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FICTIE
Guillaume Van der Stighelen
Pierre De Clercq
Herman Portocarero
Carmen van Geffen

© Thomas Sweertvaegher

‘Wat in de eerste plaats opvalt in dit debuut is het
enorme plezier waarmee Van der Stighelen vertelt – een plezier
dat moeiteloos op de lezer overslaat. Het verhaal is beurtelings
tragisch en komisch, het geeft treffende tijdsbeelden uit de
negentiende en twintigste eeuw en het is met een enorme vaart
geschreven. Zo is schrijven bedoeld.’ – Redacteur Wil Hansen
‘Ik heb gelachen, ik heb bijgeleerd, ik heb gehuiverd, ik heb
gesnotterd, ik heb genoten, ik heb slaap opgeofferd – meer kun
je van een roman niet vragen, denk ik. Een on-waar-schijn-lijk
debuut.’ – Journalist Stef Selfslagh
‘Een aangrijpende roman over gemiste kansen
en het onvermogen om tot de essentie van de ander door te
dringen. Ik heb veel geleerd over het Antwerpen van de belle
époque en zal in het vervolg met een ander oog kijken naar
het schilderij Zondagmiddag op Sint-Anneke van
Louis Van Engelen.’ – Ondernemer Thomas Leysen
‘Hoe harder Guillaume over zichzelf oordeelt,
hoe meer liefde en begrip je voor hem voelt. Zijn teloorgang en
die van zijn levenswerk grijpt aan. Er zit zoveel menselijkheid
in zijn falen. Ik sta verbluft van hoe de auteur zich kan
verplaatsen in een tijdsgeest die hij nooit heeft gekend,
in gedragspatronen die hij zelf nooit heeft meegemaakt.
Werkelijk verbazingwekkend.’ – Auteur Thomas Siffer
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Fictie

×

ETS. VAN DER STIGHELEN
Een levensverhaal
GUILLAUME VAN DER STIGHELEN

Guillaume Van der Stighelen komt

Hij is het middelpunt van een

Februari 2023

uit een grote familie, waarin de

reusachtige familie, met zonen en

Ca. 448 blz. / 15 x 23 cm

waarheid zelden wordt verteld zoals

dochters, kleinkinderen en achter-

Ca. € 29,99 (hardcover)

die is. Als een tante zei dat bonpapa

kleinkinderen, neven en nichten en

Ca. € 14 (e-book)

stinkend rijk was geworden met

aangetrouwd grut. Hij is even eigen-

NUR 301 – Literaire roman

sanitair voor openbare gebouwen,

gereid als sympathiek, even dwars

Omslagontwerp: Leen Depooter

zei een tweede dat dat was omdat hij

als meegaand. Maar op het einde

– quod. voor de vorm.

de enige aannemer was die tijdens

van zijn leven blijkt de rijke vooral

Hardcover

de Eerste Wereldoorlog niet voor

een oude man vol verborgen leed en

ISBN 978 90 223 3974 9

de Duitsers had gewerkt, waarop

schuldgevoelens.

een derde uitriep: ‘Hij heeft anders
genoeg geprobeerd.’ Ets. Van der

Inspiratie vond de auteur in

Stighelen vertelt het verhaal van

historische archieven, foto’s, enkele

Gwillemke, een verlegen jongetje

persoonlijke familiedocumenten

E-book

dat in de negentiende eeuw in een

en veel vage herinneringen aan wat

ISBN 978 94 604 1698 9

armoedig gezin wordt geboren, maar

vroeger op familiefeesten werd ver-

er in de twintigste eeuw in slaagt

teld over de overgrootvader naar wie

carrière te maken als directeur

hij werd vernoemd.

voorlopige cover

van een groot loodgietersbedrijf.

Marketing

Boekvoorstelling

Affiches en bladwijzers beschikbaar op aanvraag
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Guillaume Van der Stighelen is
een van de succesvolste reclamemakers die ons land ooit heeft gekend. Hij is medeoprichter van het
internationale reclamebureau Duval
© Thomas Sweertvaegher

×
Boekhandelstournee
×
Gesigneerde exemplaren mogelijk
×
Auteur is beschikbaar voor interviews
×
Digitale campagne met boektrailer
×

Guillaume. Toen hij in 2011 zijn zoon
verloor, stapte hij uit de reclame
wereld. Sindsdien schrijft hij en
zingt bij De Grungblavers. Ets. Van
der Stighelen. Een levensverhaal is
zijn fictiedebuut.

‘Je l’ai toujours dit.’

Max Rooses wacht even tot de kelner van de
Belvédère de vier coupes champagne de Méry
heeft uitgeschonken en richt zich dan tot
het gezelschap.
‘Ze hebben niet willen luisteren en nu zijn
ze veel geld kwijt. Santé.’
De drie andere heren heffen het glas.
Guillaume brengt het aan zijn lippen, zet het weer
neer en drinkt van zijn glas water.
‘Dat idee met dat luchtschip, dat was van
een magela… een megola…’
‘Megalomanie’, vult Frans Van Kuyck, kunstschilder en professor aan de academie, aan.

Dat idee van Frans, ik heb van in het begin gezegd

vierschaar, alles weer zoals het was tot in de jaren

dat het dat was wat we moesten doen.’

zestig. Er komen herbergen en winkelpanden en

zien op die plek, maar dat zou in strijd zijn met de

ambachten en al wat erbij hoort, maar – en nu

middeleeuwse authenticiteit. Bovendien vrees ik

komt het – alles komt in de stijl van de zestiende

dat dit een frivoliteit is die onze kas niet aankan.

eeuw. De gouden jaren van Antwerpen.

Het experiment met het luchtschip, waar u zelf

Frans Van Kuyck zet zijn onderste tanden
in zijn dikke knevel.
‘Max is een echt genie. Hij heeft mijn idee
gekocht.’
Daar wordt smakelijk om gelachen en geklonken, al weet Rooses niet helemaal zeker of hij
Van Kuyck goed heeft begrepen.
‘Zo’n wereldtentoonstelling, dat dient om alle
nieuwe ontwikkelingen uit de wereld te tonen.
Al die nieuwigheden – elektriek, telegram, fonogram, telefoon, de vélocipède en de automobile.
In Duitsland werken ze aan bestuurbare luchtbal-

‘Wij weten dat u liever uw waterclosets zou

‘Vieil Anvers!’

financieel niet aan hebt bijgedragen, heeft veel

Rooses heft zijn glas.

gekost. Nu, ik ga u niet verbergen dat er meerdere

‘Voilà. De mensen missen de kronkelende

kandidaten zijn om de watervoorzieningen te

straatjes en de gammele gevels. Wij creëren,

installeren, maar wij zijn toch van mening dat,

tussen al die moderniteit, een paradijs van…

voor zo’n evenement waar de wereld met belang-

Frans, aide-moi…’

stelling naar kijkt, het beter is dat wij in eerste

‘Een paradijs waar waterpas, winkelhaak en
richtsnoer als boze geesten uit verbannen zijn.’
‘C’est ça! Een paradijs! Koning Leopold vindt

instantie een beroep doen op aannemers van
hier, als u begrijpt wat ik bedoel.’
Natuurlijk begrijpt Guillaume wat Rooses

lonnen. Het staat niet stil. De wereld verandert.

het een formidabel idee. Messieurs, ge gaat het

bedoelt. Die onderkruiper van een Pritz heeft

péter plus haut qu’il n’a le cul doit d’abord se faire

En de entrepreneurs, die zien dat graag. Want zij

niet geloven, maar bij dezen kan ik u officieel be-

waarschijnlijk allang een offerte gemaakt, zwaar

un trou dans le dos.’

onder de prijs.

‘C’est ça. Dat is Antwerpen. Celui-là qui veut

zijn visionair, nietwaar. Maar de gewone mens,

vestigen dat hij de middeleeuwse stad zelf officieel

De heren lachen en heffen nogmaals het glas.

die is daar bang voor. Die is bang voor voor-

komt openen. Zijn kabinet heeft het deze ochtend

‘Wie hoger wil schijten dan zijn kont, moet

uitgang. Die mist het leven van vroeger. Frans,

laten weten.’

eerst een gat maken in zijn rug.’
Victor Verellen, de aannemer met wie

explique notre idée.’
Van Kuyck wrijft de uiteinden van zijn

De heren kijken elkaar aan en knikken bewonderend. Wat er ook van Rooses gezegd wordt, hij

gezicht zijdelings kan zien.
‘Hebt u een idee, heren, hoe u dit gaat

Guillaume regelmatig samenwerkt, denkt te

moustache fijn en schraapt zijn keel. Maar Rooses

scoren bij de voorzitter van het Comiteit.

is nog niet klaar. Ze moeten maar eens kijken

‘Het wordt een succes, ge gaat dat niet gelo-

Die staat bekend om zijn belangstelling voor het

naar de burcht, of wat daarvan overblijft. Die

ven. Alle plannen zijn klaar. Er worden houten

Vlaamse taalgebruik. Maar één blik van Rooses

ene hoek. De stad heeft daar een soort kasteel

geraamten getimmerd, en daar komen plaasteren

volstaat om hem te doen inzien dat die belang

van gemaakt. ‘Helemaal in de stijl van – allez,

platen tegen die beschilderd worden door de

Van Kuyck en Verellen en dempt zijn stem, zodat

stelling grenzen heeft.

aide-moi. Néo… néo…’

mannen van de academie en de mensen gaan

de gasten aan de andere tafels hem niet kunnen

hun ogen niet geloven.’

horen. Hij mag dan een vurig verdediger zijn van

Rooses heft het glas naar de kathedraal, die
hoog boven de rede prijkt, aan de overkant van
de Schelde.
‘Daarzie. Le Notre Dame d’Anvers! Trots van de

‘Néoclassique’, vult Van Kuyck aan.
Rooses weet goed genoeg hoe hij zich als professor aan de academie heeft verzet tegen het
architectonisch misbaksel dat ze nu het Steen

krijgt het toch maar allemaal gedaan soms.

De dame met het hoge hoedje en het zwarte
haar praat met de kelner, waardoor hij haar

Dromerig en tevreden over zichzelf staart
Rooses naar de rede.
‘Dat is, monsieur Van der Stighelen, de reden

bekostigen?’
‘We hebben steun van het koningshuis, op
voorwaarde, hou u vast…’
Rooses werpt een medeplichtige blik naar

de Vlaamse zaak, op een terras als dat van de

‘

‘

Leesfragment

Belvédère, en zeker bij het savoureren van een
coupe champagne, hoort men de juiste taal te

stad. Daar zouden twee zulke torens op komen.

noemen. Zonder enig respect voor de eigenheid

waarom wij u hebben gevraagd vandaag. Waarbij

spreken. Guillaume schrikt als hij Rooses hoort

Nooit afgeraakt. Dat is Antwerpen. We zien het

van het middeleeuwse gebouw. De stad onwaar-

ik u tezelfdertijd wil bedanken voor uw komst.’

verdergaan in het Vlaams.

altijd heel groot. Ze gingen hier de militaire hoofd-

dig. Maar goed. Het staat er nu. En het doet de

‘Monsieur Van der Stighelen?’

stad van België van maken. Brialmont met zijn

mensen beseffen dat er een prachtig stuk histori-

Guillaume schrikt op. Hij was niet aan het luis-

grote omwalling. Het is nog niet af of de Duitsers

sche stad is platgegooid voor die nieuwe kaaimu-

teren. Aan de andere kant van het terras zit een

De drie heren proesten het uit.

hebben al kanonnen die er los over kunnen schie-

ren. Wat hem goed uitkomt voor een idee waar

dame met de rug naar hem toegekeerd. Onder

‘En flamand!’

ten. Tot bij het stadhuis als het moet.’

hij al sinds de vorige wereldtentoonstelling mee

de kleine gekantelde chapeau buse golven zwarte

Rooses zet zijn glas neer en leunt achterover.

rondloopt en dat hij nu kan waarmaken omdat

haren in een grote knot over de ranke schouders.

‘Een luchtschip boven de Groenplaats.

er van het hele idee met het luchtschip al na

‘Mais bien sûr!’

twee testen niks meer overblijft.

Rooses zucht.

Daar zou heel de wereld naar komen kijken.
Een ballon met cafés en restaurants en al aan
boord. Tja. Ik ben blij dat het mislukt is.’
De heren knikken instemmend. Rooses buigt
zich over het terrastafeltje.
‘Nee heren, we moeten het simpel houden.

Zijn idee is de oude binnenstad weer op te bou-

‘Elk pand op de site zal voorzien zijn van

wen in het tentoonstellingspark achter het nieuwe

drinkbaar water. Er moet een netwerk worden

museum. Van Kuyck heeft aan de hand van oude

aangelegd, en er moet ook afvoer zijn en latrines

gravures een heleboel gevelaanzichten kunnen

voor het publiek.’

uittekenen. De oude beurs, een stuk burcht, de

‘Latrines? Pardon?’

‘…op voorwaarde dat alle opschriften en aankondigingen in het Vlaams zijn.’

SANTA SUBITO
PIERRE DE CLERCQ

Ʌ Heerlijk vrolijk en ontroerend debuut over ongewone
allianties, gesjoemel en de persoonlijke kruistocht
van een man tegen God
Ʌ Een verhaal vol vaart en humor, met evenveel zachtheid
en ontroering
Ʌ Het eeuwige Rome en het mysterieuze Vaticaanstad in
1978 als intrigerend kader
Ʌ Een boek dat leest als het scenario van een avonturenfilm –
soms figuurlijk, soms letterlijk

Mei 2023
Ca. 256 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 22,50 (paperback)
NUR 301 – Literaire roman
Omslagontwerp: Jirka De Preter
ISBN 978 90 223 3977 0

Op de dag van zijn eerste communie verliest Ernest zijn familie. Op zijn
twintigste ziet hij eindelijk kans om revanche te nemen op de Schepper.
Sinds zijn familie omkwam in een

in de wonderlijke tentakels van

verkeersongeval is Ernest uit op

Vaticaanstad en in de handen van

wraak. Nadat de ontvreemding van

een tamelijk doorzichtige sjoeme-

alle kruisbeelden uit zijn parochie

laar en zijn bloedmooie dochter.

niet het verhoopte resultaat heeft,

Maar Ernest laat hen begaan: dit is

ziet hij op zijn twintigste eindelijk

immers zijn langverwachte kans

een nieuwe kans: op verzoek van

om af te rekenen met God. Of zijn er

een pater trekt Ernest naar Rome

onverwachte krachten aan het werk

om zuster Merita, een vriendin van

die zelfs de ultieme kruistocht van

zijn overleden moeder, heilig te

Ernest op zijn kop kunnen zetten?

laten verklaren. Hij komt terecht
Marketing

Pierre De Clercq is een gevierd
scenarioschrijver. Aan zijn brein
ontsproten o.m. de successeries
Windkracht 10, Flikken en Amigo’s
© Thomas Sweertvaegher

en langspeelfilms als Verlengd week-
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Fictie

×

end, Man zkt vrouw, Labyrinthus,
Brabançonne en Hasta la vista.
Scenario’s en films van zijn hand
werden bekroond met meer dan
40 nationale en internationale
awards.

Digitale campagne
met boektrailer

×

Media-aandacht

HET RAADSEL VAN DE ROEM
DER VORSTEN
HERMAN PORTOCARERO

Ʌ Een episch opgezet politiek detectiveverhaal gebaseerd
op gebeurtenissen in Brussel, New York, Ethiopië, Jamaica
en Cuba tussen 1974 en 1998
Ʌ Achter het avontuurlijke exotisme schuilen waarden
die universeel zijn: de relaties tussen geslachten,
generaties en culturen

Maart 2023
Ca. 384 blz. / 15 x 23 cm
Ca. € 27,50 (paperback)
NUR 300 – Literaire fictie
Omslagontwerp: Leen Depooter
– quod. voor de vorm.
ISBN 978 90 223 3976 3

Een verpauperde aristocratische tweeling gaat op zoek naar hun
roots nadat hun moeder, een Ethiopische prinses in ballingschap,
in mysterieuze omstandigheden om het leven kwam. Hun zoektocht
brengt hen van Ethiopië over Brussel tot in New York. Tijdens hun
avontuurlijke tocht duikt een antiek manuscript op en worden ze
telkens weer geconfronteerd met de corruptie van de macht.

Ook beschikbaar

Marketing

Digitale campagne met
boektrailer

×

Herman Portocarero werkte

De zwarte handel

tussen 1979 en 2017 als diplomaat

ISBN 978 90 223 3774 5

in Afrika, op de Caribische eilanden,

€ 28,50

in New York en in het zuiden van
de Verenigde Staten.

16
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Fictie

×

Auteur is beschikbaar
voor interviews

ERFSTUK
CARMEN VAN GEFFEN

Ʌ Op familiedocumenten gebaseerde debuutroman
Ʌ Zeer actuele thema’s als (de)kolonisatie en
transgenerationeel trauma

Februari 2023
Ca. 352 blz. / 13,6 x 21,5 cm
Ca. € 23,99 (paperback)
NUR 301 – Literaire roman

Anton is geboren in Nederlands-

zijn keris pusaka te vinden, een

Co-editie met Thomas Rap

Indië, als kind van een koloniale

heilig voorwerp en erfstuk uit zijn

Omslagontwerp: Bij Barbara

planter en een inlandse vrouw. Als

Indische verleden. Gedurende de

ISBN 978 90 223 3975 6

hij tien is sterft zijn vader en moet

zoektocht naar de keris ontsluiert

hij vertrekken uit Java, naar zijn

Ana niet alleen langzaam maar ze-

oom en tante in Nederland. Hij laat

ker het leven van haar grootvader,

zijn inlandse moeder en jeugd voor-

maar komt ook haar eigen leven

goed achter zich. Een mensenleven

onder een vergrootglas te liggen.

later wacht hij in een Nederlands

Erfstuk is een roman over (de)koloni-

verpleeghuis op zijn einde. Tijdens

satie binnen een familie, intergene-

een van haar bezoekjes geeft hij

rationeel trauma, schaamte, verlies

zijn kleindochter Ana de opdracht

en verraad.

Marketing

Digitale campagne

×

© Keke Keukelaar

Auteur is beschikbaar
voor interviews
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Fictie

×

Carmen van Geffen is een Neder
landse schrijver en kunstenaar
die woont en werkt in Vlaanderen.
Erfstuk is haar debuut.

CRIME
Pieter Aspe
M.L. Longworth
Paul De Bruyn
Geert Klaasen

Op 3 april
2023 eren we

70 jaar
Pieter Aspe
De eerste foto van Pierre
alleen, genomen bij een
kruidenierswinkel vlak bij
hun huis in de Gieterijstraat.

Pierre anno 1959.

22

Pierre bij zijn plechtige communie.

×

Crime

×

Pierre op een kameel op de lagere school
Sint-Franciscus Xaverius, vlak bij de Ezelpoort.

Pierre in de weer met het manuscript van
Het vierkant van de wraak (1994).

Deze beelden werden gebruikt in Pieter Aspe. Levens en liefdes van Ilse Nackaerts. © Aspe NV

Pierre op zijn tweeëndertigste, in Oostkamp.

.
3t
ldig van 3/4/’2

Tijdelijke prijsverlaging, van 3 april tot en met 31 augustus 2023

Sinds zijn thrillerdebuut in 1995 was Pieter Aspe
in de Vlaamse thrillerwereld een vaste waarde
die elk jaar garant stond voor twee spannende
en sfeervolle thrillers. Uitgeverij Manteau denkt
met groot respect en veel dankbaarheid terug
aan de vruchtbare en plezierige samenwerking,
die een periode van 26 jaar beslaat. Pieter Aspe
schonk ons 45 thrillers, twee jeugdromans en
vier novelles.
Op 3 april 2023 zou hij 70 jaar geworden zijn.
Ter ere van die gelegenheid zetten we zijn boeken
in de kijker, die overlopen van vakmanschap,
schrijfplezier, zijn typische, ietwat ironische
humor, psychologisch inzicht en een scherp
observeringsvermogen.

Meer informatie?
Neem contact op met
je vertegenwoordiger of
onze besteldienst via
besteldienst@standaarduitgeverij.be
03/285 72 00
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70 JAAR PIETER ASPE

PROM
O

de
. 31
/8/,23, zolang

Pieter Aspe

Pieter Aspe

Pieter Aspe

Pieter Aspe

Pieter Aspe

Ontmaskerd

Erewoord

Solo

Min 1

Zoenoffer

ISBN 978 90 223 1897 3

ISBN 978 90 223 2484 4

ISBN 978 90 223 2725 8

ISBN 978 90 223 2788 3

ISBN 978 90 223 2904 7

Pieter Aspe

Pieter Aspe

Pieter Aspe

Pieter Aspe

Pieter Aspe

Onvoltooid verleden

Het oor van Malchus

Het Janussyndroom

Pandora

Import

ISBN 978 90 223 3170 5

ISBN 978 90 223 3110 1

ISBN 978 90 223 2852 1

ISBN 978 90 223 3028 9

ISBN 978 90 223 3243 6

BLOEDSPOOR IN DE WIJNGAARD

Wanneer zich een mogelijk verband aftekent tussen
de diefstal van kostbare wijnen en de brutale moord
op een bejaarde dame wordt de lieflijke sfeer in en
rond Aix-en-Provence er een stuk minder lieflijk op…

M.L. LONGWORTH

Ʌ Het derde deel in de succesvolle reeks Provençaalse Mysteries
Ʌ Sfeer, spanning, verteltalent en goede smaak vormen opnieuw
de hoofdbestanddelen van deze sterke misdaadroman

Ook beschikbaar

April 2023
Ca. 256 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 19,99 (paperback)
Ca. € 13,99 (e-book)

Wijnbouwer Olivier Bonnard ont-

krijgt commissaris Paulik een ont-

NUR 330 – Spannende boeken

dekt tot zijn ontsteltenis dat er een

hutsend bericht: Bonnard heeft

algemeen

aantal onbetaalbare en zeldzame

Pauline d’Arras dood aangetroffen

Omslagontwerp: Wil Immink Design

flessen uit zijn privékelder zijn

in zijn wijngaard. Antoine Verlaque

Vertaling: Hans E. van Riemsdijk

ontvreemd. Niet veel later doet de

en Marine Bonnet storten zich op

en Marijke Gheeraert

oude Gilles d’Arras aangifte van

het onderzoek van wat uiteindelijk

Paperback

nog een mysterieuze zaak: in de

hun meest complexe zaak ooit zal

ISBN 978 90 223 3965 7

Dood op kasteel
Brémont

binnenstad van Aix is zijn vrouw

blijken.

Paperback

in Éguilles een jonge vrouw wordt

Fans van cosy crime, maar ook

ISBN 978 90 223 3859 9

aangerand en men in Rognes het

francofielen en foodies zullen dol

€ 19,99

lichaam van een andere vrouw

zijn op deze meeslepende who-

E-book

E-book

vindt, rijst de vraag of die kwesties

dunit die ook deze zomer weer hét

ISBN 978 94 604 1694 1

ISBN 978 94 604 1681 1

verband met elkaar houden. En

ideale leesvoer oplevert voor op

€ 13,99

wanneer de mistral onverbiddelijk

het strand, aan het zwembad of

de laatste zomerhitte verdrijft,

gewoon lekker thuis.

Pauline spoorloos verdwenen. Als

Marketing

Mary Lou Longworth is
Canadese van geboorte en woont
sinds 1997 in Aix-en-Provence.
Ze publiceert over haar stad en
de wijde omgeving ervan voor

Moord in de
rue Dumas

Amerikaanse en Britse kranten

Paperback

ceert ze creatief schrijven aan de

ISBN 978 90 223 3860 5

Parijse vestiging van New York

€ 19,99

University. Haar misdaadreeks

E-book

Provençaalse Mysteries werd

€ 13,99
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Crime

×

© Greg Salvatori

ISBN 978 94 604 1680 4

en tijdschriften. Daarnaast do-

verfilmd en is te zien op ITV en
BritBox. Mary Lou is getrouwd
en heeft een dochter.

Promocampagne op
Hebban

×

Digitale campagne
met boektrailer en
lezersrecensies

×
×
Bladwijzer
×

Voorpublicatie mogelijk

Affiches beschikbaar
op aanvraag

EEN ZONDAG IN MEI

Twee oude vrienden, dezelfde ambitie.
Als de ene wint, verliest de andere

Eén man staat zijn ambitie in de weg
PAUL DE BRUYN

Ʌ Politieke thriller
Ʌ Op weg naar de top kun je niemand vertrouwen en is
het ieder voor zich
Ʌ Macht, leugens, intriges en een jarenlange vriendschap
die omslaat in haat

April 2023
Ca. 280 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 23,99 (paperback)
NUR 330 – Spannende boeken
algemeen
Omslagontwerp: Wil Immink Design

Mark Ryckaert en Lukas Wils zijn

En wanneer hij verneemt dat Jacobs

al jaren bondgenoten maar ook

een geheime peiling had laten hou-

rivalen. Samen hebben ze van hun

den die aantoont dat de partij met

partij de grootste van Vlaanderen

Wils aan het hoofd zou verliezen

gemaakt. In de aanloop naar de

maar met Ryckaert zou winnen,

verkiezingen zijn de peilingen gun-

weet hij dat Wils een vuil spelletje

stig. Maar wanneer woordvoerder

speelt. Als Wils hem ook degradeert

Johan Jacobs wordt opgepakt voor

en vernedert, heeft Ryckaert nog

de mishandeling van een luxecall-

maar één doel: Wils uitschakelen, op

girl, vermoedt Ryckaert onmiddellijk

een manier die een schokgolf door

dat er iets vreemds aan de hand is.

het land zal jagen.

Marketing

Ook beschikbaar

Paul De Bruyn werkte 35 jaar voor
Gazet van Antwerpen als redacteur
buitenland, chef buitenland en
eindredacteur. Eerder schreef hij
de non-fictieboeken Acht seconden
in Dallas, over de moord op de
Amerikaanse president John F.

De laatste stap

Kennedy, en God, haat en geweren,

ISBN 978 90 223 3867 4

over het presidentschap van George

Ca. € 22,99

W. Bush, en de misdaadverhalen Het
laatste gesprek en Fatale vriendschap.
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ISBN 978 90 223 3967 1

Boekvoorstelling

×

Gesigneerde exemplaren
mogelijk

×

Digitale campagne met
boektrailer

×

Auteur is beschikbaar
voor interviews

Ontspannend, entertainend en je leert bij:
door de avonturen van Zacharias Chetwyck en
zijn voorouders reis je door de Europese en Russische
geschiedenis van de afgelopen honderd jaar

JACHT
GEERT KLAASEN

Ʌ Voor de liefhebbers van Lucinda Riley
Ʌ Wervelend en weergaloos geschreven, een van spanning
doordrenkt historisch epos dat grenzen en generaties overspant
Ʌ Voert de lezer mee van verwaarloosde circussen naar Engelse
landgoederen, van de DDR naar de Krim en van het kleinste dorp van
België tijdens de Groote Oorlog naar een eliteclub in Buenos Aires,
waar het begrip tijd opnieuw gedefinieerd wordt
Leningrad 1968. Zacharias Chetwyck

Zeventien jaar later achterhaalt

wordt onverwachts uitgenodigd op

zijn vrouw niet alleen de geschie-

het fabelachtige jacht van de laat-

denis van deze desastreuze reis,

ste tsaar. Terwijl ze de havens van

maar ook de waarheid achter de

Europa afschuimen, raakt hij er

verwrongen levens van de opvaren-

langzaam van overtuigd dat geen

den. Ze trotseert een wervelstorm

enkele passagier toevallig op het

van verdriet, wraak, eenzaamheid

schip zit. Wanneer hij begint te gra-

en liefde, in de hoop haar man nog

ven in het verleden ontdekt hij dat

te kunnen terugvinden.

Maart 2023
Ca. 352 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 24,99 (paperback)
NUR 330 – Spannende boeken
algemeen
Omslagontwerp: Wil Immink Design
ISBN 978 90 223 3960 2

zijn eigen leven één grote leugen is,
georkestreerd door een meesterlijke
poppenspeler.

Marketing

Auteur is beschikbaar
voor interviews
Geert Klaasen won met De zilveren
raaf (Davidsfonds Infodok) de Zoute
Zoen, de prijs voor het beste jeugdboek. Jacht is zijn eerste boek voor
volwassenen.
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Digitale campagne met
boektrailer

NONFICTIE
Nelly De Keye
Gust Verwerft
Harry De Paepe
Chris & Stijn Picavet
Olivier Verhaege
Stefan Goris
Anntje Peeters
Els Van den broeck
Geerdt Magiels
David Van Turnhout
Aline Sax

r dan

Al mee

12boe.k0en0va0
n

Nelly
eye
DeerK
kocht

Over haar bestseller Narcisme:

v

‘Ze zijn charismatisch, intelligent en innemend,
maar ook arrogant, gevoelloos en potentieel gevaarlijk.
Narcisten hebben veel gezichten. Narcismecoach
Nelly De Keye vertelt hoe je ze ontmaskert
als je ze ontmoet.’ – Knack
‘Noem hem arrogant, bazig, snoeverig of intimiderend.
De narcist is het allemaal en meer. Coach en ervarings
deskundige Nelly De Keye vertelt je hoe je een narcist
herkent, begrijpt en overleeft.’ – Het Laatste Nieuws
‘De Keye geeft een glashelder en tegelijk indringend
overzicht van de niet te onderschatten problematiek die
narcistisch gedrag met zich meebrengt. Het is onthullend
en onthutsend tegelijk.’ – Charles Kuijpers (blog)
‘De eerste stap richting herstel is inzicht,
en inzicht geeft dit boek je zeker. Bedankt Nelly,
voor je moedige boek!’ – Els Van Haute (blog)

34
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Non-fictie
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HERSTEL VAN NARCISME
Adviezen voor meer inzicht & zelfvertrouwen
NELLY DE KEYE

Ʌ De follow-up van de bestseller Narcisme
Ʌ De perfecte aanvulling bij het eerste boek: veelgestelde vragen,
heldere antwoorden en voorbeelden uit het dagelijks leven
Ʌ Praktisch en toepasbaar

April 2023
Ca. 192 blz. / 15 x 23 cm
Ca. € 22,99 (paperback)
Ca. € 13,99 (e-book)
NUR 740 – Mens en maatschappij

Een boek vol vragen en scherpe

In het eerste deel gaat De Keye die-

algemeen / 770 – Psychologie

inzichten van bestsellerauteur Nelly

per in op de prooi van de narcist.

algemeen

De Keye, gebaseerd op het succesvol-

Welk gedrag of welke eigenschappen

Omslagontwerp:

le Narcisme. Het vervolg Herstel van

van de prooi trekken narcisme aan?

Herman Houbrechts

narcisme bestaat uit vijf delen, ge-

Welke fases doorloopt de relatie met

Paperback

baseerd op de thema’s uit het boek,

een narcist en welke invloed heeft

ISBN 978 90 223 3944 2

waarbij De Keyes wijsheid wordt

elke fase op het gedrag van de prooi?

aangevuld met oefeningen en op-

Wat had zij/hij anders kunnen doen?

drachten. Ze haalt daarbij veel voor-

In het tweede deel komt werken aan

beelden uit het dagelijks leven aan,

je eigenwaarde aan bod, het besef

vaak ook dialogen tussen een narcist

dat je recht hebt op leven, liefde,

E-book

en zijn/haar ‘prooi’, zodat alles be-

geluk, en dat je de capaciteiten hebt

ISBN 978 94 604 1693 4

vattelijker wordt.

om dat waar te maken. In de volgende delen wordt dieper ingegaan
op grenzen stellen, bewuste keuzes
maken en het ontwikkelen van een
positieve mindset.
Marketing

Digitale campagne

×

Ook beschikbaar

Nelly De Keye is narcismecoach.

Narcisme

Ze helpt mensen die worden ge-

Paperback

confronteerd met narcisme in hun

ISBN 978 90 223 3747 9

omgeving. Of het nu een narcis-

Ca. € 22,99

tische partner is, een vriend met

E-book

narcistische trekken, een ouder

ISBN 978 94 604 1678 1

of een collega, narcisme weegt

Ca. € 13,99

zo zwaar op de omgeving dat je
er echt aan ten onder kunt gaan.
www.narcismecoach.be
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Uitgebreide
media-aandacht

×

Auteur is beschikbaar
voor interviews
en lezingen

×
×

Online teasercampagne
Online leesfragment

Processen voor het Hof van Assisen zijn een spiegel van de
samenleving. We zitten in een spiraal van radeloosheid en
redeloosheid. Een uitzichtloos leven, stress, trots, schande,
uitgebluste relaties, geld. Nooit werden meer moorden
gepleegd dan nu. Vaak bijna perfecte moorden

DODEN SPREKEN NIET TEGEN
Hof van Assisen. Een volksjury laat zich niet bedriegen
GUST VERWERFT

Ʌ Nieuw werk van de meester-misdaadreporter van het eerste uur
Ʌ Top-true crime! De vorige boeken van Gust Verwerft waren
regelrechte bestsellers (meer dan 20.000 exemplaren verkocht)
Ʌ Verwerft kent als geen ander de hartenklop van Vlaanderen,
weet wat mensen beroert en raakt

April 2023
Ca. 280 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 23,99 (paperback)
NUR 740 – Mens en
maatschappij algemeen
Omslagontwerp:

Doden kunnen niemand aanwijzen.

In zijn boeken merkt Gust Verwerft

Herman Houbrechts

In dit boek herbeleven we tientallen

op hoe vaak zelfs de allerjongsten

ISBN 978 90 223 3979 4

processen waarin daders lange tijd

letterlijk het kind van de afrekening

dachten dat ze straffeloos zouden

worden. Vermoord uit wraak op de

blijven. Tot de speurders hen dat

partner. Alleenwonende moeders die

ene, beslissende detail voorlegden.

geen andere uitweg zien.

Nooit was het verschil tussen straffeloosheid en een gevangenisstraf

In Doden spreken niet tegen komt

zo klein.

een nieuwe serie spraakmakende
dossiers aan bod die in het Hof van
Assisen werden voorgelegd aan
een volksjury.

Ook beschikbaar

Marketing

Auteur is beschikbaar
voor interviews en
lezingen
Gerechtsjournalist Gust Verwerft
volgde zijn eerste assisenproces in
1967 en gaat nu nog steeds door.
Duizenden dossiers heeft hij gelezen, talloze artikelen geschreven
en tientallen boeken gepubliceerd.

Altijd erger dan
je denkt

Hij wordt vaak gevraagd op tv van-

ISBN 978 90 223 3858 2

Vlaanderen met lezingen over de

Ca. € 22,99

grootste processen, en de twijfels

wege zijn expertise en trekt door

die zijn gebleven.
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Voorpublicatie mogelijk
Gesigneerde exemplaren
mogelijk

×
×

Ruime persaandacht
Socialmediacampagne
met boektrailer

KROON EN SCEPTER
Pracht, praal en het dolste van de Engelse kroningen
HARRY DE PAEPE

Ʌ Een zeer aparte geschiedenis van de Engelse kroningen, gebracht
door een meesterverteller, anglofiel en royaltykenner
Ʌ Koninklijke kampioenen, vallende edelen en vloekende vorsten:
verhalen uit de coulissen van de coronation
Ʌ Onderwerp dat veel aandacht zal krijgen met de kroning van
Charles III op 6 mei

April 2023
Ca. 192 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 22,99 (paperback)
NUR 680 – Geschiedenis algemeen
Omslagontwerp:
Herman Houbrechts
ISBN 978 90 223 3993 0

De Engelse kroningsceremonie

betaling zelfs plaatsnemen op het

kent haar oorsprong in 973, toen de

meubel – de St Edward’s Crown die

benedictijn Dunstan het hoofd van

gemaakt is van restanten van de

koning Edward de Vredevolle zalfde

vernielde kroningskroon, de rijks-

en vervolgens kroonde. Sindsdien

appel en de scepter en zoveel meer.

volgde men tot en met Elizabeth II
in 1953 hetzelfde stramien. Dat stra-

Kroon en scepter is de ideale gids

mien kende een hobbelig parcours:

om een belangrijk onderdeel van

de aanwezige menigte durft wel

de Britse monarchie in een ander

eens luidruchtig te beginnen eten

licht te zien. Met de nodige achter-

en drinken, een te kronen tienja-

grondkennis voor wie de kroning

rige valt in slaap, de kroon valt op

van Charles III wil volgen en be-

de grond, een monarch heeft meer

grijpen – en ja, er al eens om wil

oog voor zijn maîtresse dan voor

glimlachen.

zijn koningin – er is zelfs eentje die
letterlijk uit een vrijpartij gesleurd

Veel media-aandacht
rond kroning Charles III

×

Auteur is beschikbaar
voor interviews

×
×

Digitale campagne
Leesfragment

moet worden – het koor zingt vals
of wachters aan de poorten van

Harry De Paepe is volgens het

Westminster Abbey schrikken zo van

weekblad Trends ‘Vlaanderens

het gejuich tijdens de kroning dat ze

bekendste anglofiel’. Hij treedt

van de weeromstuit Londen begin-

vaak op voor tv en radio als ken-

nen te plunderen.

ner van de Britse cultuur en politiek. Harry is coauteur van het

Niet alleen mensen hebben een

bekroonde Stiff Upper Lips en van

prominente plaats in het hele ge-

Haunted, een boek over Britse spo-

beuren, ook de attributen die ge-

ken en geesten. Maar ook Sausage,

bruikt worden bij de ceremonie. Er
is de houten troon uit de dertiende
eeuw – mét graffiti, toeristen mochten in de achttiende eeuw tegen
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Non-fictie

×

© Geert De Rycke

Marketing

over Elizabeth II, De twee kanten
van het Kanaal en Het Lam Gods.
Bewonderd en gestolen zijn van
zijn hand.

RANDJE BUITENSPEL
Ontroerende, onwaarschijnlijke, humoristische,
droeve en spannende verhalen over voetbal(lers)
CHRIS & STIJN PICAVET
Ʌ Voor voetballiefhebbers en iedereen die houdt van
een goed geschreven, menselijk verhaal
Ʌ Korte, bijzondere verhalen waar zelfs kenners vaak
het bestaan niet van af weten

Maart 2023
Ca. 256 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 23,99 (paperback)
NUR 480 / 489 – Sport en spel
algemeen / Sportverhalen

Honderd straffe weetjes over voetbal

zullen emotioneren omdat ze zo

Omslagontwerp:

die erom vrágen gedeeld te worden.

menselijk zijn, zo universeel. En de

Herman Houbrechts

Het zijn ontroerende, onwaarschijn-

voetballiefhebbers die denken de

ISBN 978 90 223 3968 8

lijke verhalen, humoristisch, droef

mooiste verhalen uit de geschiedenis

of spannend. Verborgen parels die

van het voetbal al te kennen, vergis-

zeker ook niet-voetballiefhebbers

sen zich schromelijk.

Of wist je…
» dat de grootste smet op het Engelse nationale elftal
veel groter is dan een zware nederlaag?
» dat een Europees-kampioenspeler later streaker werd?
» dat een ex-Ajacied bij Sportkring Sint-Niklaas tekende,
vooral omdat zijn vriendin dan een plaatsje kreeg op
de donderdagse markt?
» dat een Frans team kampioen werd op een Marokkaans terras?
» dat een voetballer de coach werd van de beste schaker ooit?
© Thomas Sweertvaegher

» dat de strafschop in twee tijden is uitgevonden in de Lage Landen –
maar was het nu in België of in Nederland?
» dat er slechts één Belg meedeed aan het WK van 1950?
» dat de play-offs een nachtmerrie werden voor een Turkse club?
» dat een Russische topspits enkel kon presteren in de oneven jaren?
» dat een Belg de eerste ster van AC Milan was?
» dat een doelman Manchester United afwees omdat hij dacht
Marketing

Digitale campagne met
boektrailer

×
Auteurs zijn beschikbaar
voor interviews

dat het einde van de wereld nabij was?

Chris Picavet werkt al ruim

» dat een Oostenrijkse ploeg ooit Duits kampioen werd?

dertig jaar voor Sporza. Zijn

» dat België bijna wereldkampioen werd, en nee, niet

zoon Stijn, trouwe AS Roma-

in Rusland?

fan, is al dertien jaar losse
medewerker voor de Sporzawebsite. Hij is een voetbaldier
met een scherpe pen. Al jaren
volgt hij het internationale
voetbal van nabij.
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HET HOOFD WEEGT ZWAARDER
DAN DE BENEN

Life is a marathon,
not a sprint

OLIVIER VERHAEGE

Ʌ Een boek dat elke hardloper én elke ondernemer inspireert
Ʌ Nieuwe inzichten

Maart 2023
Ca. 240 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 22,99 (hardcover)

Het leven is aan de ondernemer.

246 kilometer van Athene naar

Ca. € 11 (e-book)

En ook: het hoofd weegt zwaarder

Sparta – ging hij in 2022 de uitda-

NUR 489 – Sportverhalen

dan de benen. Twee oneliners die

ging aan om in 42 weken 42 ma-

Omslagontwerp: Leen Depooter

niet weg te denken zijn uit het

rathons te lopen. In de herwerkte

– quod. voor de vorm.

professionele en privéleven van

versie van Het hoofd weegt zwaar-

Cover nog niet beschikbaar

Olivier Verhaege. Waar hij ook van

der dan de benen focust Olivier nog

Hardcover

overtuigd is: hardlopen maakt

sterker op hoe je je plannen –

ISBN 978 90 223 3962 6

gelukkig. Nadat hij in 2016 deelnam

professioneel en sportief – kunt

aan de Spartathlon – een legenda-

realiseren en integreren in je dage-

rische non-stoploopwedstrijd van

lijks leven.
E-book
ISBN 978 94 604 1699 6

Marketing

© Thomas Sweertvaegher

Auteursinterviews
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Non-fictie
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Olivier Verhaege studeerde rechten en
fiscaliteit aan de UGent. Sedert 2014 is hij
zelfstandig fiscalist. Naast de Spartathlon
sieren ook de Dodentocht (4x), de 100 Miles
in Kreta en meer dan 60 marathons zijn
sportieve cv.

×

Auteurslezingen

Tom Waes beschreef Goris in Reizen Waes Vlaanderen
als een halve oermens, omdat hij oprecht zichzelf is
en zijn honden eerlijk benadert

NATUURLIJK LEIDINGGEVEN
AAN JE HOND
Een tocht vol inzichten, waar je zelf ook wijzer van wordt
STEFAN GORIS
Ʌ Door een mix van pragmatiek, down-to-earthness en oosterse
filosofie à la Bruce Lee is goed en natuurlijk leidinggeven en
samenleven met je hond perfect mogelijk. Als je maar teruggrijpt
naar eenvoudige principes
Ʌ Uniek in zijn aanpak: door te leren samenleven met je hond,
leer je ook jezelf beter kennen

April 2023
Ca. 192 blz. / 15 x 23 cm
Ca. € 23,99 (paperback)
NUR 740 – Mens en maatschappij
algemeen
Omslagontwerp: Steven Theunis
– Armée de Verre Bookdesign

Goris’ uitgangspunt: om een pro-

wat oermensen wel klaarspeelden?

bleem met je hond op te lossen,

Hoe kan ik mijn hond leren netjes

moet je eerst de juiste inzichtelijke

achter me aan te wandelen? Durf ik

vragen stellen. Hoe verwerf ik dat

mijn verkeerde aanpak onder ogen

bijzondere hondengevoel? Ligt het

te zien en bijsturen?

ISBN 978 90 223 3959 6

hondengedragsprobleem wel bij de
hond? Ik moet toch weten wie ik ben,

Maar ook: waarom is helder na-

vooraleer ik weet hoe de hond naar

denken in stresssituaties zo be-

mij kijkt? Wie ziet die hond eigenlijk

langrijk? En welke tactieken vanuit

voor zich? Waarom krijgt de door-

de vechtsport kun je toepassen bij

sneeburger nog steeds niet gedaan

honden?

Stefan Goris werd in 2013

Marketing

Europees kampioen en in 2014
wereldkampioen sledehonden
rennen. Goris realiseerde dit door
zijn honden op een objectieve
manier te bestuderen en zo uit
te komen bij onconventionele

© Dorien Vandyck

opleidingsprincipes. Hij verdiepte
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zich o.a. in managementfilosofie,
oplossingsgericht denken en coaching. In 2014 richtte hij vzw Are
to Run (www.r2run.be) op om zijn
ervaringen door te geven.

Auteur is beschikbaar
voor interviews

×

Digitale campagne

Ook beschikbaar

KLEINE KWAALTJES,
KRACHTIGE KRUIDEN
Hoe kruiden op een natuurlijke manier je klachten kunnen verlichten
ANNTJE PEETERS

Boost je metabolisme
Ʌ Met dit boek keert kruidenfee Anntje Peeters terug
naar haar eerste passie
Ʌ Ongelofelijk hoe doeltreffend en breed inzetbaar kruiden zijn
Ʌ Ontdek de kracht van rozemarijn, tijm, brandnetel…
om je kwaaltjes te verlichten
Ʌ Anntje Peeters schreef jarenlang een kruidencolumn in Primo

ISBN 978 90 223 3646 5
€ 22,50

Mei 2023
Ca. 192 blz. / 17 x 24 cm
Ca. € 23,50 (paperback, full colour)
NUR 420 / 860 – Flora algemeen /
Gezondheid algemeen
Omslagontwerp:
Dominic Van Heupen

Al eeuwenlang weet men dat krui-

Wat zijn de drie beste kruiden tegen

den en planten medicinale eigen-

hoest? Wat kun je doen tegen zure

schappen hebben. Fytotherapie,

oprispingen als je geen maagzuur-

Puur natuurlijk vrouw

die natuurlijke remedies biedt en

remmers wilt nemen of daarmee

ISBN 978 90 223 3096 8

goed wordt verdragen door ons

wilt stoppen? Welk kruidenprepa-

€ 25,99

organisme, kent momenteel een

raat verlost je van constipatie of van

enorme bloei. Gezond, natuurlijk

menstruatiekrampen? En wat met

leven wordt steeds belangrijker. En

keelpijn, hardnekkige hoest, slape-

wie kan beter over kruiden en hun

loosheid, jeuk van muggenbeten,

kracht vertellen dan Anntje Peeters,

zonnebrand, slechte spijsvertering,

herboriste op hoge hakken? Dat doet

stress…? Anntje weet raad.

ISBN 978 90 223 3964 0

ze vol overgave in haar nieuwe boek
Kleine kwaaltjes, krachtige kruiden.

Superbuikgevoel
ISBN 978 90 223 3366 2
€ 18,50

Anntje Peeters is gezondheidscoach

Marketing

en herboriste. Haar passie voor de
kracht van de natuur deelt ze via
haar website www.kruidigleven.be,
nieuwsbrieven, workshops en webinars. Ze is regelmatig te gast op de

Puur natuurlijk door
de menopauze
€ 22,99
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Non-fictie
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de succesvolle boeken Puur natuur© Elke Elsen

ISBN 978 90 223 3607 6

regionale televisie en is auteur van
lijk vrouw, Superbuikgevoel, Puur
natuurlijk door de menopauze en
Boost je metabolisme.

Auteur is beschikbaar
voor interviews

×

Digitale campagne

WERKBOEK SLIM BESPAREN
Krijg een klare kijk op je financiën en haal meer uit je geld
ELS VAN DEN BROECK

Ʌ Dit boek laat je zien hoe je minder kunt uitgeven aan wat jij niet zo
belangrijk vindt, zodat je meer geld overhoudt voor wat je wél wilt
Ʌ Geen vrijblijvend boek met losse tips, maar een oproep om écht
aan de slag te gaan
Ʌ Schiet er aan het einde van je geld nog een stukje maand over?
Dan is dit boek voor jou

Februari 2023
Ca. 192 blz. / 17 x 24 cm
Ca. € 19,99 (paperback)
NUR 740 – Mens en maatschappij
algemeen
Omslagontwerp:
Dominic Van Heupen

Het leven is duurder geworden: de

In het tweede deel neemt de auteur

winkelkar, de energieprijzen, de

een aantal relevante thema’s onder

waterfactuur, de brandverzeke-

de loep, domeinen waarop je slim

ring… zodat steeds meer mensen

kunt besparen: boodschappen,

zich realiseren dat een beetje voor-

vervoer, ontspanning, energie…

zichtiger met hun geld omspringen

Elk domein wordt afgesloten met

misschien wel een goed idee is. Een

een uitdaging. Het geld glipt soms

goed inzicht in je inkomsten en uit-

door kieren en gaten weg, en het zijn

gaven is al een grote stap in de goede

vooral de onbewuste uitgaven die

richting. Weet jij wat je gemiddelde

je geen plezier opleveren waarop je

maandelijkse inkomen is? Of hoeveel

kunt besparen.

ISBN 978 90 223 3973 2

je gemiddeld uitgeeft per maand?
Weet je überhaupt waar al jouw geld

Werkboek slim besparen is geen

naartoe gaat? Op deze vragen pro-

vrekkengids, maar een boek dat

beer je in deel 1 antwoorden te for-

je laat nadenken over je inkom-

muleren. Als je wilt besparen, maar

sten en uitgaven en hoe je die kunt

je weet niet hoeveel je uitgeeft, ben

optimaliseren.

je namelijk aan het dweilen met de
kraan open.

Els Van den broeck is de maker

Marketing

van een website vol besparingstips
(leefzuinig.be) en is gepassioneerd
door persoonlijke financiën, bewuste keuzes en budgetvriendelijk
kokkerellen. Ze is als vrijwilligerbudgetcoach betrokken bij het CAW.
Mensen vooruithelpen geeft haar
energie.
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Non-fictie

×

Auteur is beschikbaar
voor interviews

×

Digitale campagne

‘Verplicht elke nieuwe minister om gedurende
de nacht voor die de eed aflegt dit boek te lezen.’
– Erik Vlaminck, schrijver van Brieven van Dikke Freddy

DE KINDEREN VAN DE REKENING
Geerdt Magiels

Met illustraties van Sara Bervoets

Kinderen groeien en bloeien in een

Kinderarmoede oplossen begint bij

Februari 2023

stimulerende omgeving waarin vol-

de armoede van de gezinnen waarin

Ca. 200 blz. / 14 x 21 cm

wassenen veiligheid, aandacht en

zoveel, te veel kinderen opgroeien.

€ 24,99 (paperback)

voeding voor lichaam en geest bie-

Het is een maatschappelijke uitda-

NUR 740 – Mens en maatschappij

den. Omgekeerd heeft het ontbreken

ging, want armoede is een blaam

algemeen

van materiële en mentale middelen

voor de samenleving en legt een

Omslagontwerp:

een ondermijnende impact op le-

hypotheek op de toekomst van

Herman Houbrechts

vensverwachting en gezondheid,

iedereen door het verlies van psy-

Illustraties: Sara Bervoets

welzijn en prestaties in het latere

chologisch, sociaal, maatschappelijk

ISBN 978 90 223 3988 6

leven. De eerste levensjaren van

en economisch kapitaal. Inzet loont,

een kind zijn dus cruciaal. Geerdt

want er is hoop. Het boek eindigt

Magiels gaat in dit boek op zoek

met succesvol gebleken methoden

naar de gevolgen van armoede voor

en strategieën die de kansarmoede

kinderen. Hij maakt invoelbaar op

van kinderen kunnen verlichten en

welke manieren schaarste al van

hun een vruchtbare voedingsbodem

voor de geboorte levensbepalend

geven om te floreren.

is en hoe herkenbaar en al te menselijk de effecten van tekorten zijn
voor iedereen.

Marketing

Auteur is beschikbaar
voor interviews
Geerdt Magiels is bioloog en filosoof.
In boeken, essays, artikelen, radioverhalen,
tentoonstellingen en lezingen zoekt hij naar
de juiste woorden en beelden om de complexiteit van de wereld begrijpelijker te maken – van de kronkels van de hersenen tot
de zorg voor de gezondheid.
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×

×

Digitale campagne

SLAVERNIJ AAN DE SCHELDE

‘Ze beloofden ons werk,
wat we kregen was armoede’

Economische uitbuiting en mensenhandel in het hart van Europa
DAVID VAN TURNHOUT

‘Ongezien geval van moderne

Zo’n verhaal gaat ook een onder

April 2023

slavernij ontdekt op bouwwerf in

zoeksjournalist niet in de koude

Ca. 256 blz. / 14 x 21,5 cm

Antwerpse haven’, luidde de kop

kleren zitten. In dit boek vertelt

Ca. € 22,50 (paperback)

in Gazet van Antwerpen. Afgelopen

Van Turnhout hoe hij een groep

NUR 740 – Mens en maatschappij

zomer legde onderzoeksjournalist

slachtoffers vond en erachter kwam

algemeen

David Van Turnhout een schrij-

dat ze door iedereen vergeten waren.

Omslagontwerp: Leen Depooter

nend geval van mensenhandel in

Hoe hij een hele nacht bij de politie

– quod. voor de vorm.

de bouwsector bloot: maar liefst

doorbracht na de ontdekking van

Coverfoto: Tom Cornille

174 Filipijnse, Bengaalse en Turkse

een nieuw slachtoffer. En hoe hij al

ISBN 978 90 223 3987 9

arbeiders werden economisch uit-

zijn moed verzamelde om een van de

gebuit op de bouwwerf van chemie

daders op heterdaad te betrappen.

reus Borealis in Kallo. Later bleken

Slavernij aan de Schelde is een

er nog eens 50 Oekraïners onder

meeslepend boek dat geschreven

het minimumloon aan de slag

en gelezen moet worden. We mogen

te zijn.

onze ogen niet sluiten voor deze erg-

Antwerpen is één grote werf, en

ste vorm van uitbuiting ten dienste

daarvoor zijn bouwvakkers nodig.

van onze economie.

Om het tekort aan te vullen zoeken
bouwbedrijven vaklui in het buitenland. Hun huisvesting is blijkbaar
big business. Vastgoedbedrijven
gaan op zoek naar grote uitgeleefde
gebouwen en brengen er honderden
arbeiders onder. In de Borealiszaak
leefden de slachtoffers in een oud

Ʌ Hoe een journalist zich het lot van de slachtoffers aantrok
Ʌ Dit speelt zich af onder onze neus, niet in Qatar of Dubai
Ʌ Ook het internationale kader en de verwevenheid met
sectoren als vastgoed en diamant komen aan bod
Ʌ Met de visie van experts in economische uitbuiting
en mensenhandel
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Boekvoorstelling

×

Auteur is beschikbaar
voor interviews

David Van Turnhout is onder-

erbarmelijk was. Ze sliepen er met

zoeksjournalist bij Gazet van

achten op één kamer, er was één

Antwerpen, waar hij in de zomer

toilet voor twintig personen.

van 2022 de Borealisaffaire uitbracht. Hij publiceerde onder

Helaas is de Borealiszaak geen
alleenstaand geval. In Slavernij aan

meer op VRT NWS, in De Morgen,

de Schelde spreekt de auteur met ex-

De Standaard en Knack. Verder is

perts in mensenhandel en economi-

hij auteur van de boeken Ide Leib

sche uitbuiting en vraagt zich af wat
er moet gebeuren om het fenomeen
aan te pakken.

© Jan Van der Perre

Marketing

rusthuis waar de brandveiligheid

Kartuz. Kleermaker in Auschwitz
en Hoe koeien mensen redden.

Lees ook
de historisch
e
Young Adultboeken van
Aline Sax

Ook beschikbaar

VOOR VLAANDEREN, VOLK EN FÜHRER
De motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs
tijdens de Tweede Wereldoorlog
ALINE SAX
Ʌ Belangwekkend historisch naslagwerk, nu weer beschikbaar
Ʌ Dit boek doorprikt het stereotiepe beeld van de collaborateur als
Vlaamse idealist of katholieke oostfrontstrijder
Ʌ Een onthutsend beeld van binnenuit, dat laat zien hoe persoonlijke
en ideologische motieven mensen tot het uiterste kunnen drijven

Uit het niets
ISBN 978 90 02 27434 3
€ 16,99

Februari 2023
Ca. 432 blz. / 15 x 23 cm
Ca. € 27,50 (paperback met
kleurenkatern)
NUR 686 – Moderne geschiedenis
Omslagontwerp:

Bij het verschijnen van het proef-

oostfrontstrijder die geen ideolo-

Dominic Van Heupen

schrift van Aline Sax schreef

gische verwantschap had met de

ISBN 978 90 223 3986 2

Bruno De Wever: ‘Een belangrijk

Duitse bezetter en het nationaal

boek dat zonder enige twijfel tot de

socialisme. Deze beeldvorming

standaardliteratuur over de colla-

houdt echter niet langer stand wan-

Grensgangers

boratie in Vlaanderen zal gaan be-

neer ze getoetst wordt aan egodocu-

ISBN 978 90 59 08861 0

horen.’ Zijn woorden zijn waarheid

menten uit de Tweede Wereldoorlog,

€ 16,99

geworden.

zo blijkt uit dit onthullende boek.

In Voor Vlaanderen, volk en Führer

Aan de hand van repressiedossiers,

legt historica Aline Sax de ziel van

brieven en dagboeken gaat Aline

de Vlaamse collaborateur bloot.

Sax na waarom deze mensen col-

De naoorlogse beeldvorming over

laboreerden, wat hen dreef en in

de collaboratie werd steeds gedo-

welke ideologie ze hun collaboratie

mineerd door stereotypen als de

inpasten.

Vlaamse idealist of de katholieke

Wij, twee jongens
ISBN 978 90 02 27589 0
€ 19,99

Marketing

Aline Sax is auteur en historica. Ze
schrijft historische jeugdromans en
promoveerde met dit boek tot doc-

‘Een vernieuwend onderzoek met een grote
wetenschappelijke en maatschappelijke
relevantie.’ – Doctor Nico Wouters, CegeSoma

tor in de geschiedenis. Momenteel
werkt ze als onderzoekscoördinator
bij het historisch projectbureau
Geheugen Collectief en doceert

‘Historica Aline Sax heeft met haar grondige
studie de beeldvorming gecorrigeerd van de
collaboratie, die in Vlaams-nationale kringen
nog altijd opgeld maakt.’ – DeWereldMorgen
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Non-fictie

ISBN 978 90 02 27494 7
€ 19,99

×

© Koen Broos

ze Publieksgeschiedenis aan de

Schaduwleven

Universiteit Antwerpen. Haar boeken werden meermaals vertaald
en bekroond met zowel nationale
als internationale prijzen.

Auteur is beschikbaar
voor interviews

&
CULINAIR

LIFESTYLE
Junior Bake Off Vlaanderen
Jeroen Meus
Wim Lybaert
Sarah-Jayne Fragola
Josephine Kirsch

Het nieuwe seizoen van
Junior Bake Off Vlaanderen,
in het voorjaar op Play4

JUNIOR BAKE OFF VLAANDEREN
30 nieuwe succesrecepten voor jonge bakkertjes

Ʌ Hét bakboek voor jong baktalent
Ʌ De receptuur is met haar gedetailleerde instructies
speciaal gericht op jonge bakkers

Mei 2023
Ca. 144 blz. / 19 x 25 cm
Ca. € 24,99 (paperback)
NUR 440 / 246 – Eten en drinken

Goed nieuws voor alle jonge bak-

chocoladewafeltjes tot cinnamon

algemeen / Kookboeken -12 jaar

kertjes: het tweede Junior Bake Off

roll-koekjes: er is keuze voor

Cover nog niet beschikbaar

Vlaanderen-boek komt eraan!

iedereen. Met de grappige illustra-

ISBN 978 90 223 3971 8

Met 30 nieuwe recepten om jezelf

ties van Jeroom en de kleurrijke

of anderen te trakteren op heerlijke

receptfoto’s krijg je zeker zin om

baksels. Van een boterhammetje

aan het bakken te slaan met het

met choco, ijsberencupcakes of

nieuwe Junior Bake Off Vlaanderen-

een eenvoudige schoolcake over

boek. Succes en géén bake fails

een pull apart-vlindercake en

gegarandeerd!

Marketing

Spotcampagne op Play4

×
×

Online campagne
Uitgebreide
media-aandacht
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DAGELIJKSE KOST
SCHEURKALENDER 2024

MOESTUIN
SCHEURKALENDER 2024

jeroen meus

WIM LYBAERT

Lekker koken het hele jaar door? In zijn nieuwe

Augustus 2023

scheurkalender laat Jeroen Meus zien hoe je dat doet.

Ca. 658 blz. / 13 x 18 cm

Onweerstaanbare recepten én slimme tips en tricks uit

Ca. € 20 (paperback, full colour)

de Dagelijkse kost-keuken.

NUR 440 / 14 – Eten en drinken

Ʌ De perfecte aanvulling bij het boek
In de moestuin met Wim Lybaert
Ʌ Zaaien en oogsten het jaar rond
Ʌ Praktische handleidingen en tips
Ʌ Handige checklists en overzichten
Ʌ Recepten volgens het seizoen
Ʌ De mooiste verhalen over de moestuin

algemeen / Kalenders
Cover nog niet beschikbaar
ISBN 978 90 223 3984 8

Ook beschikbaar

ermoeide passe-vite na urenlang
gegrift.

Jeroen zijn favoriete recepten
gloednieuwe bereidingen.

GROENTEKOST

Spotcampagne op Eén

100 vegetarische recepten

×
×

Groentekost

62

Wim Lybaert (1968)
moestuiniert al zolang hij het zich
kan herinneren. Met tv-programma’s
als De moestuin volgens Wim en
Het Goeie Leven bracht hij zijn
moestuinliefde met glans de huiskamer binnen. Van zijn eerste boek
Mijn Moestuin werden ondertussen
meer dan 60.000 exemplaren
verkocht.

Tafeldisplays
Advertentie- en
retailcampagne

duitgeverij.be

×

Online contentcampagne

12/09/2022 18:35

Iedereen kan moestuinieren,
dat is de rode draad van In de
moestuin. Wim Lybaert begint
zijn boek met tien praktische
moestuinvaardigheden en hoe je
die in je vingers krijgt. Daarna
beschrijft hij van meer dan vijftig
groenten uitgebreid hoe je ze
kweekt, met een aparte gids voor
beginners en gevorderden.
Hij neemt je mee langs kruiden,
fruitbomen en kleinfruit, en doet
de beginselen van kweken en
snoeien uit de doeken. En tot
slot is er het tuindagboek van
Wim, vol natuurliefde en met
een heel eigen kijk op tuinieren
en moestuinplezier.

INDEMOESTUIN_openliggendecover_dd0701.indd 1

M E T W I M LY B A E R T

e zijn West-Vlaamse bompa
zijn broers zat hij urenlang
ukentafel of kilo’s tomaten te

JEROEN MEUS

In de moestuin

n vegetarische recepten te
bij Dagelijkse kost-chef
n altijd een belangrijke rol

JEROEN MEUS GROENTEKOST

CEPTEN VOOR IEDEREEN

Ook beschikbaar

Marketing

NUR 423 / 14 – Moestuin /
Kalenders
Cover nog niet beschikbaar
ISBN 978 90 223 3985 5

Marketing

Tafeldisplays

×
×

Online campagne

‘In een moestuin kweek je niet
alleen groenten, maar ook
een gelukkige moestuinier.’
ISBN: 978 90 223 3795 0

Auteur is beschikbaar
voor interviews

9 789022 337950

In de moestuin
met Wim Lybaert

€ 29,99

€ 40

×

Ca. € 20 (paperback, full colour)

M E T W I M LY B A E R T

ISBN 978 90 223 3795 0

Culinair & lifestyle

Ca. 658 blz. / 13 x 18 cm

In de
moestuin

ISBN 978 90 223 3930 5

×

Augustus 2023

7/01/22 11:17

IEDEREEN KAN HAKEN
MET BELLA COCO
Makkelijke en toffe projecten voor beginners
SARAH-JAYNE FRAGOLA
Ʌ Het eerste haakboek van de immens populaire
youtuber Bella Coco
Ʌ Ideaal boek voor beginners: stap voor stap, techniek
voor techniek krijg je het haken onder de knie
Ʌ Rechten verkocht aan Frankrijk, Duitsland,
Denemarken en Zweden

April 2023
Ca. 144 blz. / 21,6 x 28 cm
Ca. € 19,99 (paperback met
flappen, full colour)
NUR 474 – Handwerken, naaien
en naaldkunst als hobby
Omslagontwerp:

Het schrijven van een boek was al

goed onder de knie te krijgen en om

Dominic Van Heupen

jaren een droom van Sarah-Jayne

je te helpen ontdekken wat je eigen

ISBN 978 90 223 3970 1

Fragola, alias Bella Coco, en nu is

stijl is. De kleurrijke, toffe projecten

het er: Iedereen kan haken met Bella

zijn zo opgezet dat bij elk werkstuk

Coco. Dit boek bevat alles wat je

een nieuwe techniek wordt geïntro-

als beginnende haker nodig hebt,

duceerd. Zo breid je gaandeweg je

maar het is ook erg geschikt om je

vaardigheden uit en raak je steeds

haakkennis mee op te frissen. Het

bedrevener in deze geweldige hand-

staat vol uitdagende opdrachten die

werktechniek. Als je dit boek uit

zijn bedacht om de basisbeginselen

hebt, ben je een ware professional!

Marketing

Ook beschikbaar

In 2011 startte Sarah-Jayne Fragola
haar blog, waar ze haar passie voor
haken niet onder stoelen of banken
stak. Dat mondde in 2013 uit in
een eigen YouTube-kanaal, waar ze

Modern haken

mensen helpt om hun haakvaardig-

ISBN 978 90 223 3839 1

heden te vergroten. Dat kanaal werd

€ 22,99

immens populair met intussen meer
dan 1 miljoen abonnees.
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Persselectie
beschikbaar
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MACRAMÉ SUPER EASY
Makkelijke knoopprojecten, van hippe plantenhanger
tot trendy wanddecoratie
JOSEPHINE KIRSCH
Ʌ Met eenvoudige en stijlvolle knoopprojecten verfraai
je in een handomdraai je woning en garderobe
Ʌ Perfect voor beginners: dankzij stapsgewijze instructies
en duidelijke illustraties gaat het knopen moeiteloos
Ʌ Spiegel-bestseller

Februari 2023
Ca. 112 blz. / 20 x 23,5 cm
Ca. € 19,99 (paperback, full colour)
NUR 474 – Handwerken, naaien
en naaldkunst als hobby
Omslagontwerp:

Macramé is een traditionele

hoe eenvoudig het is! Alle projecten

Dominic Van Heupen

knooptechniek die teruggaat tot

en instructies zijn geschikt voor

ISBN 978 90 223 3969 5

3500 v.Chr. Met slechts een paar

beginners, elke stap wordt duidelijk

knopen kun je heel veel verschillen-

beschreven en is voorzien van een

de combinaties maken en allerlei

foto. Als je de smaak te pakken hebt,

prachtige patronen creëren – van

zijn er ook grotere, complexere pro-

een paar centimeter groot tot enke-

jecten om je tanden in te zetten.

le meters lang.
LET OP, VERSLAVINGSGEVAAR:
In Macramé Super Easy laat de

als de eerste sleutelhanger is ge-

auteur je zien wat je allemaal kunt

knoopt, volgen in een mum van tijd

knopen – van sleutelhangers tot

boekenleggers, plantenhangers,

plantenhangers en zelfs grote wand-

wandkleden en andere mooie

kleden – én ze toont overtuigend aan

macraméprojecten uit dit boek.

Ook beschikbaar

Josephine Kirsch is macramékunstenaar en DIYblogger op Yeah Handmade (www.yeah-handmade.de;
IG: @yeah_macramé). Als kind knoopte ze al armbandjes en in 2018 begon ze met macramé. Sindsdien

Macramé

Macramé 2

liet deze meditatieve techniek haar niet meer los.

ISBN 978 90 223 3368 6

ISBN 978 90 223 3707 3

Sedert 2019 geeft ze regelmatig macraméworkshops

€ 20,99

€ 20,99

en ze heeft een webwinkel waar ze macramépakketten
en geknoopte producten verkoopt.
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CHRONOLOGISCHE VERSCHIJNINGSLIJST
Februari

Maart

April

Ets. Van der Stighelen

Het raadsel van de roem
der vorsten

Bloedspoor in de wijngaard

ISBN 978 90 223 3974 9

ISBN 978 90 223 3965 7

ISBN 978 90 223 3976 3

ISBN 978 94 604 1698 9 (e-book)

Natuurlijk leidinggeven
aan je hond

Mei

Augustus

Santa Subito

Dagelijkse kost
scheurkalender 2024

ISBN 978 90 223 3977 0

ISBN 978 90 223 3959 6

ISBN 978 94 604 1694 1 (e-book)

Jacht

Slavernij aan de Schelde

ISBN 978 90 223 3960 2

ISBN 978 90 223 3987 9

ISBN 978 90 223 3984 8

Kleine kwaaltjes,
krachtige kruiden
ISBN 978 90 223 3964 0

Moestuin
scheurkalender 2024
ISBN 978 90 223 3985 5

Erfstuk

Een zondag in mei

ISBN 978 90 223 3975 6

ISBN 978 90 223 3967 1

Randje buitenspel

Iedereen kan haken
met Bella Coco

ISBN 978 90 223 3968 8

ISBN 978 90 223 3970 1

Werkboek slim besparen

Herstel van narcisme

ISBN 978 90 223 3973 2

ISBN 978 90 223 3944 2

Het hoofd weegt
zwaarder dan de benen
ISBN 978 90 223 3962 6
ISBN 978 94 604 1693 4 (e-book)

De kinderen van de rekening
ISBN 978 90 223 3988 6

ISBN 978 94 604 1699 6 (e-book)

Doden spreken niet tegen
Voor Vlaanderen,
volk en Führer

ISBN 978 90 223 3979 4

ISBN 978 90 223 3986 2

Kroon en scepter

ISBN 978 90 223 3993 0

Macramé super easy
ISBN 978 90 223 3969 5
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Junior Bake Off Vlaanderen
ISBN 978 90 223 3971 8
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