een jaar lang

Kim Leysen (Mme Zsazsa) woont in een boerderijtje in de Kempen
samen met man, kinderen en een hoop dieren. Ze werd bekend door
haar blog en de bestseller Allemaal rokjes. Ze schrijft en tekent voor

ISBN 978 90 02 25192 4

kranten en magazines, maar het liefst van al maakt ze haar handen vuil

€ 22,50
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© Els Menten

Allemaal rokjes

in de moestuin terwijl ze mijmert over het avondeten. Ze publiceerde
eerder al De moestuin van Mme Zsazsa (samen met Dorien Knockaert)
en het kookboek Honger!
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Het nieuwe boek bij het lekkerste
programma, Bake Off Vlaanderen
					op Play4 en GoPlay

BAKE OFF VLAANDEREN

Hét boek bij het leukste programma,
Bake Off Vlaanderen

Oktober 2021
Ca. 192 blz. / 19 x 24,5 cm
Ca. € 24,99 (hardcover)

De ovens zullen weer overuren maken. Want dit najaar

NUR 440 – Eten en drinken algemeen

nemen opnieuw tien gepassioneerde thuisbakkers het

Omslagontwerp: Leen Depooter –

tegen elkaar op in Bake Off Vlaanderen. Gedurende acht

quod. voor de vorm.

weken zullen ze onder het strenge toezicht van Regula

ISBN 978 90 223 3836 0

Ysewijn, Herman Van Dender en presentator Wim
Opbrouck het beste van zichzelf geven op Play4.
In het bijbehorende boek vind je 50 nieuwe recepten, zoet en hartig. Om binnen te bakken en buiten
op te eten, of omgekeerd. Voor elk wat wils, of je nu
een beginnende dan wel een geroutineerde bakker of
bakster bent. Want: bakken is niet voor niets de belangrijkste bijzaak van de wereld!
» Spotcampagne op Play4 en GoPlay
» Online contentcampagne
» Advertentie- en retailcampagne
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JULIE BAKT
Hartig en zoet
Julie Van den Driesschen

‘Mijn grootste passie is lekker eten, en dan
vooral als het eenvoudig is’

Oktober 2021
Ca. 204 blz. / 21 x 26 cm
Ca. € 29,99 (hardcover)

In Julie bakt vind je de lekkerste

eenvoud en het plezier in de keuken

NUR 440 – Eten en drinken algemeen

taarten, cakes, koekjes, mousses en

laten (her)ontdekken. Focussen op de

Omslagontwerp: Katrien Annys /

broodjes, maar net zo goed hartig

smaak en de afwerking nonchalant

JacquesBooks

vis- en vleesgebak. Het is een bakboek

houden, dat is de kunst. De recepten

ISBN 978 90 223 3812 4

met alleen maar haalbare recepten

zijn gebaseerd op smaken uit mijn

die je maar al te graag opnieuw wilt

kindertijd, notities uit het recepten-

maken. De kunst van de eenvoudige

boekje van mijn grootmoeder en nieu-

patisserie, boordevol smaak, zonder

we baksels die ik in de loop der jaren

stress in de keuken, dat is waar Julie

ontdekte. Allemaal recepten waar ik

Van den Driesschen voor staat: ‘In

zelf op terugval, afhankelijk van het

mijn boek gaat het niet over de per-

goestingske of de gelegenheid.’

fecte afwerking, moeilijke technieken
of het aantal calorieën. Het gaat over
het herbeleven van mijn herinneringen aan lekker eten, en dan in

» Auteur is beschikbaar voor
interviews en workshops

het bijzonder aan eenvoudige, zoete

» Socialmediacampagne

baksels uit mijn jeugd. Ik wil je graag

» Teasercampagne

mijn passie voor het bakken in zijn

» Boekvoorstelling

Julie Van den Driesschen (www.julievandendriesschen.com)
is een thuisbakker die zichzelf alles heeft geleerd en de passie
voor bakken en koken erfde van haar familie, in het bijzonder
© Roos Mestdagh

van haar grootmoeder. In 2018 won ze Bake Off Vlaanderen en
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in 2020 werkte ze achter de schermen als foodproducer voor
het vierde seizoen. Ze is tv-chef op Njam!, schrijft recepten voor
partners en geeft bakdemo’s. Daarnaast is ze ook aan het werk
als communicatieverantwoordelijke in het secundair onderwijs.
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HOE MAAK JE ALLES GLUTENVRIJ?
Becky Excell

‘De meeste mensen hebben een bucketlist van dingen die ze willen doen

November 2021

voor ze sterven. Ik niet. Ik heb een bucketlist van 100 dingen waarvan ik

Ca. 224 blz. / 18,7 x 24,5 cm

wenste dat ze glutenvrij zouden zijn. In de eerste jaren dat ik glutenvrij

Ca. € 24,99 (paperback

at, was ik heel naïef en probeerde ik bloem gewoon te vervangen door

met flappen, full colour)

glutenvrije bloem en verder het recept te volgen. Het resultaat was altijd

NUR 440 – Eten en drinken

een teleurstelling en ik vroeg me constant af waar het fout ging. Voor

algemeen

een happy end moet je een glutenvrij recept van begin tot eind helemaal

Omslagontwerp:

anders aanpakken.’

Dominic Van Heupen

— Becky Excell

ISBN 978 90 223 3830 8

Hoe maak je alles glutenvrij? is het

Waarom zou je je beperken tot soe-

eerste kookboek dat laat zien hoe je

pen, salades en fruit? Waarom zou je

alles wat je wilt eten glutenvrij kunt

moeten leven met het idee nooit meer

bereiden zonder smaakverlies. Dat er

je lievelingsrecept te kunnen eten?

veel mensen op dit kookboek zaten

Wat je echt wilt, zijn recepten waarvan

te wachten, bewijzen de 15.000 pre

je denkt dat je ze niet mag eten. En die

orders op Amazon. De auteur had

recepten vind je in dit kookboek.

jaren nodig om ‘gewone’ recepten

Van kip chow mein tot pad thai, van

in even lekkere glutenvrije recepten

stokbrood tot pizza, van donuts tot

om te zetten.

cheesecake, met lactosevrije, veggie,
vegan en low FODMAP-opties.

» Meer dan 100 echt glutenvrije recepten
» Bestseller in de UK: meer dan
50.000 exemplaren verkocht in

Becky Excell eet al meer dan tien jaar

drie maanden

glutenvrij. Ze gaf haar carrière in pr en

» Meer dan 3000 vijfsterrenratings op

marketing op om zich volledig te concen-

Amazon. De commentaren liegen er niet
om: ‘Laat dit je nieuwe bijbel zijn!
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’,

treren op het ontwikkelen van glutenvrije
recepten. Ze is nu fulltime schrijver met

‘Becky Excell is fantastisch!’, ‘Dit boek

meer dan 300.000 volgers op social media

is een gamechanger in de wereld van

en meer dan 1 miljoen views op haar prijs

glutenvrij eten.’

winnende blog.

De lekkerste boeken van het jaar
Verschenen

Reeds aangeboden

10 JAAR DAGELIJKSE KOST

DAGELIJKSE KOST
SCHEURKALENDER 2022

Jeroen Meus

576 blz. / 17,5 x 25 cm

» Spotcampagne op Eén

September 2021

€ 39,99 (hardcover)

» Advertentie- en retailcampagne

Ca. 768 blz. / 13 x 18 cm

NUR 440 – Eten en drinken

» Tafeldisplays

€ 18 (paperback, full colour)

algemeen

» Online contentcampagne

NUR 440 / 14 – Eten en drinken

Omslagontwerp: Seb De Roover

algemeen / Kalenders

ISBN 978 90 223 3779 0

ISBN 978 90 223 3796 7

Over 10 jaar Dagelijkse kost:
‘10 jaar Dagelijkse kost van Jeroen Meus: het

‘Vanaf het moment dat deze Vlaamse kok op

kookboek dat bij ons altijd binnen handbereik

de Belgische televisie met zijn programma

staat.’ — **** Het Nieuwsblad

Dagelijkse kost te zien was, werd dat voor ons
dagelijkse kost. Tussen de vaste bewoners

‘Jeroen Meus schudt na tien jaar Dagelijkse kost

van het keukeneiland – potten, pannen en

nog steeds de lekkerste recepten uit zijn mouw.’

apparaten – had mevrouw Hamersma zelfs

— Story

een klein tv’tje gezet. En raakte ze vertederd
als Meus liefdevol over “groentjes” sprak als

‘Je moet het maar doen: tien jaar op tv en nog

hij met prei, andijvie en kool in de weer was.’

altijd zoveel succes. Hij verloochent ook nooit

— Mevrouw Hamersma, Het Parool

zijn stijl, het blijft dagelijkse kost met een vleugje
vernieuwing. Ik schat hem als kok heel hoog in.’
— Peter Goossens
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MIJN GEWICHT IN EVENWICHT
Ilse D’Hooge

Slank na 50 met het 80/20-patroon

Oktober 2021
Ca. 196 blz. / 17 x 24 cm

Dat er na je 50ste heel wat verandert

soms te vervangen kunt blijven ge-

Ca. € 27,50 (hardcover)

in de hormoonhuishouding en ver-

nieten van bijvoorbeeld een muffin,

NUR 440 – Eten en drinken algemeen

branding is bekend. Alles loopt wat

een lekkere dressing of een goed

Omslagontwerp: Leen Depooter –

stroever en de kilootjes komen er

gevulde ovenschotel. Ze kiest bewust

quod. voor de vorm.

makkelijker bij. Ilse D’Hooge, net 50

niet voor slaatjes – we weten onder-

ISBN 978 90 223 3813 1

geworden, wil blijven genieten van

tussen allemaal dat die gezond zijn –

lekker eten en drinken, maar ook

maar legt de nadruk op recepten

slank blijven. En dus ging ze op zoek

waarvan je niet verwacht dat ze je

naar evenwichtige week-eetplannen.

slank houden. Ze werkt daarvoor het

Noem het vooral geen diëten, want dat

80/20-patroon uit: 20 procent zon-

houdt niemand vol.

digen geeft meteen ook de moed om
80 procent gezond eten vol te hou-

In Mijn gewicht in evenwicht toont

den. Voor dat ‘gezond eten’ bedacht

Ilse D’Hooge hoe je door bepaalde

ze 50 heerlijke recepten die in niets

voedingsmiddelen te beperken en

aan diëten doen denken.

» Boekvoorstelling
» Auteur is beschikbaar voor interviews en workshops
» Samenwerking met een mediapartner
» Socialmediacampagne

Ilse D’Hooge, in 2006 door Knack
Weekend verkozen tot Hobbykok van
het Jaar, schrijft als culinair redacteur
Lekker. In 2018 verscheen Easy@
home met Ilse, een boek vol heerlijke
en makkelijke recepten voor het hele
gezin. In Easy@home. Back to basic met
Ilse (2019) gaf ze naast nieuwe recepten
ook de basis van het koken mee.
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© Thomas Sweertvaegher

voor onder meer Libelle en Libelle

81

© foodbeelden: Wout Hendrickx

2022

DE SLIMSTE SCHEURKALENDER
TER WERELD

2022

BLOKKEN
SCHEURKALENDER 2022

Van editie 20
21
werden mee
r dan

20.000
exemplaren
verkocht

Oktober 2021

September 2021

Ca. 378 blz. / 13 x 18 cm

Ca. 756 blz. / 13 x 18 cm

Ca. € 15 (paperback)

Ca. € 15,99 (paperback)

NUR 14 – Kalenders

»
»

Het ideale eindejaarsgeschenk
Jaarlijks meer dan 20.000 verkochte exemplaren

In het najaar zoekt Play4 onder de

Wie de Slimste Mens Thuis wil

deskundige leiding van Erik Van Looy

worden, kan maar beter De Slimste

tien weken lang naar de Slimste Mens

Scheurkalender ter Wereld aanschaf-

ter Wereld.

fen, ondertussen een vaste waarde

ISBN 978 90 223 3814 8

NUR 14 – Kalenders

» Al sinds 5 september 1994 op de Vlaamse buis, en nog altijd
onwaarschijnlijk populair: Blokken is zonder enige concurrentie

Dominic Van Heupen

het meest geliefde vooravondprogramma op de nationale tv ooit

ISBN 978 90 223 3821 6

» Een vraag, een antwoord, een Weetje van de Dag: met deze
Blokken scheurkalender maak je jong en oud blij
» Eindejaarsgeschenk waar je altijd mee scoort

onder menige kerstboom.
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» Spotcampagne op Play4

» Spotcampagne op Eén

» Tafeldisplays beschikbaar (maximumvolume 12 ex.)

» Tafeldisplays beschikbaar (maximumvolume 12 ex.)

» Advertentie- en retailcampagne

» Advertentie- en retailcampagne
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Omslagontwerp:

2022

De leukste kalender van het jaar

INSPIRATIEKALENDER 2022
Ingeborg TM Sergeant & Inge Jacobs

Oktober 2021
Ca. 378 blz. / 13 x 18 cm
Ca. € 15 (paperback)
NUR 14 – Kalenders
ISBN 978 90 223 3849 0

Een scheurkalender die je wakker

De tekeningen van Inge Jacobs en de

maakt, nu eens met een (eigen)wijs

teksten van Ingeborg TM Sergeant

citaat, dan weer met een ademha-

bieden een knipoog, wat relative-

lingstip of doordenkertje. Luchtig,

ring, veel verdieping en nog meer

licht, ontspannend én verrijkend.

verlichting.

In 2022 kun je gegarandeerd elke
beginnen. Een kalender vol motiva-

» Auteurs zijn beschikbaar
voor interviews

tie, wijsheid, enthousiasme en veel

» Uitgebreide media-aandacht

humor.

» Pr- en marketingcampagne
online en offline
» Voorstelling in samenwerking
met een mediapartner
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ochtend geïnspireerd aan de dag

NAAIEN SCANDINAVISCHE STIJL 2
Saara & Laura Huhta

In 2018 publiceerden de Finse

Voor Naaien Scandinavische stijl 2 ont-

September 2021

zussen Saara en Laura Huhta,

wierpen de auteurs een collectie van

Ca. 208 blz. / 20,1 x 25,3 cm

het duo achter het naaipatronen-

20 stukken. Je vindt patronen voor

Ca. € 29,99 (paperback met

merk Named, hun eerste naaiboek,

broeken en jurken voor elk seizoen,

patroonbladen in een apart

Naaien Scandinavische stijl met

maar ook voor een tuniek, een topje,

doosje, full colour)

sobere, tijdloze en altijd stijlvolle

een wikkelrok, een bomberjack of een

NUR 474 – Handwerken, naaien

ontwerpen, in zachte kleuren en

praktisch tasje. Gebruik de bouwste-

en naaldkunst als hobby

kwaliteitsvolle materialen. Met Naaien

nen van de zes patroonbundels om

ISBN 978 90 223 3810 0

Scandinavische stijl 2 gaan ze op het-

perfect passende kleding te maken

zelfde elan door. Meer nog: de auteurs

naar jouw unieke smaak.

geven je vakkundig advies hoe je tot
de perfecte pasvorm komt en hoe je

Naaien Scandinavische stijl 2 biedt je

de ontwerpen aanpast aan de vorm

alles wat je nodig hebt om een samen-

van jouw lichaam. Daarnaast leer

hangende, tijdloze garderobe samen

je allerlei technieken om een per-

te stellen. Het resultaat zul je met trots

soonlijke toets aan de ontwerpen te

showen, zoveel is zeker.

geven. Vervolgens kun je deze kennis
toepassen op de zes ‘patroonbundels’
in dit boek en je eigen kledingstukken
naaien.

» Inclusief een volledige tutorial hoe je patronen
aanpast aan je lichaamsvorm
» Minimalisme met dat tikkeltje meer, sober chic,
gesofisticeerde eenvoud
» Met de bouwstenen en patronen in dit boek
kun je wel 160 verschillende stukken naaien
» Inclusief patronen op ware grootte,
van maatje 34 tot 50
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MODERN HAKEN
Stijlvolle minimalistische patronen en ontwerpen
DEBROSSE - TERESA CARTER

Met twee simpele ingrediënten – een

Voor beginners staat er alles in

Oktober 2021

bolletje wol en een haaknaald – maak

wat ze moeten weten om te leren

Ca. 176 blz. / 17 x 24 cm

je de mooiste dingen, dat wisten onze

haken, duidelijk uitgelegd met

Ca. € 22,50 (paperback, full colour)

grootmoeders al. Het afgelopen jaar,

stap-voor-stapfotografie, zodat ze

NUR 474 – Handwerken, naaien

dat we meer dan ooit thuis door-

met veel enthousiasme aan de slag

en naaldkunst als hobby

brachten, hebben velen het handwer-

kunnen. De meer ervaren hakers

Omslagontwerp:

ken herontdekt. Met je handen bezig

zullen verrast zijn over de vele hacks

Dominic Van Heupen

zijn, even aan niets anders denken en

en nuances die Teresa ent op bestaan-

ISBN 978 90 223 3839 1

tegelijk iets moois creëren geeft veel

de technieken, met een verbluffend

voldoening.

resultaat. Alle ontwerpen in Modern
haken, van een toffe muts, een trendy

De meeste haakboeken zien er nogal

muurhanger, een strakke opberg-

ouderwets uit. Dat vond ook Teresa

mand tot een donszachte wintersjaal,

Carter toen zij het haken ontdekte. Na

zijn minimalistisch Scandinavisch

heel wat proberen, testen, ontwerpen,

en stijlvol. Laat die lange herfst- en

opnieuw beginnen… schreef ze het

winteravonden maar komen!

boek dat ze had willen hebben toen ze
met haken begon: Modern haken.

» Met twee simpele ingrediënten – een bolletje wol en
een haaknaald – maak je de mooiste dingen
» Een moderne kijk op haken
» Met stijlvolle ontwerpen en duidelijke stapvoor-stapfotografie

‘In dit baanbrekende boek met zijn elegante,

‘Of je nu een beginner bent of gevorderd, je zult

eenvoudige ontwerpen tilt Teresa Carter haken

veel leren uit dit boek. Teresa laat ons op een

naar een hoger niveau. Iedereen die dit boek

andere manier kijken naar haken.’

doorbladert zal uitroepen: “Dit wil ik doen.”’

— Isabella Diaz, Community Specialist

Teresa Carter is oprichtster van

— Ilana Rabinowitz, Lion Brand Yarn

bij Etsy.com

DeBrosse, een full-service breigoedlabel.
Haar ontwerpen worden wereldwijd
gesmaakt. Dat bewijst haar populaire website debrosse.com en haar
Instagramaccount met 160.000 volgers.
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HERDRUKKEN

y Proesmans

eenvoudig leesbaar. […] Zonder opdringerig over
ord je wegwijs gemaakt in de voedingsgewoonte
erne mens. Een echte aanrader voor personen
aalde aandoening hebben en eens willen zien
meestal) zonder medicatie vanaf geraken.’

OL .COM

Optimaal gezond zonder medicijnen

der medicijnen

VOLLEDIG
g het geneesmiddelen
HERZIENE EDITIE
k zo hoog als nu. We gaan
GEBASEERD OP
n uit dat we medicijnen
DE MEEST RECENTE
men om onze gezondheid
WETENSCHAPPELIJK E
houden. In plaats van
STUDIES
ruit, vette vis, volkoren
en noten te eten, slikken
erolverlagers, zuurremmers, pijnstillers en
siva. Medicijnen zijn geen oplossing om gezond
en te blijven. Onze voeding daarentegen is nog
este geneesmiddel.
l gezond zonder medicijnen houdt dokter
smans een hartstochtelijk pleidooi voor een
en uitgebalanceerde voeding gecombineerd
ordeelkundig gebruik van voedingssupplemen
je niet alleen heel wat ziekten kunt vermijden,
een aantal aandoeningen met succes kunt
n.

dr. Rudy Proesmans

maal gezond

BE

Optimaal gezond
dr. Rudy Proesmans

Optimaal gezond zonder medicijnen (21ste druk)

De ontdekking van Urk (8ste druk)

DR. Rudy Proesmans

Matthias M.R. Declercq

ISBN 978 90 223 3404 1

ISBN 978 90 223 3765 3

€ 24,99

€ 21,99

Narcisme (3de druk)

Mijn Moestuin (15de druk)

Nelly De Keye

Wim Lybaert

ISBN 978 90 223 3747 9

ISBN 978 90 223 3364 8

€ 22,50

€ 29,99

Werkboek hyperventilatie, angst en paniek (3de druk)

Zeg me dat ik oké ben (15de druk)

Katrien Geeraerts & Nicole Smit

Marcel Hendrickx

ISBN 978 90 223 3768 4

ISBN 978 90 223 3306 8

€ 22,50

€ 19,99

zonder medicijnen

HOUD
ZIEKTE OP AFSTAND
DOOR DE
JUISTE VOEDING

Succesvol minderen of stoppen met alcohol (2de druk)

KO K E N O P D E
KO K E N
OP DE

KO K E N O P D E

Koken op de Big Green Egg (2de druk)

De Big Green Egg kan al jaren op een grote schare trouwe fans
onder de barbecue-experts rekenen. In tijden waarin de tuin nog
belangrijker wordt, ontdekken steeds meer mensen hoe veelzijdig en
praktisch deze unieke barbecue is. Dankzij de vorm en de keramiek,
die bestand is tegen extreme temperaturen, ontstaat een perfecte
luchtcirculatie in de EGG, waardoor voedsel gelijkmatig gaart op
de gewenste temperatuur.

Michael Niclaus
€ 22,50

Het moois dat we delen (15de druk)
Ish Ait Hamou
ISBN 978 90 223 3695 3
€ 21,99

Cécile (17de druk)
Ish Ait Hamou
ISBN 978 90 223 3049 4
€ 19,99
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James Whetlor

Met de tips en receptuur van James Whetlor kun je
70 verschillende gerechten met vlees, gevogelte, vis en groenten
bereiden. De verrukkelijke rubs, marinades en sausjes zorgen
voor de finishing touch.

Dankzij Koken op de Big Green Egg verander je in een mum van tijd
van een beginner in een EGGpert en geniet je het hele jaar door
van heerlijke gerechten.

JA M E S
W H E T LO R

ISBN 978 90 223 3608 3

Koken op de Big Green Egg laat zien wat er allemaal mogelijk is
met deze buitenkeuken.
In dit boek vind je informatie over de EGG set-up, het aansteken
en gebruiken van de EGG, brandstof en tools. Daarna word je
in twaalf stappen ingewijd in de bereidingstechnieken.

www.standaarduitgeverij.be
9 789022 337882

JA M E S W H E T LO R
VA N S E T- U P T O T B E R E I D I N G ST E C H N I E K E N ,
M E T 70 R EC E P T E N

ISBN 978 90 223 3788 2
€ 29,99

CHRONOLOGISCHE VERSCHIJNINGSLIJST
Reeds verschenen

September

10 jaar dagelijkse kost

Opkomst & ondergang
van de Citroën Berlingo

ISBN 978 90 223 3779 0

Oktober
Het immuniteitsplan
ISBN 978 90 223 3834 6

ISBN 978 90 223 3825 4

Roger

Mijn gewicht in evenwicht

Hardcover

De jonge royals
van België

De slimste scheurkalender
ter wereld

ISBN 978 90 2233 833 9

ISBN 978 90 223 3770 7

ISBN 978 90 223 3814 8

De upgrade

Met liefde onderhandel
je ook

Inspiratiekalender 2022

Paperback

ISBN 978 90 223 3827 8

ISBN 978 90 223 3813 1

ISBN 978 90 2233 832 2

(Not so) Happy single
Wat alleen wij weten

ISBN 978 90 223 3792 9

De val

Dagelijkse kost
scheurkalender

ISBN 978 90 223 3848 3

ISBN 978 90 223 3785 1

Van In Episode 5

ISBN 978 90 223 3796 7

ISBN 978 90 223 3794 3

ISBN 978 90 223 3849 0

ISBN 978 90 223 3790 5

De man die niemand
kon begraven

Blokken scheurkalender
ISBN 978 90 223 3821 6

ISBN 978 90 223 3432 4

De dood van
Anke Hoffman
ISBN 978 90 223 3811 7

Modern haken
Wat denkt mijn tiener
nu echt?
ISBN 978 90 223 3809 4

Naaien Scandinavische stijl 2
Maskers & lucht of
het zelfbewuste brein

ISBN 978 90 223 3810 0

Geïllustreerde uitgave
Cécile

Zaaigoed

ISBN 978 90 223 38 00 1

ISBN 978 90 223 3815 5

Waarom onze
geneeskunde faalt

Word je eigen dokter

Bake off Vlaanderen

Crash baby crash

Julie bakt

ISBN 978 90 223 3828 5

ISBN 978 90223 3699 1

ISBN 978 90 223 3836 0

ISBN 978 90 223 3824 7

ISBN 978 90 223 3786 8
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ISBN 978 90 223 3812 4

ISBN 978 90 223 3839 1

NOTITIES
November

Januari

E-books lijst

Win Win

Hersenstorm

Van In Episode 5

ISBN 978 90 223 3823 0

ISBN 978 90 223 3801 8

Gekooid door mijn
eetstoornis
ISBN 978 90 223 3837 7

Win Win

ISBN 978 94 604 1677 4

Februari
Wim Lybaert

De vis die dorst had

ISBN 978 94 6041 676 7

ISBN 978 90 223 3795 0

De upgrade

ISBN 978 94 6041 6682

ISBN 978 90 22 33838 4

Hersenstorm
Hoe maak je alles
glutenvrij?

ISBN 978 94 604 1670 5

ISBN 978 90 223 3830 8

De man die niemand
kon begraven
ISBN 978 94 604 1636 1

Roger

ISBN 978 94 604 1675 0
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