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M A G I S C H E  L I J N E N
Deze intrigerende Magische lijnen, bedacht door Élisse, nodigen je uit 

om zelf aan de slag te gaan en nieuwsgierig uit te kijken naar het resultaat. 
Kleur zorgvuldig tussen de lijnen en vergeet even alle beslommeringen. 

Beetje bij beetje komt een verrassend dier tevoorschijn.

H A N D L E I D I N G

1. Maak de tekening die 
je wilt ontdekken los. 

Kies je mooiste viltstift.

2. Begin de ruimte tussen 
de eerste twee lijnen in 

te kleuren.

3. Volg al kleurend de 
leidraad van de lijnen.

4. Klaar!

www.standaarduitgeverij.be
9 789022 339237
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DE SLIMSTE 
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‘We lezen om te weten 
dat we niet alleen zijn.’ 

– C.S. Lewis 

*cover nog niet beschikbaar
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Pieter Aspe, nog altijd in de harten en hoofden…

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

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

‘Een innemend man met een 
virtuoze pen.’ – Jan Jambon

‘De koning van de Vlaamse 
misdaadfictie. See you down the road, 
beste Pieter.’ – Jan Van der Cruysse

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

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

De afgelopen 25 jaar was Pieter Aspe 
niet te missen in de boekhandel  
en de bestsellerlijsten. Nu worden  
zijn fans vergast op nooit eerder  
gebundelde kortverhalen ©
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10 ×  Crime & fictie  ×

September 2022

Ca. 352 blz. / 14 x 21,5 cm

Ca. € 24,99 (paperback)

Ca. € 14,99 (e-book)

NUR 330 – Spannende boeken 

algemeen

Omslagontwerp: Wil Immink Design

Paperback 

ISBN 978 90 223 3932 9

E-book 

ISBN 978 94 604 1689 7

 Ʌ De best verkopende Vlaamse thrillerauteur ooit
 Ʌ Nooit eerder gebundelde kortverhalen, realistisch, 
sfeervol en vakkundig geschreven

Volbloed omvat vier nooit eerder ge-

bundelde verhalen. In Grof wild ver-

rast een vrouw haar echtgenoot, een 

succesvolle zakenman, met een korte 

vakantie in een afgelegen chalet in 

de Ardennen. Maar wat een gezellige 

week zou moeten worden, ontaardt 

in een nachtmerrie zonder weerga. 

In De Japanse tuin wordt een lijk ge-

vonden aan de Hasseltse Kolenkaai, 

met op het lichaam een lidkaart van 

de bibliotheek. Het onderzoek spitst 

zich toe op het Limburgse zaken-

milieu, en daar komen heel wat 

duistere zaken aan het licht. In Kat 

en muis wordt de weinig populaire 

hoofd redactrice van een roddelblad 

met de dood bedreigd na de publicatie 

van een artikel over het verleden 

van een wielrenner. Daar trekt ze 

zich niets van aan, tot er iets gebeurt 

waardoor deze gehaaide vrouw in een 

bang muisje verandert. In De laatste 

rit onderzoeken commissaris Van In 

en zijn rechterhand Versavel aan de 

vooravond van de Tour de France een 

doodsbedreiging aan het adres van 

Vlaanderens bekendste wielrenner. 

Van In en Versavel genieten met volle 

teugen van de luxe die hun ten deel 

valt, maar beseffen ook dat hun aan-

dacht geen moment mag verslappen. 

Al gauw blijkt dat er diverse mensen 

zijn die zich merkwaardig gedragen 

als de speurders te dicht in hun buurt 

komen.

VOLBLOED
Suspense in 4 misdaadverhalen

Pieter Aspe

Digitale 
advertentiecampagne 

met boektrailer

×
Ruime persaandacht

Pieter Aspe was een van de succes-

volste Vlaamse schrijvers van de 

afgelopen decennia en wordt be-

schouwd als een van de grondleggers 

van het misdaadgenre. Zijn boeken 

zijn in tien talen vertaald en wereld-

wijd werden meer dan 3,5 miljoen 

exemplaren verkocht. Hij overleed 

in 2021.

Marketing 
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Van zijn boeken werden wereldwijd  
    meer dan 3,5 miljoen exemplaren verkocht



Oktober 2022

Ca. 272 blz. / 14 x 21,5 cm

Ca. € 22,99 (paperback)

Ca. € 11,99 (e-book)

NUR 330 – Spannende boeken 

algemeen

Omslagontwerp: Karl Demoen

Paperback 

ISBN 978 90 223 3901 5

E-book 

ISBN 978 94 604 1685 9

Romy Bell gaat de ultieme  
confrontatie aan

 Ʌ Laatste deel in de Romy Bell-trilogie
 Ʌ Verrassende inzichten in de wereld van de wetenschap en 
technologie over pakweg 25 jaar

2048. In New York komen de wereld-

leiders bijeen om een digitaal vredes-

akkoord te sluiten. Geen overbodige 

luxe in een tijd waarin een barbiepop 

met het label ‘Made in China’ tot een 

internationale veiligheidscrisis kan 

leiden.

De sneeuwvakantie van Romy 

Bell en haar zoon Milo verandert in 

een nachtmerrie wanneer het profiel 

van Milo gehackt wordt en op het-

zelfde moment Wing Li verdwijnt, 

een cyberexpert die voor de Chinese 

overheid werkt. Een cyberaanval op 

New York laat haar geen keuze: top-

prioriteit is het vinden van Wing Li. 

Maar al snel stelt Romy vast dat er 

veel meer aan de hand is. Wie heeft 

baat bij het mislukken van het digitale 

vredesproces?

HOOGVERRAAD
Steven Van Belleghem

‘Interessante inzichten over hoe onze wereld er later  
     zou kunnen uitzien.’ – John Vervoort in Het Nieuwsblad over Eternal

Eternal
ISBN 978 90 223 3738 7

€ 22,50

De upgrade
ISBN 978 90 223 3794 3

€ 22,50

 Ook beschikbaar 

Steven Van Belleghem is onder-

nemer, professor marketing aan de 

Vlerick Business School en docent 

aan de London Business School. 

Hij is een wereldwijde autoriteit als 

spreker en inspirator om bedrijven 

te laten nadenken over de toekomst 

en de impact van technologie op het 

zakenleven en de maatschappij.

©
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r
Auteur is beschikbaar 

voor interviews en 
lezingen

×
Boektrailer

×
Advertentiecampagne

×
Campagne op Hebban

Marketing 
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Oktober 2022

Ca. 304 blz. / 14 x 21,5 cm

Ca. € 24,99 (paperback)

Ca. € 12,99 (e-book)

NUR 300 – Literaire fictie algemeen

Omslagontwerp:  

Herman Houbrechts

Paperback 

ISBN 978 90 223 3931 2

E-book 

ISBN 978 94 604 1690 3

 Ʌ Eindelijk de eerste historische roman in Vlaanderen die 
speelt tijdens de eerste fase van de kolonisatie in Congo

 Ʌ Opmerkelijke inzichten over een nog altijd duister stuk 
verleden van de Belgische geschiedenis

 Ʌ Herwerkte en uitgebreide versie van het eerder verschenen 
Zoon in Congo

Het koloniale verleden van België en 

Congo blijft complex en actueel. Nadat 

koning Filip eerder zijn spijt betuig-

de over de gruweldaden in Congo-

Vrijstaat, is Vuurvader actueler dan 

ooit. Leen van den Berg brengt een 

verhaal over vaderschap, vriendschap 

en bedrog tegen de achtergrond 

van de koloniale geschiedenis van 

Congo aan het eind van de negen-

tiende eeuw, toen de verrijkende 

rubber export op gang kwam die vele 

levens zou kosten en een heel volk 

ontwrichtte.

VUURVADER
Leen van den Berg

Leen van den Berg is historica 

en psychoanalytica van oplei-

ding. Ze werkt al vele jaren als 

schrijf docente en schrijfcoach in 

Vlaanderen, Nederland, Zuid-Afrika 

en Suriname. Haar werk is meer-

maals vertaald.
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Auteursinterviews

×
Pr-campagne

×
Onlinecampagne

Marketing 
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September 2022

Ca. 160 blz. / 15 x 23 cm

Ca. € 27,50 (hardcover, full colour)

NUR 301 – Literaire roman, novelle

Cover nog niet beschikbaar

Illustraties: elineveer

ISBN 978 90 223 3937 4

 Ʌ Verschijnt naar aanleiding van de heropening van het KMSK 
in Antwerpen

 Ʌ Prachtige uitgave van artist in residence Dimitri Leue, met 
indringende tekeningen van elineveer ofte Eline Van Eerdenbrugh

Op 22 september heropent het 

Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten in Antwerpen de deuren. 

Na tien jaar wordt de vaste collectie 

opnieuw tentoongesteld. Veel van die 

werken werden de afgelopen jaren 

gerestaureerd, en dat vormde de 

inspiratiebron voor dit verhaal van 

Dimitri Leue.

Manja vertelt het verhaal vanuit het 

perspectief van een restaurateur, 

die zich tijdens het herstellen van de 

schilderijen gedwongen ziet ook haar 

eigen leven te herstellen. Ze raapt al 

haar moed bijeen, verwijdert laag na 

laag en houdt vol, ondanks de vele 

tegenslagen en momenten van diepe 

wanhoop.

MANJA OF DE ZEVEN LAGEN 
DER ZILTHEID
Dimitri Leue & Elineveer

Voorstelling in het 
vernieuwde KMSK in 

Antwerpen

×
Uitgebreide media-

aandacht

×
Onlinecampagne

Dimitri Leue (1974) is acteur, regisseur en 

schrijver. In 2016 debuteerde hij met Het 

Lortchersyndroom, dat genomineerd werd voor 

De Bronzen Uil. In februari 2022 verscheen 

Onderland, een verhaal over zonden, liefde en 

de lichtheid van het leven.

Eline Van Eerdenbrugh (1980) studeerde af 

als meester in de Beeldende Kunsten aan de 

Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. 

Naast het maken van eigen werk en illustraties als 

elineveer geeft ze tekenles aan de Academie voor 

Beeldende Kunsten van Heist-op-den-Berg.©
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September 2022

Ca. 120 blz. / 14 x 21,5 cm

Ca. € 19,99 (paperback)

NUR 301 – Literaire roman, novelle

Omslagontwerp: Leen Depooter 

– quod. voor de vorm.

ISBN 978 90 223 3933 6

 Ʌ Throwback naar de jaren 70
 Ʌ Rauw én gevoelig, tristesse én humor

Nog drie miljoen en vijfhonderdvierenzeventig dagen en ik kan 
met pensioen, dacht Marcel bij zichzelf. Zouden ze in de Provence 
toiletpapier hebben met dennengeur? ‘Laat ik er maar van uitgaan 
van niet’, prevelde hij, waarna hij de trapjes afdaalde en de vlak 
naast zijn bioscoop gelegen bar binnenstapte.

Brussel 1979. Sonja brengt het groot-

ste deel van haar tijd door achter de 

balie van een groezelige sekscinema 

vlak bij het Zuidstation. Ze vult haar 

dagen met het herinrichten van de 

etalage en het voeren van nietszeggen-

de gesprekken met de klanten die in 

de loop van de dag binnendruppelen. 

Onder het alziend oog van de oudere 

en ietwat schuchtere bioscoophouder 

Marcel klampt ze zich vast aan de 

liefde van Angela, de stripteaseuse die 

de voorstellingen aan elkaar danst, en 

Gilberte, de straatprostituee met het 

engelengezicht.

Een verhaal uit de woelige 

seven ties, die op het vlak van vertier 

am per grenzen kenden. Over de 

fascinerende maar ook weerzinwek-

kende wereld van de cinema bis. 

Maar vooral ook over sterke vrouwen 

in de door mannen geregeerde we-

reld van sekstheaters, peepshows 

en achterbuurtkroegen.

UIT HET DAGLICHT*
Filip Keyaert

‘Ik hou van oude Italiaanse films en Franse meesters, maar 
sociologisch gezien is de cinema bis even belangrijk. Hij vormt 
een onderdeel van de filmgeschiedenis die ik door fictieverhalen 
weer tot leven probeer te wekken.’ – Filip Keyaert

Filip Keyaert woont en werkt in 

Denderleeuw. Al van jongs af heeft 

hij een grote fascinatie voor strips, 

films en subculturen. In 2021 debu-

teerde hij met de roman Sterven met 

tussenpozen, die zich afspeelde in 

de wereld van de videotheken in de 

jaren tachtig.
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* Voorlopige titel

Boekvoorstelling

×
Auteur is beschikbaar 

voor interviews

×
Digitale campagne

×
Campagne op Hebban

‘Eindelijk krijgt de Vlaamse literatuur een verlossende nieuwe injectie.’  
– Herman Brusselmans over Sterven met tussenpozen

Marketing 
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Oktober 2022

Ca. 320 blz. / 14 x 21,5 cm

Ca. € 24,99 (paperback)

Ca. € 11,99 (e-book)

NUR 301 – Literaire roman, novelle

Omslagontwerp: Leen Depooter 

– quod. voor de vorm.

Paperback 

ISBN 978 90 223 3936 7

E-book 

ISBN 978 94 604 1691 0

Mijn grootvader was een slecht mens. Zelfs in de omhelzing 
van de dood genoot hij van de pijn en de geur van zwavel uit de 
verminking die zijn voorhoofd deed splijten. Daar lag hij, seconden 
verwijderd van de krochten van de diepe donkerte die hem voor 
eeuwig zou opslokken. En toch had hij nog de wil – maar niet de 
kracht – om uit te halen naar ‘die zwarte kraaien’, zoals hij de 
priesters placht te noemen, en de klus af te maken met een stomp 
in de maag die oude, duistere herinneringen opriep aan de dagen 
dat hij een hooggeplaatste SS-officier was.

De vergetene vertelt het onge-

looflijke levensverhaal van een 

man die tussen 1901 en 1947 de 

meest waanzinnige avonturen 

beleeft. Van West-Vlaanderen over 

Canada naar de Verenigde Staten, 

Spanje en Rusland volgen we de 

fascinerende levenswandel van 

een man, vergeten door de geschie-

denis maar niet door zijn schrijver. 

Een geweldige leeservaring, waar-

bij na afloop één vraag blijft han-

gen: hoe kan iemand zoveel levens 

hebben gehad?

DE VERGETENE
Hoe John Steinbeck en Robert Kappa mijn grootvader redden

Steven Braekeveldt

Voor de lezers van Gabriel García Márquez  
en Isabel Allende

Steven Braekeveldt is CEO van 

Ageas Portugal. Hij studeerde 

rechten en economie. De vergetene 

is zijn debuut.
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Auteursinterviews

×
Betaalde 

onlinecampagne

×
Boekvoorstelling

Marketing 



Het verhaal van Vlaanderen
Martin Heylen 
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Rit Ornelis
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24 ×  Non-fictie  ×

Het boek  bij de  prestigieuze serie
Vlaanderen… een lap grond van nog geen 
14.000 vierkante kilometer waar we met z’n 

6,5 miljoen wonen, werken, leven… En dat doen 
we al heel erg lang. 

Dit is het verhaal van wat zich hier, in wat we 
nu Vlaanderen noemen, door de eeuwen heen heeft 
afgespeeld. Wie waren de mensen die hier voor ons 
rondliepen? Hoe zag hun leven eruit? Wat waren de 
hoogtepunten? En wat de dieptepunten?  
Het is een verhaal over gewone mensen én uitzonderlijke 
mensen die de geschiedenis bepaald hebben. 
De inzichten over dat verleden veranderen, samen 
met de wetenschap, nog elke dag. Samen met specialisten 
en historici zoekt de indrukwekkende serie Het verhaal 
van Vlaanderen uit wat we op dit moment weten.  
Op zoek naar de puzzels van ons verhaal.  
Het verhaal van Vlaanderen.  

‘
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December 2022

Ca. 240 blz. / 17 x 24 cm

Ca. € 34,99 (hardcover, full colour)

NUR 680 – Geschiedenis algemeen

Omslagontwerp: Katrien  

Van de Steene / Whitespray

ISBN 978 90 223 3919 0

 Ʌ Een spectaculair boek, in kleur en met vele afbeeldingen 
en kaarten

 Ʌ De meest recente wetenschappelijke inzichten 
toegankelijk verteld

 Ʌ Overzichtelijke tijdbalken, kaderstukjes en rubrieken
 Ʌ Veel aandacht voor onderbelicht gebleven onderwerpen
 Ʌ Met medewerking van topexperts, die de nodige achtergrondinfo 
op een laagdrempelige manier brengen

 Ʌ Perfecte aanvulling op de indrukwekkende tv-serie Het verhaal 
van Vlaanderen, maar kan ook gemakkelijk los daarvan worden 
gelezen

 Ʌ Tom Waes gidst je door de verschillende periodes, en biedt 
een blik achter de schermen

 Ʌ Compleet met verwijzingen naar andere literatuur en 
bezienswaardigheden

HET VERHAAL VAN VLAANDEREN
De geschiedenis van de prehistorie tot nu

Begin van de 
Honderdjarige oorlog

1337
Uitbraak van 

de pest 

1349

Dood Maria van 
Bourgondië

1488

Start van het 
Bourgondische rijk

1369

Einde van de Honderdjarige 
oorlog

1453

DE BOURGONDISCHE TIJD

(1300 – 1500)

In deze schrikbarende omstandigheden trekken er vanaf de zomer 
van 1349 groepen mensen van stad naar stad. Zij slaan zichzelf 
met zwepen en worden ‘geselbroeders’ of ‘flagellanten’ genoemd. 
De flagellanten zijn ervan overtuigd dat ze zich door deze pu-
blieke boetedoening kunnen verzoenen met God, die volgens 
hen boos is op de mensheid. Ze hopen met hun zelfkastijding de 
pest te verdrijven. De flagellanten kennen bijzonder veel bijval, 
tot verontrusting van de Kerk die bang is dat het de controle zal 
verliezen over de eigen gelovigen. De geselbroeders keren zich 
in het hertogdom Brabant tegen de joden. Ze verdenken deze 
minderheid ervan de waterputten te hebben vergiftigd en daarmee 
de oorzaak te zijn van de pestepidemie. In Brussel en Leuven jagen 
grote menigtes joden op, vernielen hun bezittingen, doden hen 
op straat of veroordelen ze tot de brandstapel. Naast een toege-
nomen antisemitisme zorgt de pest ervoor dat de religiositeit van 
velen radicaler of intenser wordt. Het wordt een persoonlijkere 
en kritischere beleving die de paus en de Kerk in vraag begint te 
stellen. De Nederlanden worden op die manier een belangrijke 
voedingsbodem voor ideeën die de weg bereiden voor het latere 
protestantisme.

DE BOURGONDISCHE DROOM

In 1369 treedt Margaretha van Male, de toekomstige gravin van 
Vlaanderen, in het huwelijk met Filips van Bourgondië, de jongere 
broer van de Franse koning. De huwelijksklokken van die dag 
kondigen een nieuwe tijd aan voor onze streken. De Bourgon-
dische periode wordt een van de markantste episodes uit ons 
verleden. Aan het einde van de veertiende eeuw vormen de  

D E E L  0 5 D E E L  0 5

boven: 
Joden werden ervan beschul-
digd te pest te verspreiden

rechts: 
stamboom van de 
Bourgondiërs

1514

HUIS VAN DE 
Bourgondische Hertogen

FILIPS 
DE STOUTE

Hertog van bourgondië 
Regeerperiode van 

1363 tot 1404

MARGARETA
VAN MAELE

Gravin van Vlaanderen
† 1405

JAN ZONDER VREES
Regeerperiode van 1404 tot 1490 Margareta van Beieren

† 1424

Michelle van Frankrijk
† 1422

Bonne van Artesië
† 1425

Isabella van Portugal
† 1472

Catharina van Frankrijk
† 1446

Isabella van Bourbon
† 1465

Margaretha van York
† 1472

Maximiliaan van Oostenrijk
Voogd en regent tot 1493

JOHANNA 
VAN CASTILIË

† 1558

FILIPS DE GOEDE
Regeerperiode van 1419 tot 1469

KAREL DE STOUTE
Regeerperiode van 1467 tot 1477

MARIA VAN BOURGONDIË
Regeerperiode van 1467 tot 1482

FILIPS DE SCHONE
† 1506

Vorst van de Nederlanden vanaf 1493
Koning van Castilië vanaf 1505/06

MARGARETA 
VAN OOSTENRIJK

† 1530
Landvoogdes van de Nederlanden

van 1507 tot 1530

KEIZER KAREL
Vorst van de Nederlanden

van 1515 tot 1555

MARIA
VAN HONGARIJE

Landvogdes van de Nederlanden
van 1530 tot 1555

Setfoto’s (© Illias Teirlinck).

Enkele pagina's uit het boek.
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December 2022

Boekje: ca. 140 blz.

Box met 110 kaartjes

150 x 150 x 45 mm

Ca. € 24,99 (full colour)

NUR 210 – Non-fictie kinderboeken

Omslagontwerp: Katrien  

Van de Steene / Whitespray

ISBN 978 90 223 3920 6

 Ʌ Quiz voor het hele gezin
 Ʌ Doos en boekje met heel veel weetjes over de geschiedenis 
van Vlaanderen en 200 vragen

 Ʌ 100 vragen voor kinderen tot 12 jaar, 100 vragen  
vanaf 13 jaar

In dit quizdoosje vind je een boek met heel veel weetjes en 

100 quizkaartjes met 200 vragen over de geschiedenis van Vlaanderen. 

Leuk voor het hele gezin!

HET VERHAAL VAN VLAANDEREN  
QUIZ

motief_kaartjes_01.indd   1motief_kaartjes_01.indd   1 30/04/22   10:2630/04/22   10:26

De pest is een ziekte die 
wordt verspreid door

A.A. de uitwerpselen en beten 
 van ratten.
B.B. bacterien die in vervuilde 
 lucht leven.
C.C. bacterien die zich via 
 rattenvlooien verspreiden.

antwoord op:
p. xx

TOT 12 JAAR

:
:

motief_kaartjes_01.indd   1motief_kaartjes_01.indd   1 30/04/22   10:2630/04/22   10:26

In 1349 verstuurt ene  
Lodewijk Heyligen vanuit 
Avignon een brief naar  
het kapittel van de 
Sint-Donaaskerk in Brugge.  
Deze brief wordt een be-
langrijke bron. Waarover 
gaat die brief?

A.A. Lodewijk Heyligen legt aan
  het kapittel uit dat de 
 Honderdjarige Oorlog is 
 uitgebroken.
B.B. Lodewijk Heyligen legt aan 
 het kapittel uit dat de paus 
 voortaan in Frankrijk 
 verblijft en niet langer in 
 Rome.
C.C. Lodewijk Heyligen legt aan 
 het kapittel uit dat een 
 vreemde ziekte is uitgebro-
 ken die heel veel mensen-
 levens kost.

antwoord op:
p. xx

VANAF 13 JAAR

motief_kaartjes_01.indd   1motief_kaartjes_01.indd   1 30/04/22   10:2630/04/22   10:26

Welke ziekte verspreidde 
zich in de jaren 1340 
razendsnel over Europa en 
veroorzaakte miljoenen 
doden?

antwoord op:
p. xx

TOT 12 JAAR

motief_kaartjes_01.indd   1motief_kaartjes_01.indd   1 30/04/22   10:2630/04/22   10:26

In 1482 overlijdt de 
25 jaar jonge Maria van 
Bourgondië. Wie volgde 
haar op?

antwoord op:
p. xx

VANAF 13 JAAR

motief_kaartjes_01.indd   1motief_kaartjes_01.indd   1 30/04/22   10:2630/04/22   10:26

In 1482 overlijdt de 
25-jaar jonge Maria van 
Bourgondië. Ze komt om ...

A.A. tijdens een jachtongeval.
B.B. in de veldslag bij Gavere.
C.C. door een aanslag in Parijs.

antwoord op:
p. xx

TOT 12 JAAR

Zie ook de aparte  Het verhaal van Vlaanderen-folder met alle Standaard  Uitgeverij-uitgaven  bij de reeks

PERS & CAMPAGNES
Ruime persaandacht

×
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×
Online teasercampagne

×
Grote online contentcampagne

×
Digitale advertentiecampagne 

×
Krantenadvertenties
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XL backcard met beeldlogo  
Het verhaal van Vlaanderen
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Voor de Het verhaal van 
Vlaanderen-uitgaven 
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September 2022

Ca. 304 blz. / 14 x 21,5 cm

Ca. € 24,99 (paperback)

Ca. € 11,99 (e-book)

NUR 320 – Literaire non-fictie 

algemeen

Omslagontwerp: Leen Depooter 

– quod. voor de vorm.

Cover nog niet beschikbaar

Paperback 

ISBN 978 90 223 3904 6

E-book 

ISBN 978 94 604 1686 6

 Ʌ Vanaf eind september te zien op Eén

Martin Heylen groeit op in een kleine 

familie. Dat zijn vader en tante acht 

jaar in Amerika hebben gewoond, 

weet hij, maar over de reden van hun 

terugkeer en over de verdwijning 

van zijn grootvader wordt gezwegen. 

Tot Martin bijna zestig is en een 

bericht krijgt van het Red Star Line 

Museum. Uit passagierslijsten van de 

MS Lapland blijkt namelijk dat zijn 

grootvader later eveneens naar België 

is teruggekeerd, én dat zijn grootmoe-

der voor het vertrek al familie had in 

Amerika.

Die ontdekking is de start van 

een zoektocht naar een familietak 

die veel groter blijkt te zijn dan 

Martin ooit gedacht had. Er duiken 

achterneven en -nichten op met wie 

hij foto’s, soms karaktertrekken en 

zelfs het voorhoofd blijkt te delen. 

En onvermijdelijk dringen zich de 

vragen op: Wat betekent familie 

eigenlijk? Hoeveel identiteit haal je uit 

je familie en omgeving? En waarom 

kiezen sommigen ervoor om alles en 

iedereen achter te laten en een nieuw 

leven te beginnen?

Ik dacht dat ik een kleine familie had 

is een herkenbaar verhaal, zeker voor 

iedereen van wie familie ooit naar 

Amerika of Canada is geëmigreerd 

of die op zoek is naar familiebanden. 

Martin Heylens gezonde zelfkritiek 

en humor maken het bovendien tot 

een soms vermakelijke en dan weer 

emotionele, maar altijd spannende 

zoektocht in Amerika en dichtbij.

IK DACHT DAT IK 
EEN KLEINE FAMILIE HAD
Martin Heylen

Martin Heylen is journalist en 

verhalenverteller. Hij schreef 

onder andere voor Humo en maakt 

al 25 jaar spraakmakende tv- 

documentaires zoals Terug naar 

Siberië, God en klein Pierke, Heylen en 

de herkomst, Terug naar eigen land 

en Zelfde deur 20 jaar later. Het ver-

haal van zijn Amerikaanse familie 

is zijn meest persoonlijke vertelling 

tot dusver.

©
 T

ho
m

as
 S

w
ee

rt
va

eg
he

r
Spotcampagne  

op Eén

×
Auteursinterviews

×
Lezingen

×
Betaalde 

onlinecampagne

Marketing 

Een meeslepend 
verhaal over de 
zoektocht naar 
familie en identiteit



November 2022

Ca. 336 blz. / 15 x 23 cm

Ca. € 22,99 (paperback)

Ca. € 11,99 (e-book)

NUR 680 – Geschiedenis algemeen

Omslagontwerp: Herman Houbrechts

Paperback 

ISBN 978 90 223 3890 2

E-book 

ISBN 978 94 604 1692 7

 Ʌ Herkenbaar en nostalgisch voor wie deze periode 
meemaakte, verrassend voor wie later werd geboren

 Ʌ Opvolger van Vroeger was alles anders, waarvan meer dan 
10.000 exemplaren werden verkocht

 Ʌ Ideaal eindejaarsgeschenk 

Tijdens de golden sixties nam de wel-

vaart in ons land spectaculair toe en 

veranderde het dagelijks leven op alle 

vlakken. Mensen kochten een auto, 

een televisie en diverse huishoud-

toestellen, en er kwam een telefoon 

in huis. Woningen werden uitgerust 

met een badkamer, terwijl het toilet 

zich steeds vaker binnen bevond. 

Almaar meer vrouwen gingen uit 

werken, de pil werd geïntroduceerd 

en de eerste supermarkten openden 

hun deuren. In dit boek beschrijft 

Korneel De Rynck hoe het gewone 

leven veranderde tussen 1958, het jaar 

van de befaamde Expo, en 1973, toen 

de eerste oliecrisis uitbrak. Met tal 

van sprekende foto’s.

DE GOLDEN SIXTIES
Hoe het dagelijks leven in België veranderde tussen 1958–1973

Korneel De Rynck

Over Vroeger was alles anders:
‘Dankzij de ontelbare kleurrijke verhalen en pittige uitweidingen verveelt 
de lezer zich nooit. Nu eens zal hij minzaam glimlachen en dan weer de 
wenkbrauwen fronsen, nu eens binnensmonds vloeken en dan weer 
in schaterlachen uitbarsten, nu eens “jeetje” mompelen en dan weer 
goedkeurend knikken.’ **** – De Morgen

Vroeger was  
alles anders
ISBN 978 90 223 3520 8

€ 22,50

Ook beschikbaar 

Korneel De Rynck is historicus, 

schrijver en spreker. Na boeken 

over ex-Joegoslavië en de Eerste 

Wereldoorlog publiceerde hij in 

2018 de bestseller Vroeger was alles 

anders, over het dagelijks leven in 

België eind jaren vijftig. De golden 

sixties is het logische en even ambi-

tieuze vervolg.

Boekvoorstelling

×
Auteurslezingen

×
Media-aandacht

×
Onlinecampagne
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Meer dan  10.000 exemplaren verkocht
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Een boek over spaghetti en Soubry-kamelen, de 
Melkbrigade en sponzig Expobrood. Over de wagens van 
toen, de nieuwe snelwegen en het rijbewijs dat je zomaar 
kon gaan afhalen. Maar ook over draaibare tv-antennes 
en de stofzuigers van Theofiel Boemerang
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September 2022

Ca. 336 blz. / 15 x 23 cm

Ca. € 24,99 (paperback, 

met fotokatern)

NUR 686 – Moderne geschiedenis / 

402 – Waargebeurde verhalen

Omslagontwerp:  

Dominic Van Heupen

ISBN 978 90 223 3943 5

 Ʌ Het harde, aangrijpende verhaal van Hortense Daman 
mag niet vergeten worden

 Ʌ De belangstelling voor het wetenschappelijk onderzoek 
naar vrouwen in het verzet groeit

 Ʌ Boek sluit aan bij de hernieuwde belangstelling voor 
de verzetsdaden van Hortense

Dertien jaar oud was Hortense 

Daman uit Leuven toen de oorlog uit-

brak. Via haar broer François kwam 

ze in het verzet terecht en werd een 

belangrijke koerier van korpscom-

mandant Louis Van Brussel van de 

Leuvense partizanen. Haar dek-

mantel was het werk voor de groen-

tewinkel van haar ouders. Onder de 

aardappelen en eieren in haar fiets-

mandje zaten vaak rapporten of wa-

pentuig voor de verzetslieden. Ze wist 

zich meestal uit hachelijke situaties 

en Duitse controles te redden dankzij 

haar jeugdige vrouwelijke flair en sta-

len zenuwen. Op Valentijnsdag 1944 

viel ze in handen van de Gestapo 

nadat ze verraden werd. Na eindeloze 

ondervragingen kwamen Hortense 

en haar moeder in het concentra-

tiekamp van Ravensbrück terecht, 

waar ze gruwelijke medische proeven 

ondergingen. Ze wisten beiden l’enfer 

des femmes te doorstaan. Na de oorlog 

ging Hortense met haar man, een 

Engelse officier, in Engeland wonen. 

Ze kregen een dochter en een zoon. 

Hortense overleed op 18 december 

2006 op 80-jarige leeftijd.

De heruitgave van dit boek sluit aan 

bij een hernieuwde belangstelling 

voor de moedige verzetsdaden van 

Hortense. Op 17 oktober 2021 werd 

een muurschildering van haar van de 

hand van Gerolf Van der Perre met 

steun van de stad Leuven feestelijk 

ingehuldigd. Enkele enthousiaste 

buren uit Heverlee, o.a. Erik Wynen 

en Freddy Van Doorslaer, zetten de 

website www.hortensedaman.be op 

en organiseren gegidste wandelingen 

langs prominente plaatsen uit het 

leven van Hortense, waarvoor veel 

belangstelling is van scholen.

HORTENSE DAMAN, 
MEISJE IN HET VERZET
Het waargebeurde verhaal van een Leuvense verzetsstrijdster

Mark Bles

‘Een boek dat je leest    
    met een brok in de keel.’  
         – Erik Wynen

Boekvoorstelling

×
Lezingen  

en interviews

Marketing 
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Bastogne
ISBN 978 90 223 3000 5

€ 25,99

De schaduw van  
de bevrijding
ISBN 978 90 223 3893 3

€ 25,99

De Margraten Boys
ISBN 978 90 223 3894 0

€ 25,99

Oktober 2022

Ca. 384 blz. / 15 x 23 cm

Ca. € 25,99 (paperback)

NUR 686 – Moderne geschiedenis

Omslagontwerp:  

Dominic Van Heupen

ISBN 978 90 223 3942 8

 Ʌ Burgerslachtoffers in de oorlog, helaas een actueel onderwerp
 Ʌ Aangrijpende en meeslepende geschiedschrijving over het lot van 
burgers in het Ardennenoffensief

In de winter van 1944-45 werden onge-

veer 3000 onschuldige burgers gedood 

tijdens de Slag om de Ardennen. Dat 

feit werd nauwelijks opgemerkt in een 

wereldoorlog met miljoenen slacht-

offers, van wie meer dan de helft 

burgers.

Op een ogenblik dat het lot van 

de burgers in de oorlog in Oekraïne 

centraal staat in de media brengt 

Peter Schrijvers het gruwelverhaal 

van de inwoners van de Ardennen 

tijdens Hitlers laatste greep naar een 

overwinning op het westelijk front. 

De mensen in deze regio hadden 

veel te lijden van het schrikbewind 

van de naziveiligheidstroepen en de 

strijdende Waffen-SS’ers. Regelmatig 

werden er executies uitgevoerd 

op mannen en vrouwen die ervan 

werden verdacht samen te wer-

ken met de vijand. Maar het waren 

niet alleen Duitsers die het de bur-

gers moeilijk maakten tijdens het 

Ardennenoffensief. Ironisch genoeg 

viel een derde van de burgerdoden in 

België door geallieerde luchtaanvallen.

Wreed als ijs vertelt in detail en 

aangrijpend hoe de burgers geteisterd 

werden door bittere koude en gevech-

ten, Duitse executies, Amerikaanse en 

Britse bombardementen en het na-

oorlogse probleem van de ontmijning.

WREED ALS IJS
Het lot van de burgers in het Ardennenoffensief

Peter Schrijvers

‘Wreed als ijs is een bijzonder aangrijpend boek dat bewijst hoe grillig de 
grens tussen goed en kwaad kan zijn. In dit boek komen de Amerikanen 
niet altijd over als menslievende bevrijders en de Duitsers niet als 
harteloze monsters, zoals dat in veel fictieve en non-fictieve boeken wel 
het geval is. Op zeer objectieve wijze besteedt Peter Schrijvers aandacht 
aan een onderbelicht thema in de geschiedschrijving over de Tweede 
Wereldoorlog.’ – Traces of War

Peter Schrijvers is een Belgische histori-

cus met internationale faam. Hij doceerde 

Amerikaanse geschiedenis in Australië, 

de Verenigde Staten en Zwitserland. 

Hij is auteur van zes boeken over de Tweede 

Wereldoorlog, onder andere uitgegeven 

door de prestigieuze universiteiten van 

Cambridge en Yale. Voorts werkt hij mee 

aan programma’s voor National Geographic 

en BBC Yesterday. Momenteel is hij curator 

van Liberation Garden, een nieuw muse-

um over de Tweede Wereldoorlog in het 

Belgische Leopoldsburg.©
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September 2022

Ca. 280 blz. / 14 x 21,5 cm

Ca. € 22,99 (paperback)

NUR 740 / 770 Mens en maatschappij 

algemeen / Psychologie algemeen

Omslagontwerp: Leen Depooter 

– quod. voor de vorm.

ISBN 978 90 223 3900 8

 Ʌ Leer mensen beter lezen, ontmasker hun fabeltjes 
en herken hun liegsporen

 Ʌ Dit boek zal een schokgolf door Vlaanderen jagen: je kijkt 
met een totaal andere blik naar moordzaken waarvan je dacht 
dat ze duidelijk en afgesloten waren

Elke dag worden we geconfronteerd 

met kleine en grote leugens. Soms 

onschuldig, soms betreft het perti-

nent bedrog of keiharde manipula-

tie. Weten of je gesprekspartner de 

waarheid spreekt, is dan een absolute 

must.

Met statementanalyse creëerde de 

FBI jaren geleden een tool om door de 

analyse van taal misleiding beter te le-

ren lezen en interpreteren, cognitieve 

en emotionele liegsporen te herken-

nen en zo beter de leugenaars van de 

waarheidsprekers te onderscheiden. 

Het is een methode die niet alleen bij-

zonder efficiënt is in politieonderzoek, 

maar je kunt er, als je de grondregels 

ervan kent, ook in je persoonlijke 

leven je voordeel mee doen. Want we 

krijgen allemaal te maken met leuge-

naars die ons leven verwoesten.

Piet Baete is een van de enigen in 

Vlaanderen die deze FBI-opleiding 

volgde. Aan de hand van een grondige 

analyse van cold cases die Vlaanderen 

wakker hielden en nog altijd intrige-

ren – de moord op Ingrid Caeckaert, 

om de belangrijkste te noemen – 

maakt hij pijnlijk duidelijk: misschien 

speelt de waarheid zich niet af op het 

voor iedereen bekende podium, maar 

in de donkere coulissen, achter een 

gordijn van leugens en misleiding.

ONTMASKER DE LEUGENAAR
Hoe statementanalyse cold cases kan oplossen 
maar ook je leven verandert

Piet Baete

‘Ik schrijf dit boek om meer mensen bewust te maken van hoe manipulators, 
narcisten, psychopaten te werk gaan. Om tools aan te reiken die helpen 
misleiding te doorprikken. Ik geloof dat de wereld een betere plek wordt als 
de waarheid het haalt van de leugen. Statementanalyse is een bondgenoot. 
Een wapen dat manipulators schrik aanjaagt, omdat ze weten dat je hen 
doorhebt zodra ze het woord tot je richten.’ – Piet Baete

Piet Baete is de auteur van enkele bestsel-

lers, waaronder Het laatste woord, Dromen 

van de dood, Poker, De dood van Anke Hoffman 

en Superhelden sterven niet. Daarnaast was 

hij scenarioschrijver voor onder meer True 

Crime Belgium, Spitsbroers en Professor T. Als 

gediplomeerd statementanalist analyseert hij 

verklaringen van verdachten in moord- en 

verkrachtingszaken.
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Oktober 2022

Ca. 192 blz. / 17 x 24 cm

Ca. € 23,99 (paperback)

NUR 860 – Gezondheid algemeen

Omslagontwerp: Leen Depooter 

– quod. voor de vorm.

ISBN 978 90 223 3897 1

 Ʌ Endometriose treft een op tien vrouwen, maar velen hebben 
er nog nooit van gehoord

 Ʌ Taboedoorbrekend boek
 Ʌ Steeds meer bekende mensen getuigen erover – Hillary Clinton, 
Susan Sarandon, Whoopi Goldberg –, steeds meer wetenschappers 
buigen zich over het probleem

 Ʌ Met een voorwoord van Margot Petit, apotheker 
en ervaringsdeskundige

Een op tien vrouwen heeft het, maar 

velen hebben er nog nooit over ge-

hoord. Toch kan een vroege diagnose 

van endometriose veel pijn, leed en 

onbegrip vermijden. Waarom rust 

er op deze ziekte – waarbij weefsel 

dat erg lijkt op baarmoederslijmvlies 

buiten de baarmoeder begint te groei-

en – nog zo’n taboe? En waarom duurt 

het vaak zo ellendig lang voor er een 

degelijke diagnose gesteld wordt en de 

patiëntes eindelijk gehoord en gehol-

pen worden?

Endometriose is niet onder één 

noemer te vatten, maar welke zijn 

eigenlijk de uiteenlopende klachten 

die je kunt herkennen, om zo snel 

mogelijk een diagnose en behan-

deling te krijgen? Hoe en waar kan 

de diagnose worden gesteld, en hoe 

maak je bijvoorbeeld je huisarts alert 

voor de typische symptomen? Waar 

vind je endometriose-expertisecen-

tra? En hoe kom je in contact met 

lotgenoten? Welke behandelingen 

bestaan er, is er pijnmedicatie die 

helpt en wat zijn de laatste operatie-

technieken? Maar ook: wat zijn de 

gevolgen van deze ‘onzichtbare ziekte’ 

voor je relatie, je seksleven, je vrucht-

baarheid, je kinderwens?

In dit boek kom je er alles over te 

weten. Prof. dr. Jasper Verguts geeft 

een heldere en duidelijke wetenschap-

pelijke uitleg en roept samen met de 

vele patiëntes die hun verhaal doen 

op tot meer ondersteuning voor deze 

nog te vaak onbegrepen ziekte.

ENDOMETRIOSE HERKENNEN 
EN BEHANDELEN
De tikkende tijdbom in je buik

Prof. dr. Jasper Verguts

‘Sommige mensen hebben nu eenmaal een lage pijngrens.’ ‘Neem een 
aspirientje.’ ‘Het zit tussen je oren.’ ‘Zou het kunnen dat je gewoon niet graag 
werkt?’ ‘Drink een glas wijn voor het vrijen.’ ‘Heb je al voorspel geprobeerd?’ 
Het duurt vaak ellendig lang voor patiëntes een degelijke diagnose krijgen, 
waarna eindelijk een behandeling voor endometriose kan worden opgestart.

Prof. dr. Jasper Verguts is gynae-

coloog in het Jessa-ziekenhuis te 

Hasselt, waar hij een expertise-

centrum voor endometriose leidt.

Digitale campagne met 
boektrailer

×
Auteur is beschikbaar 

voor interviews en 
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Ca. 192 blz. / 17 x 24 cm

Ca. € 24,99 (paperback met 

steunkleur)

NUR 860 – Gezondheid algemeen

Omslagontwerp: Klaartje De Buck 

– Letterwerf

ISBN 978 90 223 3898 8

 Ʌ Bied je kind de fundamenten voor een gezond lang leven en zet 
vanaf het prilste begin breed in op immuniteit en preventie

 Ʌ Een praktisch en inspirerend boek voor iedereen die met kinderen 
te maken heeft: ouders, leerkrachten, (kinder)artsen, verzorgers, 
opvoeders…

Orthomoleculair kinderarts dr. Ilse 

Rayen geeft antwoorden op vragen 

waarmee ze in haar praktijk dagelijks 

wordt geconfronteerd, zoals:

 » Waarom huilt onze baby zo 

overmatig?

 » Waarom heeft mijn peuter de 

hele tijd een snotneus en sukkelt 

hij van de ene verkoudheid in 

de andere?

 » Hoe komt het dat mijn kind 

niet wil slapen en vaak 

nachtmerries heeft?

 » Wat kan de reden zijn van 

terugkerende buikkrampen, 

diarree of verstopping?

Iedere levensfase van een kind kent 

haar specifieke uitdagingen. Dr. Ilse 

Rayen neemt ze onder de loep en 

schetst aan de hand van herkenbare 

voorbeelden hoe zij haar patiëntjes 

behandelt en opvolgt. Stap voor stap 

neemt ze je mee naar factoren die aan 

de basis kunnen liggen van veelvoor-

komende klachten bij baby’s en jonge 

kinderen en vertelt ze hoe je daar 

met natuurlijke middelen en aanpas-

singen in de voeding een positieve 

invloed op kunt uitoefenen.

NATUURLIJKE GEZONDHEID 
VOOR BABY’S EN KINDEREN
Met aandacht voor preventie, voeding en een sterke immuniteit

Dr. Ilse Rayen

44

Dr. Ilse Rayen is integraal kin-

derarts en begeleidt baby’s en 

kinderen van nul tot zestien jaar. 

Sinds 2015 heeft ze haar eigen 

praktijk in Hasselt, Kapra+, waar 

ze kinderen behandelt die kampen 

met terugkerende infecties, ver-

teringsproblemen, huidklachten, 

voedingsintoleranties, slaap- en 

gedragsproblemen en chronische 

vermoeidheid.

Digitale campagne met 
boektrailer

×
Auteur is beschikbaar 

voor interviews en 
lezingen

Marketing 

×  Non-fictie  ×
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September 2022 

– reeds aangeboden

Ca. 192 blz. / 17 x 24 cm

Ca. € 25,99 (paperback met 

steunkleur)

NUR 860 – Gezondheid algemeen

Omslagontwerp: Leen Depooter 

– quod. voor de vorm.

ISBN 978 90 223 3828 5

 Ʌ Open, soms pijnlijk confronterende maar altijd liefdevolle 
visie op gezondheid

 Ʌ Dr. Borms is bekend van haar bijdragen in Het Laatste Nieuws 
en Goed Gevoel, en wordt veel gevraagd in de media voor een 
holistische kijk op ziek zijn en genezen

Als patiënt ga je naar je dokter met 

een klacht. Van die klacht wil je zo snel 

mogelijk verlost worden. De dokter 

schrijft je een middel of therapie voor, 

die slaat aan of niet, en indien niet ga 

je op zoek naar iets anders. Slechts 

zelden stelt iemand de vraag: waarom 

heb je die klacht? Wat vertelt ze je?

In dit boek geeft dr. Jutta Borms 

je een vernieuwend inzicht in ziekten 

en kwalen. Ze gaat op zoek naar het 

echte verhaal achter je hoofdpijn, 

rugpijn, vermoeidheid, slaapproble-

men of buikpijn, de ontstekingen die 

telkens terugkomen, je nek- en schou-

derpijn, je neerslachtigheid of zelfs 

depressiviteit.

Want: ‘Je kunt lang alles wegrede-

neren, maar op een bepaald moment 

zegt je lichaam “halt”. Jouw lichaam 

spreekt een eigen taal, je moet er 

alleen naar willen luisteren. Wie een 

langdurige lichamelijke kwaal of 

klacht heeft, blijft beter niet op het 

louter lichamelijke niveau de oorzaak 

zoeken, dan is er iets meer aan de 

hand. Je mind beïnvloedt je body veel 

meer dan je denkt.’

WORD JE EIGEN DOKTER
Jouw lichaam is de perfecte weg-wijzer om te genezen

Dr. Jutta Borms

Maak dieper kennis met de holistische 

geneeskunde: laat oude denkpatronen 

los, leer je lichaam beter aanvoelen, ga 

de confrontatie aan met jezelf en durf 

ook ongemak en pijn te onderkennen. 

Holistisch arts Jutta Borms leert je hoe je 

dat doet, wat erbij komt kijken en waar-

om het je leven kan veranderen.

‘Als ik één ding heb geleerd de afgelopen 

25 jaar in mijn werk als arts is het wel dat 

stress en een hoofd vol negatieve gedach-

ten ziekmakend kunnen zijn en leiden 

tot klachten zoals chronische vermoeid-

heid, slaapproblemen, ontstekingen, 

hartkloppingen of buikklachten. Daar 

waar je met je hoofd geen nee meer kunt 

zeggen, doet je lichaam dat voor jou.’ 

– Dr. Jutta Borms

Dr. Jutta Borms is een in de klassie-

ke geneeskunde opgeleide arts, die 

al gauw in haar huisartsenpraktijk 

merkte dat er soms andere dan de 

klassieke methoden nodig waren 

om mensen weer gezond te krijgen. 

Al bijna 20 jaar verdiept ze zich in de 

holistische geneeskunde. Die gaat er-

van uit dat je pas gezond kunt zijn als 

je de mens als geheel ziet, als alles in 

je lijf én in je hoofd goed zit. Maar ook 

dat je zelf verantwoordelijk bent voor 

je gezondheid, door in eerste instantie 

voor een goede weerstand te zorgen.

DE NIEUWE DOKTER

EEN ANDERE KIJK OP GEZOND ZIJN EN GEZOND BLIJVEN

JUTTA BORMS
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In De nieuwe dokter vertelt Jutta Borms hoe ze zelf kon vaststellen welk 
verschil de holistische geneeskunde kan maken en wat deze aanpak precies 
inhoudt.  Aan de hand van voorbeelden uit haar eigen praktijk laat ze zien hoe 
complementaire geneeswijzen vaak patiënten kunnen helpen bij wie eerdere  
behandelingen weinig resultaat hadden. Zo pakte ze nek- en rugpijn, allergie, 
migraine, reuma, stress en andere chronische aandoeningen succesvol aan.

In dit boek reikt Jutta Borms je praktische tools aan om je gezondheid zelf in 
handen te nemen. De holistische geneeskunde focust niet alleen op het be-
strijden van de ziekte of kwaal, maar streeft er ook naar de gehele mens op 
lange termijn te helpen. Het belangrijkste daarbij is preventie: ervoor zorgen 
dat mensen gezond zijn én blijven. 

Een grensverleggend boek dat veel stof zal doen opwaaien!

WWW.STANDAARDUITGEVERIJ.BE

Jutta Borms is een klassiek opgeleide arts die 
zich verdiepte in een waaier van complementaire 
geneeswijzen. De afgelopen twintig jaar genas ze 
met haar aanpak ontelbare patiënten van chronische 
kwalen en ziekten. Ze leidt een groepspraktijk voor 
holistische geneeskunde en schrijft bijdragen voor 
Goed Gevoel en Het Laatste Nieuws.

‘Hopelijk kan mijn boek 
onverschilligheid veranderen 

in interesse, onwetendheid 
in nieuwsgierigheid en 

vijandigheid in openheid.’

Cover def 15/08.indd   1 3/09/18   19:41

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

JUTTA BORMS

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. 

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?

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? 

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

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

Dokter JUTTA BORMS is een klassiek 

opgeleide arts die zich verdiepte in  

holistische geneeskunde. Deze visie 

gaat ervan uit dat je pas gezond kunt 

zijn als je de mens als geheel ziet, als 

alles in je lijf én je hoofd goed zit.  

Ze is bekend van haar bijdragen in  

Het Laatste Nieuws en Goed Gevoel.  

Haar eerste boek, De nieuwe dokter, 

werd een regelrechte bestseller.

www.standaarduitgeverij.be
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Auteur is beschikbaar 
voor interviews, lezingen 

en signeersessies

×
Online teasercampagne

×
Online leesfragment

De nieuwe dokter
ISBN 978 90 223 3481 2 

€ 25,99

Na de crash
ISBN 978 90 223 3709 7 

€ 25,99

 Ook beschikbaar Marketing 
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November 2022

Ca. 256 blz. / 14 x 21,5 cm

Ca. € 22,99 (paperback)

Ca. € 11,99 (e-book)

NUR 320 – Literaire non-fictie 

algemeen

Omslagontwerp: Herman Houbrechts

Paperback 

ISBN 978 90 223 3905 3

E-book 

ISBN 978 94 604 1688 0

 Ʌ Waarom we beter niet polariseren
 Ʌ Waarom de stem van weerstand tegen polarisatie ook 
een legitieme stem is

 Ʌ Pleidooi om begripvol met en naast elkaar te leven

Er is een groeiende tendens in onze 

maatschappij om het debat rond ver-

schillende thema’s te kapen op basis 

van het eigen grote gelijk. We zien het 

gebeuren in de politiek, op het werk, 

binnen de woke-beweging maar ook 

op persoonlijk relationeel niveau. 

Altijd is er de neiging om uit te gaan 

van het eigen perspectief.

In Het eigen gelijk gaat Rit Ornelis op 

zoek naar het waarom en het effect 

van ons gedrag. Waarom is begrip 

tonen voor het standpunt van een 

ander zo moeilijk? Wat drijft ons naar 

polarisatie? Wat weerhoudt ons ervan 

bruggen te slaan? En vooral: wat is er 

nodig om dat wel te doen?

HET EIGEN GELIJK
Rit Ornelis

Actueel en dwingend thema

Rit Ornelis is klinisch psychologe. 

Ze werkte meer dan 20 jaar in de bij-

zondere jeugdzorg en is nu preventie-

adviseur psychosociale aspecten bij 

een Externe Dienst voor Preventie en 

Bescherming op het Werk.©
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Auteur is beschikbaar 

voor interviews

×
Online campagne

×
Lezingentournee

Marketing 
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Oktober 2022 – reeds 

aangeboden

Ca. 160 blz. / 17 x 24 cm

Ca. € 23,99 (paperback)

NUR 740 / 770 Mens en 

maatschappij algemeen / 

Psychologie algemeen

Omslagontwerp: 

Herman Houbrechts

ISBN 978 90 223 3786 8

 Ʌ 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 vergeten Poolse psychiater 

Kazimierz Dabrowski onderzocht 

dit fenomeen al in de jaren vijftig 

van de vorige eeuw. Uit zijn theorie 

van positieve desintegratie blijkt dat 

mensen met een hoog ontwikkelings-

potentieel door hun heftige emoties 

en crisismomenten de kracht vinden 

om hun persoonlijkheid ten volle te 

ontwikkelen. De coronacrisis is zo’n 

kans, zowel op persoonlijk als op 

wereldvlak. Diepe dalen en hoge top-

pen kennen, ervaring met burn-out, 

heel ontvankelijk zijn voor indrukken, 

sterke emoties hebben, snel kunnen 

denken, creatief en gedreven zijn en je 

soms een buitenstaander voelen, kort-

om: een ‘speciale’ zijn… Het is eigen 

aan de mens met groeipotentieel die 

Dabrowski voor ogen had.

Wie zich herkent in het profiel van 

de gedreven zoeker die via een hob-

belig pad zichzelf ontdekt, vindt in dit 

boek een geruststellende leidraad. We 

moeten weer in ons vermogen gaan 

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.

CRASH BABY CRASH
Je betere zelf worden met vallen en opstaan

Chris Van Camp

 Ʌ Kennismaking met de intrigerende 
psychiater Kazimierz Dabrowski: 
zijn theorie van positieve desintegratie 
overzichtelijk uitgelegd, met concrete 
voorbeelden

 Ʌ Diepgaande interviews met 
ervaringsdeskundigen over hun crisis 
en innerlijke conflicten

 Ʌ Een profielschets van de intense mens 
in ontwikkeling

 Ʌ Inspirerende oefeningen om met 
zelfonderzoek te starten

De kus van Dabrowski
ISBN 978 90 223 3698 4

€ 23,99

 Ook beschikbaar 
Chris Van Camp publiceerde eerder 

De kus van Dabrowski, een literair re-

laas van het afscheid van haar moeder 

en een traumatische jeugd, maar net 

zo goed het verhaal van een aha-erleb-

nis. Door Dabrowski kon ze haar pijn-

kabinet omzetten in een schatkamer. 

Die ontdekking veranderde haar leven 

en raakte haar enthousiaste lezers.
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Digitale 

advertentiecampagne

×
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54 ×  Culinair & lifestyle  ×

Oktober 2022

Ca. 272 blz. / 17,5 x 25 cm

Ca. € 29,99 (hardcover)

NUR 440 – Eten en drinken

Omslagontwerp: Leen Depooter 

– quod. voor de vorm.

Cover nog niet beschikbaar

ISBN 978 90 223 3930 5

 Ʌ De favoriete vegetarische recepten van Jeroen Meus
 Ʌ Nieuwe, niet eerder in boekvorm verschenen recepten

Voor zijn nieuwe Dagelijkse kost-boek 

focust Jeroen Meus op groenten, 

kruiden en fruit. Niet dat er ten huize 

Meus geen stukje vlees of vis meer op 

tafel komt; variëren blijft zijn motto. 

Maar het gebeurt steeds vaker dat 

groenten de hoofdrol opeisen. En dat 

heeft niet alleen met Jeroens uitdijen-

de moestuin te maken, maar vooral 

met gezond verstand.

DAGELIJKSE KOST
100 nieuwe recepten met groenten, kruiden en fruit*

Jeroen Meus

Dagelijkse kost 
scheurkalender 2023
ISBN 978 90 223 3902 2

€ 20

 Ook beschikbaar Marketing 

Spotcampagne  
op Eén

×
POS-materiaal

×
Media-aandacht

×
Onlinecampagne

×
Boekvoorstelling

* Voorlopige titel
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Alleen maar  
groenten, kruiden 
en fruit!
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November 2022

Ca. 176 blz. / 19 x 24,5 cm

Ca. € 25,99 (hardcover)

NUR 440 – Eten en drinken

Omslagontwerp: Leen Depooter 

– quod. voor de vorm.

ISBN 978 90 223 3939 8

Met het nieuwste Bake Off-bakboek ga 

je aan de slag met haalbare recepten 

voor zowel beginnende als meer ge-

vorderde thuisbakkers: van een royale 

brunch tot creatieve baksels en over 

de top chocoladespektakelstukken. 

Met dit boek haal je ongetwijfeld de 

magie van de witte Bake Off-tent in 

huis. Boven op de 30 nieuwe recepten 

geven we jou graag de basis mee voor 

een goede cake, biscuit, ganache of 

marmelade, waarmee je zelf een taart 

naar keuze kunt maken. Geniet van 

het bakgebeuren en experimenteer 

naar hartenlust met nieuwe sma-

ken, want een koekje van eigen deeg 

smaakt altijd beter!

BAKE OFF VLAANDEREN
Van eigen deeg

Marketing 

Spotcampagne op Play4 
en GoPlay

×
Online  

contentcampagne

×
Advertentie- en 
retailcampagne

Ovens aan  
en bakken maar! 

Het lekkerste boek bij  
het lekkerste programma  

op Play4 en GoPlay
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November 2022

Ca. 192 blz. / 17 x 24 cm

Ca. € 25,99 (paperback, full colour)

NUR 440 / 860 Eten en drinken / 

Gezondheid algemeen

Omslagontwerp: Klaartje De Buck

– Letterwerf

ISBN 978 90 223 3922 0

 Ʌ Handig en praktisch kookboek bij de bestseller Optimale immuniteit
 Ʌ Nuttige tips om van elke maaltijd een immuniteitsbooster te maken

De allereerste grote artsen, Hippocrates voorop, deden in wezen 
maar twee dingen: ze beschouwden voeding en bewegen niet 
alleen als medicijn, maar gebruikten het ook als preventiemiddel. 
Naar die eenvoud moeten we terug. Het is van fundamenteel 
belang dat ieder individu zichzelf 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 eigen handen te nemen en 
te vertellen hoe ze dat kunnen doen.

In zijn bestseller Optimale immuniteit 

legde dr. Rudy Proesmans uit wat 

immuniteit is en hoe een gezond im-

muunsysteem werkt. Maar vooral liet 

hij zien hoe je door een andere manier 

van eten en door een aantal makkelij-

ke, voor iedereen haalbare dagelijkse 

ingrepen in je levensstijl een immens 

verschil kunt maken tussen ziek of 

gezond zijn.

In dit kookboek brengt hij met voe-

dingsdeskundige Siham Lassyane die 

‘Maak jezelf immuun met voeding’- 

theorie in de praktijk.

 » Met antwoorden op vragen als: 

Welke voeding vermijd je bij 

voorkeur, en wat eet je beter 

veelvuldig? Bestaat er zoiets als 

‘immuniteitsboosters’ (ja, dus)? 

Wanneer gebruik je wel of geen 

voedingssupplementen?

 » Met meer dan 50 recepten voor 

ontbijt, lunch, diner, dessert, 

dranken en sauzen.

OPTIMALE IMMUNITEIT KOOKBOEK
Dr. Rudy Proesmans & Siham Lassyane

‘Ik zie de coronacrisis als een wake-upcall, een oproep 
om ons te bezinnen over een gezonde toekomst voor 
onszelf en de wereld. En die gezonde toekomst begint 
met gezonde voeding.’ – Dr. Rudy Proesmans

Marketing 

Auteurs zijn beschikbaar 
voor interviews, lezingen 

en signeersessies

×
Online teasercampagne

Dr. Rudy Proesmans is ortho-

moleculair arts en concentreert zich 

voornamelijk op cardiovasculaire 

aandoeningen, complementaire 

kankertherapie, kankerpreventie, 

de behandeling van chronische ver-

moeidheid en antiaging. Hij is een 

veelgevraagd spreker op congressen 

in binnen- en buitenland.

Siham Lassyane is orthomole-

culair voedingsdeskundige. Na 

een uitgebreid bloedonderzoek 

stelt zij voedingsplannen op 

maat op ter behandeling van 

een ziekte of kwaal.
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Van de bestsellerauteur van Optimale immuniteit  
en Optimaal gezond zonder medicijnen 

 Ʌ De boeken van dr. Rudy Proesmans zijn niet alleen bestsellers, maar 
vooral ook eyeopeners voor al wie bewust en verantwoordelijk met zijn 
gezondheid wil omgaan

 Ʌ Beide boeken zijn blijvend actueel en houden 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

Meer dan  

10.000 

exemplaren 

verkocht

Optimale immuniteit
ISBN 978 90 223 3777 6 

Ca. € 25,99

 Ook beschikbaar 

62 ×  Culinair & lifestyle  ×

Optimaal gezond 
zonder medicijnen
ISBN 978 90 223 3404 1  

€ 25,99

 Ook beschikbaar 

Over Optimaal gezond zonder medicijnen:

‘Een superboek met veel uitleg over voeding en gezondheid waar je echt wat mee kan. 

Er staan adviezen in, maar de schrijver (de orthomoleculaire arts) legt vooral uit wat voeding 

doet en waar je wat aan hebt, maar hij dringt niks op qua regels. Ik raad iedereen dit boek 

aan, zeker mensen met allerlei klachten, want er gaat een wereld voor je open.’  

– Lezer op bol.com

‘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  

25.000 

exemplaren 

verkocht



Oktober 2022

Ca. 224 blz. / 20 x 25 cm

Ca. € 29,99 (paperback met 

soft-touchcover, full colour)

NUR 454 / 450 – Woninginrichting / 

Lifestyle algemeen

Omslagontwerp: 

Dominic Van Heupen

ISBN 978 90 223 3892 6

 Ʌ Door corona beseft iedereen dat een mooi interieur 
ontzettend belangrijk is

 Ʌ De basis van de interieurarchitectuur helder uitgelegd, 
met voorbeelden, schetsen, duidelijke 3D-tekeningen en 
veel tips en tricks

 Ʌ Voor iedereen die een kamer of zijn huis wil (her)inrichten 
of als opdrachtgever beslagen ten ijs wil komen

Sinds corona beseffen we maar 

al te goed hoe belangrijk het is 

dat ons huis een gezellige thuis 

is. Daar speelt een goed interieur 

een belangrijke rol in. Maar wat is 

een ‘goed’ interieur? Hoe creëer je 

rust en harmonie? Hoe bepaal je 

het kleurenpalet van een kamer? 

Is een woonkamer op het westen of 

noorden nu echt zo’n nadeel? Wat 

zijn de ‘gulden snede’ en de ‘men-

selijke maat’, en waarom houd je 

die principes het best in je achter-

hoofd? Deze en nog veel meer vragen 

beantwoordt interieurarchitecte 

Tanja Brandt in dit boek.

Met Word je eigen interieurarchi-

tect loop je virtueel met haar door je 

woning en krijg je aan de hand van 

enkele basisprincipes en eenvoudige 

uitleg een klare kijk op wat anders 

en beter kan in jouw interieur. Het 

boek is een handige gids in klare 

taal vol praktische tips, interessante 

weetjes, voorbeelden, schetsen en 

3D-tekeningen.

Word je eigen interieurarchitect is een 

inspirerende gids voor iedereen die 

zelf aan de slag wil met zijn interieur, 

voor mensen die een woning willen 

bouwen en samen met de architect 

de juiste indeling willen maken, 

voor mensen die met een interieur-

architect in zee willen gaan én voor 

iedereen die geïnteresseerd is in 

interieurarchitectuur.

WORD JE EIGEN INTERIEURARCHITECT
Interieuradvies voor iedereen

Tanja Brandt

Tanja Brandt studeerde interieur-

architectuur in Nederland en woont 

al 20 jaar in Vlaanderen, waar ze 

als zelfstandig interieurarchitecte 

actief is. Ze is in beide landen thuis. 

Interieur is haar werk en haar 

passie. Het liefst van al zou ze bij 

iedereen thuis advies komen geven, 

omdat ze weet hoe gelukkig een fijn 

interieur mensen maakt. Daarom 

schreef ze dit boek.
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64 ×  Culinair & lifestyle  ×

Marketing 

Auteur is beschikbaar 
voor lezingen en 

interviews

×
Digitale campagne
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In een mooi interieur  
voel je je thuis

VOOR

NA

Word je eigen 
interieurarchitect legt 
in toegankelijke taal 
uit hoe je je interieur 
kunt (her)inrichten 
en problemen kunt 
oplossen of vermijden. 
De 3D-tekeningen van 
projecten uit de praktijk 
van Tanja Brandt 
vormen een duidelijke 
visuele aanvulling bij 
de teksten
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 Ʌ Het ultieme quizboek én het ideale eindejaarsgeschenk
 Ʌ Elk jaar worden meer dan 20.000 exemplaren verkocht

Geen najaar zonder De Slimste Mens ter Wereld op de televisie en 

de daarbij behorende scheurkalender in de winkel. De cover blijft 

voorlopig nog een goed bewaard geheim, maar quizmaster Erik 

Van Looy en zijn juryleden zullen ongetwijfeld verrassend uit de 

hoek komen in hun zoektocht naar de Allerslimste Mens ter Wereld, 

in het twintigste seizoen van deze spraakmakende quiz.

September 2022

Ca. 656 blz. / 13 x 18 cm

Ca. € 18

NUR 14 – Kalenders (paperback)

ISBN 978 90 223 3906 0

DE SLIMSTE SCHEURKALENDER 
TER WERELD 2023

Marketing 

Spotcampagne  
op Play4

×
Tafeldisplays

×
Advertentie- en 
retailcampagne

Wie weet dat 2023 het jaar is van het 
konijn, dat niets efficiënter werkt dan een 
vrouwenbrein, maar ook dat dit de beste 

scheurkalender van 2023 zal zijn?

Wie weet dat je 2 kilo appels nodig hebt 
voor 1 liter appelsap, dat men in Mol niet 
spreekt van hoofdvlees maar van kipkap, 

maar ook dat je op de Oscars veel beter een 
applaus geeft dan een klap?

Wie weet dat boîte de vitesses manuelle 
Frans is voor een versnellingsbak, dat 

Gnurr de naam is van het stof in de punt 
van je broekzak, maar ook dat er geen 

plasventiel zit in een ruimtepak?

Wie weet dat het vorige WK plaatsvond 
in Qatar, dat Duchamp kunst maakte 

van een omgekeerd urinoir en dat Hugh 
Hefner begraven is in zijn peignoir?

Wie weet dat er nagellak bestaat die smaakt 
naar prosecco, dat je voor gekwetste trots 

niet langs moet gaan bij de EHBO, maar ook 
dat je geen gezinswagen van Ford kunt kopen 

in een escortbureau?

Elk jaar 

meer dan  

20.000 
exemplaren 

verkocht



Oktober 2022

Ca. 640 blz. / 13 x 18 cm

Ca. € 18

NUR 14 – Kalenders  

(paperback, quadri)

Omslagontwerp: Katrien Annys  

– Jacques

ISBN 978 90 223 3935 0

 Ʌ 365 dagen motivatie, oefeningen en plezier

Het hele jaar door geïnspireerd aan de dag beginnen? Dat kan met 

deze kalender vol motivatie, wijsheid, enthousiasme en humor.

Ingeborg serveert oefeningen, doordenkertjes, citaten en veel 

meer. Inge Jacobs tekent met een knipoog, met relativering én 

verdieping, maar vooral veel verlichting.

INSPIRATIEKALENDER 2023
Ingeborg & Inge

2023 wordt een topjaar  
met deze kalender!

Marketing 

Auteurs zijn beschikbaar 
voor interviews

×
Uitgebreide 

media-aandacht

×
Pr- en 

marketingcampagne 
online en offline

×
Voorstelling
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70 ×  Culinair & lifestyle  ×

Ingeborg TM Sergeant heeft 

niet alleen een bloeiende carrière 

in het theater en de media; ze is 

al vele jaren de bezielster achter 

De Evolutie in Brugge, het centrum 

dat ze oprichtte om mensen te inspi-

reren, te ondersteunen en te bege-

leiden in gezondheidsbevorderend 

gedrag en zingeving. Inge Jacobs 

tekent al een leven lang, maar 

kwam pas met haar werk naar bui-

ten nadat ze Ingeborg ontmoette. 

Hun Inspiratiekalender 2022 kreeg 

zoveel bijval dat een vervolg niet 

kon uitblijven. 



Oktober 2022

Ca. 144 blz. / 20 x 23,5 cm

Ca. € 27,50 (hardcover, full colour, 

met 6 patroonbladen)

NUR 474 – Naaldkunst als hobby

Omslagontwerp:  

Dominic Van Heupen

ISBN 978 90 223 3927 5

 Ʌ Spiegel-bestseller in Duitsland
 Ʌ Tijdloze, vlotte kinderkleren waarin zowel jongens 
als meisjes zich goed zullen voelen

 Ʌ Met stap-voor-stapfoto’s en 6 patroonbladen op 
ware grootte van maat 98 tot 152

Naaien is een heel ontspannende 

hobby en de kleren die je zo creëert 

zijn stuk voor stuk uniek en duur-

zaam. Kinderen zullen het zalig vin-

den om de leuke kledingstukken uit 

dit boek te dragen, vooral als ze de stof 

zelf hebben mogen kiezen.

In Toffe kinderkleren naaien vind je 

modellen in allerlei duurzame stoffen 

voor elk seizoen. Er wordt eveneens 

rekening gehouden met de groei van 

kinderen, want kleding is ook duur-

zaam als je er lang mee kunt doen. 

Elk project wordt duidelijk uitgelegd, 

inclusief stap-voor-stapfoto’s. 

Je vindt er inspiratie voor een luch-

tige linnen zomershort, een mousse-

line jurkje om vlug over een badpak 

aan te trekken, een heerlijk zittende 

sweater voor frisse herfstdagen, een 

losse ribfluwelen winterbroek, een 

jersey legging om in te ravotten, een 

trendy salopette en leuke accessoires 

zoals een scheepspet, een beanie 

of lekker warme wollen wanten. 

De voldoening om je (klein)kind in 

je eigen creaties te zien spelen zal 

onbetaalbaar zijn.

HEJ. MINIMODE 
TOFFE KINDERKLEREN NAAIEN
Jules Naht

72 ×  Culinair & lifestyle  ×

Wat is er mooier dan je kleintje vrolijk te 
zien ravotten in kleding die jij met hart 
en ziel hebt gemaakt?

Naaien is de grote hobby van Julika, 

alias Jules Naht. Toen ze kleren 

begon te naaien voor haar drie kin-

deren kreeg ze al snel de vraag waar 

ze de modellen en patronen vandaan 

had gehaald. Nergens, ze had ze 

zelf ontworpen. Ze startte met een 

bescheiden onlineshop met kleding 

en stoffen, en om een nog groter 

publiek te bereiken startte ze met een 

reeks boeken, Hej. Minimode, waar-

van het eerste nu in het Nederlands 

beschikbaar is.
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Met liefde gemaakt, 
met trots gedragen 
door je (klein)kind
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September 2022

Ca. 16 blz. / 19 x 19 cm

Ca. € 12,50 (hardcover, full colour)

NUR 400 – Non-fictie vrije tijd

Omslagontwerp:  

Dominic Van Heupen

Kraskaarten Goud

ISBN 978 90 223 3924 4

Kraskaarten Fluo

ISBN 978 90 223 3925 1

Kraskaarten Glitters

ISBN 978 90 223 3926 8

 Ʌ De nieuwe generatie kleurboeken, voor young adults en 
alle volwassenen die zich jong voelen

 Ʌ Terwijl je geconcentreerd bezig bent, denk je aan niets anders: 
pure mindfulness

 Ʌ Met gratis kraspen, makkelijk mee te nemen, alle materiaal 
bij de hand

Goed nieuws: de collectie kras-

kaarten wordt uitgebreid met drie 

nieuwe titels: Goud, Fluo en Glitters. 

Velen hebben al ontdekt dat krassen 

een prettige manier is om te ont-

spannen, op reis of als je een uurtje 

vrij hebt en je hoofd helemaal wilt 

leegmaken. Je zoekt een comforta-

bel plekje, laat de rust over je heen 

komen en krast zorgvuldig, beetje 

bij beetje, een figuur in goud, fluo of 

glitters tevoorschijn. Het resultaat: 

kleine kunstwerkjes, voor jezelf of 

om cadeau te doen.

KRASKAARTEN  
GOUD / FLUO / GLITTERS

Sugar Skulls
ISBN 978 90 223 3590 1

€ 9,99

Toekans
ISBN 978 90 223 3674 8

€ 9,99

 Ook beschikbaar 

Over de kraskaarten:
‘Ik zocht een kleurboek waarbij ik niet te veel mee hoefde te 
slepen. Dat kwam helemaal goed bij dit kleurboek. Het enige dat 
je nodig hebt naast de kraskaarten is een kraspen. Je hoeft alleen 
de grijze gebieden weg te krassen en dan ontstaat er een mooie 
multicolor afbeelding. Ik vond het een leuke uitdaging om te doen, 
werd ontspannen en had een best mooi resultaat. Het is een kleur/
kraskaartenboek dat geschikt is voor de oudere kinderen en voor 
volwassenen. En het zijn mooie en stevige kaarten om eventueel 
op te sturen of in je kamer op te hangen.’  
– Lezer op bol.com
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September 2022

Ca. 64 blz. / 21,5 x 28 cm

Ca. € 12,50 (hardcover)

NUR 400 – Non-fictie vrije tijd

Omslagontwerp:  

Dominic Van Heupen

ISBN 978 90 223 3923 7

 Ʌ Een verrassend nieuw concept: ontdek het dier  
tussen de lijnen

 Ʌ Concentratie, ontspanning en rust
 Ʌ Binnen de lijntjes kleuren wordt voortaan een totaal  
andere beleving!

Een blad met alleen maar lijntjes 

die voor je ogen lijken te dansen: zo 

simpel zien de Magische lijnen eruit. 

Maak de tekening die je wilt ont-

dekken los. Kies je mooiste viltstift 

in een felle kleur met een niet al te 

dikke punt. Kleur de ruimte tussen 

de twee lijnen in en volg al kleurend 

de leidraad van de volgende twee 

lijnen. Beetje bij beetje komt een 

dier tevoorschijn.

Dit nieuwe concept van kleur-

platen combineert nieuwsgierig-

heid, concentratie, ontspanning en 

verbazing. Beschouw elke nieuwe 

pagina als een ontdekking. Ontsnap 

even uit de mallemolen van het da-

gelijkse leven en laat je leiden door 

de lijnen; vergeet alles (schermen, 

verplichtingen, zorgen…) en maak 

je hoofd leeg. Het resultaat is altijd 

verrassend.

Éllise is de bedenker van deze 

Magische lijnen. Ze is de eenjarige 

baby die op een ladder klautert om 

kersen te plukken, het kleutertje van 

zes dat een bibliotheek inricht onder 

haar bureau, het kleine meisje van 

tien dat huilt en in lachen uitbarst 

tijdens het lezen. Vandaag is ze een 

32-jarige vrouw, die dankzij dit project 

opnieuw het creatieve kind is gewor-

den dat ze altijd was.

MAGISCHE LIJNEN 
VERRASSENDE DIEREN
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In de moestuin

465 blz. / 21,5 x 26,5 cm

€ 40 (hardcover, full colour)

NUR 423 – Moestuin

Omslagontwerp: Leen Depooter 

– quod. voor de vorm.

ISBN 978 90 223 3795 0

Scheurkalender 2023

658 blz. / 13 x 18 cm

€ 20 (paperback, full colour)

NUR 423 / 14 – Moestuin / 

Kalenders

Omslagontwerp: Leen Depooter 

– quod. voor de vorm.

ISBN 978 90 223 3903 9

...van Wim Lybaert
In de moestuin & Moestuinkalender 2023 

Haal het boek en de gloednieuwe kalender van Wim 
Lybaert in huis en word een geweldige moestuinier!

Ideale 

eindejaars-

geschenken

 Ʌ Meer dan 50 groentefiches met 
een concrete handleiding voor zaaien, 
verzorgen en oogsten

 Ʌ Afzonderlijke teksten voor beginners 
en gevorderden

 Ʌ Uniek boek dat het hart van 
de moestuinier blootlegt

 Ʌ Niet alleen groenten maar ook fruit, 
kleinfruit en kruiden

 Ʌ Zaaien en oogsten 
het jaar rond

 Ʌ Tuindagboek
 Ʌ Seizoensrecepten
 Ʌ Praktische handleidingen 
en tips

 Ʌ Handige checklists en 
overzichtjes

 Ʌ De mooiste gedichten 
en schilderijen over 
de moestuin
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Het lied van de bultrug

48 blz. / 23,5 x 31 cm

€ 24,99 (hardcover, full colour)

NUR 300 – Literaire fictie

Omslagontwerp en illustraties: 

Bruno Vergauwen

ISBN 978 90 223 3869 8

Hij wist het niet meer

96 blz. / 12,5 x 20 cm

€ 18 (paperback)

€ 9,99 (e-book)

NUR 300 – Literaire fictie

Omslagontwerp: Bruno Vergauwen

Paperback 

ISBN 978 90 223 3801 8

E-book 

ISBN 978 94 604 1670 5

...van Wim Opbrouck
Het lied van de bultrug &  
Hij wist het niet meer

Ideale 

eindejaars-

geschenken

 Ʌ Een betoverend boek over 
eenzaamheid en verbinding

 Ʌ Voor jong en oud
 Ʌ Met adembenemend 
mooie illustraties van 
Bruno Vergauwen

 Ʌ Een zinderende 
novelle over 
verdwalen in je 
hoofd, schoonheid 
en de magie van 
het theater

 Ʌ Verschenen in 
de reeks Te gek!?-
novelles



Reeds verschenen

Het lied van de bultrug

ISBN 978 90 223 3869 8

Hij wist het niet meer

ISBN 978 90 223 3801 8

September

Volbloed

ISBN 978 90 223 3932 9

Manja of de zeven  

lagen der ziltheid

ISBN 978 90 223 3937 4

Uit het daglicht

ISBN 978 90 223 3933 6

Ik dacht dat ik een kleine 

familie had

ISBN 978 90 223 3904 6

Hortense Daman,  

meisje in het verzet

ISBN 978 90 223 3943 5

Ontmasker de leugenaar

ISBN 978 90 223 3900 8

Word je eigen dokter

ISBN 978 90 223 3828 5

De slimste scheurkalender 

ter wereld 2023

ISBN 978 90 223 3906 0

Kraskaarten Goud

ISBN 978 90 223 3924 4 

Kraskaarten Fluo

ISBN 978 90 223 3925 1 

Kraskaarten Glitters

ISBN 978 90 223 3926 8

Magische lijnen

ISBN 978 90 223 3923 7

CHRONOLOGISCHE VERSCHIJNINGSLIJST

Oktober

Hoogverraad

ISBN 978 90 223 3901 5

Vuurvader

ISBN 978 90 223 3931 2

De vergetene

ISBN 978 90 223 3936 7

Wreed als ijs

ISBN 978 90 223 3942 8

Endometriose herkennen 

en behandelen

ISBN 978 90 223 3897 1

Natuurlijke gezondheid 

voor baby’s en kinderen

ISBN 978 90 223 3898 8

Crash baby crash

ISBN 978 90 223 3786 8

Dagelijkse kost

ISBN 978 90 223 3930 5

Word je eigen 

interieurarchitect

ISBN 978 90 223 3892 6

Inspiratiekalender 2023

ISBN 978 90 223 3935 0

Toffe kinderkleren naaien

ISBN 978 90 223 3927 5

November

De golden sixties

ISBN 978 90 223 3890 2

Het eigen gelijk

ISBN 978 90 223 3905 3

Bake off Vlaanderen

ISBN 978 90 223 3939 8

Optimale immuniteit 

kookboek 

ISBN 978 90 223 3922 0

December

Het verhaal van Vlaanderen

ISBN 978 90 223 3919 0

Het verhaal van 

Vlaanderen Quiz

ISBN 978 90 223 3920 6



NOTITIES

Hij wist het niet meer

ISBN 978 94 604 1670 5

Volbloed

ISBN 978 94 604 1689 7

Ik dacht dat ik  

een kleine familie had

ISBN 978 94 604 1686 6

Hoogverraad

ISBN 978 94 604 1685 9

Vuurvader

ISBN 978 94 604 1690 3

De vergetene

ISBN 978 94 604 1691 0

De golden sixties

ISBN 978 94 604 1692 7

Het eigen gelijk

ISBN 978 94 604 1688 0

LIJST E-BOOKS



BESTELINFORMATIE

België

Standaard Uitgeverij nv
Franklin Rooseveltplaats 12

B-2060 Antwerpen

www.standaarduitgeverij.be

+32 3 285 72 00

Verkoop binnendienst
besteldienst@standaarduitgeverij.be

Salesmanager
Yves De Brauwer

yves.debrauwer@standaarduitgeverij.be

+32 479 80 00 10

Accountmanagers
Ilse Trimborn

ilse.trimborn@standaarduitgeverij.be

+32 491 86 73 20

Sven Robeyns

sven.robeyns@standaarduitgeverij.be

+32 491 86 08 67

Marketing & pr
Naomi Riemis

naomi.riemis@standaarduitgeverij.be

+32 485 30 89 64

Yarrid Dhooghe

yarrid.dhooghe@standaarduitgeverij.be

+32 490 58 93 74

Nederland

New Book Collective
Niasstraat 6D

3531 WP Utrecht

www.newbookcollective.com

+31 (0)20 226 02 38

Verkoop
Rutger Vos, Julia van Rij, Tjamke van Hekken 

en Maarten Richel

verkoop@newbookcollective.com

Promotie
Mandy Hoenderop en Iris Meijer

promotie@newbookcollective.com

De prijzen en verschijningsdata in deze folder 

zijn indicatief. Gelieve contact op te nemen met 

onze verkoopdienst bij twijfel; zij beantwoorden 

graag je vragen.



najaar
2022

Be
el

d:
 ©

 iS
to

ck


