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Eindelijk: de lang verwachte 
tweede thriller van Pol Dehullu na 
zijn succesvolle debuut Pontifex



55

 — Pol Dehullu treedt op overtuigende wijze  
in de voetsporen van Pieter Aspe

 — Vlotte schrijfstijl, beeldrijke taal, fijne humor 
en aanstekelijk savoir-vivre

 — Spannend relaas over erfgoed,  
de klimaatverandering en politiek gekonkel

 — Herkenbare personages, hilarische 
voorvallen en een vleugje erotiek

Een hittegolf, een insectenplaag, een aanslag, een uitzonderlijk 
zware storm. De inwoners van Oostende beginnen zich vragen 
te stellen wanneer opeenvolgende incidenten de zomervakantie 
verstoren. Klimaatproblemen en extremisme lijken onbeheersbaar 
te worden. Bedreigt een nieuwe overstromingsramp de stad aan 
zee? Wordt de burgemeester onttroond door de intriges van een 
jonge politicus? Wie zijn de belagers van een jonge wetenschapper?

Ondertussen vraagt het stadsbestuur priester Gilles Perrier om de 
herbestemming van twee kloosters te begeleiden. Dat lijkt aardig 
te lukken, tot ook daar radicalisering en hysterie de kop opsteken. 
Voor het perfide Groeningefront zijn alle middelen geschikt om 
vernieuwende initiatieven te saboteren en democratische politici 
te destabiliseren. En dan is er nog de wereldvreemde confrater 
van Gilles, die een hemelse verschijning zou hebben gehad en 
vastbesloten is de christelijke beschaving te redden.

Claustrum
Pol Dehullu

Fictie

Eindelijk: de lang verwachte 
tweede thriller van Pol Dehullu na 
zijn succesvolle debuut Pontifex



Pol Dehullu was veertien jaar pastoor toen hij zijn parochie 

vaarwelzei. Nu begeleidt hij rouwende families en brengt hij veel tijd 

door aan zijn schrijftafel. Zijn eerste roman Pontifex, over intriges en 

machtswellust in de Kerk, was meteen een bestseller.

‘Pol Dehullu 
verandert geen bloed 
in wijn, maar schenkt 
in klare taal een 
ontluisterend verhaal 
over wanpraktijken 
en “mis”-toestanden 
in de Kerk. Een erg 
talentrijke schrijver.’
Pieter Aspe over Pontifex

Juni 2023 

Ca. 288 blz. / 14 x 21,5 cm

Ca. € 22,50 (paperback) | Ca. € 13,99 (e-book)

NUR 330 – Spannende boeken algemeen

Omslagontwerp: Wil Immink Design

Paperback ISBN 978 90 223 3980 0 | E-book ISBN 978 94 604 1697 2 p
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Boekvoorstelling
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Juni 2023

Ca. 282 blz. / 14 x 21,5 cm

Ca. € 22,99 (paperback) | Ca. € 13,99 (e-book)

NUR 305 – Literaire thriller

Omslagontwerp: Herman Houbrechts 

Paperback ISBN 978 90 223 4025 7 | E-book ISBN 978 94 604 1700 9

‘Een geniaal boek.’  
Sarah Waters

‘Josephine Tey is een genre  
op zichzelf.’  
New Statesman

‘Geen enkele superlatief  
volstaat.’  
The New York Times
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De heksen van Milford
Josephine Tey 

Vertaald door Lore Coutinho

Josephine Tey (Elizabeth 

MacKintosh, 1896-1952) geldt 

als een van de belangrijkste 

misdaadschrijfsters van de twintigste 

eeuw. Een koninkrijk voor een moord 

(The Daughter of Time, 1951) en 

De heksen van Milford (The Franchise 

Affair, 1948) gelden nog steeds als 

absolute hoogtepunten in het genre.

In The Franchise, een afgelegen landhuis bij het Engelse dorp 
Milford, wonen twee vrouwen over wie veel wordt geroddeld, een 
moeder en haar dochter. Wanneer een zestienjarig meisje uit het 
dorp verdwijnt en een maand later weer opduikt, beschuldigt ze de 
vrouwen ervan haar vier weken lang vastgehouden en mishandeld 
te hebben. De dorpelingen geloven haar graag, en er wordt een 
proces voorbereid waarvan de uitkomst al bij voorbaat lijkt vast te 
staan. Alleen dorpsadvocaat Robert Blair twijfelt aan het verhaal 
van het meisje.

The Franchise Affair was in het achttiende-eeuwse Engeland 
een beroemd proces. Josephine Tey herschreef deze zaak 
op overtuigende wijze tot een inmiddels klassiek geworden 
detectiveverhaal.

‘Het gebeurt wel eens dat lezers aan misdaadauteurs vragen 
van welke overleden collega ze het liefst nog eens een nieuwe 
roman zouden zien verschijnen. De naam die dan het vaakst 
valt, is niet die van Agatha Christie, Arthur Conan Doyle of 
Raymond Chandler. Het is zelfs niet die van recenter overleden 
schrijvers zoals Reginald Hill of Elmore Leonard. Nee, de keuze 
valt steeds weer op een teruggetrokken Schotse dame die 
slechts een handvol misdaadromans schreef: Josephine Tey.’ 
Val McDermid

Fictie



Mei 2023

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

Ca. € 19,99 (paperback) | Ca. € 13,99 (e-book)

NUR 330 – Spannende boeken algemeen

Omslagontwerp: Wil Immink Design

Paperback ISBN 978 90 223 3966 4 | E-book ISBN 978 94 604 1695 8 p
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Wraak op Île Sordou
M.L. Longworth 

Vertaald door Hans E. van Riemsdijk en Marijke Gheeraert

Mary Lou Longworth (1967) is 

Canadese van geboorte en woont sinds 

1997 in Aix-en-Provence. Ze publiceert 

over haar stad en de wijde omgeving 

ervan voor Amerikaanse en Britse 

kranten en tijdschriften. Daarnaast 

doceert ze creatief schrijven aan 

de Parijse vestiging van New York 

University. Haar misdaadreeks 

Provençaalse Mysteries werd verfilmd 

en was in 2022 te zien op ITV en 

Britbox. Mary Lou is getrouwd en 

heeft een dochter.

Antoine Verlaque en Marine Bonnet lijken elkaar weer te 
hebben gevonden en verheugen zich op een ontspannen 
vakantie in de Locanda Sordou, een oud hotel op een van 
de zonovergoten eilandjes voor de kust van Marseille.

Om de grote opening te vieren van het luxueuze 
hotel, dat tientallen jaren heeft leeggestaan, melden 
zich naast Verlaque en Bonnet nog enkele bevoorrechte 
gasten. En dan is er nog het hotelpersoneel, onder 
wie de aanstormende jonge topkok Emile en de sexy 
hotelmanager Niki.

Wanneer een van de gasten vermoord wordt terug-
gevonden, breekt paniek uit. Het gaat van kwaad tot erger 
wanneer een noodweer alle communicatie met het vasteland 
onmogelijk maakt. Zal de moordenaar opnieuw toeslaan?

Marketing
Promocampagne op Hebban, advertisingcampagne op 

social media met lezersrecensies, voorpublicatie mogelijk, 

POS-materiaal

Fictie



Ook beschikbaar

Moord in de Rue Dumas

Paperback ISBN 978 90 223 3860 5

E-book ISBN 978 94 604 1680 4

Bloedspoor in de wijngaard

Paperback ISBN 978 90 223 3965 7

E-book ISBN 978 94 604 1694 1

Dood op kasteel Brémont

Paperback ISBN 978 90 223 3859 9

E-book ISBN 978 94 604 1681 1

De vierde dynamische whodunit 
in deze warm onthaalde reeks



13

Over de Provençaalse Mysteries 
van M.L. Longworth:

 … ‘Als zomerlectuur is deze roman simpelweg  
een schot in de roos!’ 
Berliner Morgenpost

 … ‘Een zalige roman, die je ondanks een moord toch bijna 
“frivool” kunt noemen. Niet te zwaar op de hand. Ook dit 
avontuur is prima afzonderlijk te lezen. Maar de sfeer is 
zo meeslepend dat je toch automatisch op zoek gaat 
naar de eerste avonturen. Bij Longworth is het altijd 
smullen, zowel voor de liefhebber van cozy crime als 
voor de verstokte francofiel.’ 
Toronto Star

 … ‘Longworth dompelt haar lezers in een warm bad  
van Franse cultuur met deze whodunit, die zowel een 
feest is voor francofielen als voor fans van Donna Leon 
en Andrea Camilleri. Ook de plaats van handeling zal 
tot de verbeelding spreken van lezers die houden van 
misdaadverhalen à la Agatha Christie op een eiland 
waar je niet zo een-twee-drie wegkomt.’ 
Library Journal

 … ‘Je hebt meteen zin in een vakantie aan zee!  
Het liefst ook in zo’n fraai afgelegen hotel op een stil en 
zonovergoten Zuid-Frans eilandje – om daar de hele 
dag ongestoord te eten, te zwemmen, te soezen en… 
Longworth te lezen!’ 
Milwaukee Independent

13



Een geraffineerde vertelling 
over drie generaties idealen
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 — De familieroman die je deze zomer 
moet lezen

 — Co-editie met Podium (Nederland)

Drie generaties. Een vader, een dochter, een kleinzoon. 
Alle drie gedrenkt in hun tijd.

Emiel neemt het leven zoals het komt. Hij luistert naar jazz 
om die verschrikkelijke oorlog achter zich te laten en weigert 
legerdienst. Noodgedwongen neemt hij de boerderij van zijn 
vader over en ziet met lede ogen de opkomst van machines en 
schaalvergroting aan.

Hannelore spuit met zwarte verf ‘no future’, ‘destroy’ en ‘fascist 
cops’ op de muren in het dorp. Ze kiest resoluut voor haar talenten, 
surft op de golven van haar tijd – punk, directe actie, reclame, 
de vrije markt – en aanvaardt het debacle na de bankencrisis als 
deel van haar carrière.

Matteo ondergaat de tijdsgeest, vindt zijn moeder hypocriet 
en zoekt zin en geborgenheid in de Europese verlichting.

Ondertussen worstelen ze allemaal met de liefde. De tijd 
verstrijkt, het leven gaat door, en het ideaal van de een verglijdt 
pijnlijk in het leven van de ander.

De tijden
Elvis Peeters

Fictie

Een geraffineerde vertelling 
over drie generaties idealen



Elvis Peeters is performer, toneelschrijver en scenarist, maar 

vooral romancier en dichter. Hij schrijft zijn boeken samen met 

Nicole Van Bael. Hun werk werd meermaals genomineerd voor 

o.a. de AKO Literatuurprijs en de Libris Literatuurprijs en verscheen 

in vele talen, van Deens tot Japans.

Augustus 2023

Ca. 224 blz. / 13,5 x 21 cm

Ca. € 22,99 (hardcover)

NUR 301 – Literaire romans, novellen

Omslagontwerp: rouwhorst + van roon

ISBN 978 90 223 4038 7

Over  
Wat alleen wij weten: 

 … ‘Een boek van extreme 
tederheid.’ 
Radiomaker Ruth Joos

 … ‘Wat alleen wij weten houdt 
je na het lezen nog dagenlang 
in zijn ban.’ 
Knack Focus

 … ‘Prachtig!’
Het Parool

Over  
De ommelanden: 

 … ‘Deze roman neemt je 
meteen in de tang […]. 
De ommelanden bezit de 
fascinerende ambiguïteit en 
vertelkracht van Peeters’ beste 
boeken. De uiterst geslepen 
taal, franjeloos maar vol 
klankschoonheid, versterkt 
dat effect.’ 
De Morgen

 … ‘Een tweevoudig aangrijpend 
verhaal, dat een even 
weerbarstig als optimistisch 
einde kent.’ 
NRC

Marketing
Boekvoorstelling, boekhandelstour, digitale 

advertentiecampagne (met trailer)
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Heavy Heart
Ish Ait Hamou

Juni 2023

Ca. 160 blz. / 13,5 x 20 cm

Ca. € 15,99 (paperback)

NUR 301 – Literaire romans, novellen

Cover nog niet beschikbaar

ISBN 978 90 223 3997 8

Eindelijk ook in  
het Engels: het 
succesvolle debuut  
van Ish Ait Hamou
De jonge Tom Macleigh laat de bedrukte sfeer van zijn ouderlijk 
huis en de voorspelbaarheid van zijn saaie provinciestadje achter 
zich om te gaan studeren aan de universiteit van Boston. In de 
anonimiteit van de grootstad bloeit de teruggetrokken jongeman 
open: hij staat op eigen benen, maakt enkele intrigerende nieuwe 
vrienden en raakt in de ban van zijn bloedmooie studiegenote 
Rachella. Verlegen als hij is durft Tom haar niet aan te spreken 
en hij verliest zich in dagdromen. Hij krijgt ook steeds meer af 
te rekenen met onverklaarbare woedeaanvallen, waarbij hij het 
contact met de werkelijkheid compleet kwijtraakt. Wanneer 
Rachella een donkere periode doormaakt, blijkt hij toevallig de 
juiste man op de juiste plaats te zijn. Gaandeweg groeien ze naar 
elkaar toe. Maar wordt de liefde voor Rachella zijn redding of zijn 
ondergang?

Ish schreef met grote zachtmoedigheid een betoverend mooi 
verhaal over zoekende en blijvende liefdes, over het hunkeren naar 
levenswijsheid en de kracht van oude mensen. Een ode aan het 
zorgvuldige en gretige leven.
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Fictie



1919

Rozeke
Guillaume Van der Stighelen

Reeds verschenen

464 blz. / 15 x 23 cm

€ 29,99 (hardcover) | € 14,00 (e-book)

NUR 301 – Literaire roman

Omslagontwerp: Leen Depooter – quod. voor de vorm.

Paperback ISBN 978 90 223 3974 9 | E-book ISBN 978 94 604 1698 9

Hét boek  
voor een zomer  
vol leesplezier

Fictie

 … ‘Van der Stighelen vertelt met een enorm 
plezier, en dat slaat moeiteloos over op de 
lezer. Zo is schrijven bedoeld.’ 
Redacteur Wil Hansen

 … ‘Over de onderbuik van Antwerpen. Vanuit 
de buik geschreven. Over een geslaagde 
ondernemer die er maar niet in slaagt te 
tonen wat er echt toe doet: de liefde voor zijn 
gezin. De auteur schetst een scherp beeld 
van een sterk veranderend Antwerpen aan 
het einde van de negentiende en het begin 
van de twintigste eeuw. Het boek leest als 
een trein.’ 
Historica Helga Van Beeck

 … ‘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 ongemeen mooie roman.’ 
Libelle

 … ‘Een aangrijpende roman over gemiste 
kansen en het onvermogen om tot de 
essentie van de ander door te dringen.’ 
Ondernemer Thomas Leysen

 … ‘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.’ 
Schrijver Thomas Siffer
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Tijdelijke prijsverlaging, van 15 juni  
tot en met 15 september

Meer informatie?  

Neem contact op met  

je vertegenwoordiger of  

onze besteldienst via  

besteldienst@standaarduitgeverij.be 

03/285 72 00

M.L. Longworth
Dood op kasteel 
Brémont
ISBN 978 90 223 3859 9

Fluitend  
door het  

leven
HOE VOGELS SPOTTEN JE  

WEER IN EVENWICHT BRENGT
Agnes Wené

IN DIT BOEK NEEMT AGNES WENÉ JE MEE  
IN DE MAGISCHE WERELD VAN VOGELSPOTTEN  

EN VERTELT ZE HOE EEN WINTERKONINKJE  
HAAR NA EEN BURN-OUT WEER TOT LEVEN BRACHT 

 De tijd dat vogelkijkers vooral oudere mannen waren die met rust 
gelaten wilden worden, ligt ver achter ons. Tegenwoordig ontmoet je echte 
hipsters in de velden en mag je met trots verkondigen dat vogels spotten 
je nieuwe hobby is. Maar hoe begin je eraan? Dit is geen vogelgids, maar 
een boek voor beginners met goesting om de natuur in te trekken en naar 
vogels te kijken, los van kennis of ervaring. Het is een ‘start to’ en je krijgt 
antwoord op vragen als: 
  — wat heb je nodig? 
  —  waar en wanneer kun je vogels zien? 
  —  hoe kun je ze het best observeren en determineren?

 Het is ook meer dan dat. Fluitend door het leven gaat over wat 
vogels kijken met je doet, wat je van de vogels en de natuur kunt leren. 
Hoe je de filters die je blik vertroebelen weghaalt. Want door verbinding  
te maken met de natuur, maak je ook opnieuw verbinding met jezelf. 

Agnes Wené heeft een 
verleden in mode en een heden 
in marketing. Als creatief 
generalist en ondernemer 
durft ze buiten de lijntjes 
te kleuren. Toen ze in een 
burn-out belandde, ontdekte 
ze hoe vogels kijken haar een 
nieuwe levensadem gaf. Met dit 
boek wil ze zowel praktische 
informatie als verdiepende 
inzichten delen met iedereen 
die meer kwaliteit aan zijn leven 
wil geven.

Een boek voor iedereen die het gevoel heeft geleefd te worden, voor wie 
snakt naar rust, tegen iets aanloopt, op de rand van een burn-out staat, of er al 
middenin zit. Vooral is het een uitnodiging om te genieten van de schoonheid 

van de natuur, de pracht van de vogels en de kracht van verwondering. 

www.standaarduitgeverij.be

FdhL_Cover_SW_2.indd   Alle pagina's 27/08/19   09:00

DOOD OP
KASTEEL 

BRÉMONT

M.L. LONGWORTH

P R O V E N Ç A A L S E  M Y S T E R I E S
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In Dood op kasteel Brémont wordt het duo Antoine Verlaque en Marine Bonnet 
geconfronteerd met twee moorden. Als de edelman en documentairemaker Étienne 
de Brémont de dood vindt na een val uit het raam van het oude, onbewoonde 
chateau van de familie, gonst het in de stad van de geruchten. Was het een ongeval, 
een wanhoopsdaad of moord? 
Onderzoeksrechter Verlaque vermoedt boos opzet. Als hij verneemt dat Marine als 
jong meisje de familie Brémont goed heeft gekend, roept hij haar hulp in. Het altijd 
zo idyllische Aix-en-Provence lijkt opeens te wemelen van de mensen die van de 
dood van Brémont geprofi teerd kunnen hebben, onder wie playboy en polospeler 
François – de broer van Étienne – die diep in de schulden zit en zich inlaat met 
nogal ongure fi guren. Wanneer de speurders hun lijst van verdachten aan het 
inkorten zijn, sterft er weer iemand. Ditmaal is er geen twijfel mogelijk dat het 
moord betreft. 

Nostalgie naar het onbekommerde Provençaalse leven, een aanstekelijke joie de 
vivre, maar vooral een zorgvuldig uitgewerkte en verrassende plot gelardeerd met de 
overtuigende kroniek van een moeizame liefdesgeschiedenis vormt de receptuur van 
deze detectivereeks.

Mary Lou Longworth (1967) is Canadese van geboorte en 
woont sinds 1997 in Aix-en-Provence. Ze publiceert over haar 
stad en de wijde omgeving ervan voor Amerikaanse en Britse 
kranten en tijdschriften. Daarnaast doceert ze creatief 
schrijven aan de Parijse vestiging 
van de New York University. De 
misdaadreeks Provençaalse Mysteries
wordt eveneens verfi lmd. Mary Lou 
is getrouwd en heeft een dochter.

‘Detectiveserie die een zeldzame mix van 
straatwijsheid, psychologisch raffi  nement en stijl 

ademt.’ – � e Globe and Mail

INTERNATIONALE 
BESTSELLER

www.standaarduitgeverij.be

‘Boeiende plots die ook een inkijk bieden in het gevoelsleven van de hoofd-
personages. En dat geserveerd met intermezzo’s rond de Franse keuken die je doen 
watertanden. Longworth doet voor Aix-en-Provence wat Frances Mayes doet voor 

Toscane: je wilt daar zijn, en wel nu meteen!’ – Bon Appétit

:     

Agnes Wené
Fluitend door 
het leven
ISBN 978 90 223 3644 1

TIEN  
BOEKEN  

VOOR  

TIEN EURO
De hele zomer leesplezier
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NOODLOT

ISBN: 978 90223 3811 7

9 7 8 9 0 2 2 3 3 8 1 1 7

www.standaarduitgeveri j .be

Unieke mix van spanning en 
drama: voortdurend zet Baete 
de lezer op het verkeerde been

Piet Baete  is auteur van enkele 
bestsel lers, waaronder Het laatste 
woord ,  Dromen van de dood  en Poker . 
Daarnaast was hi j  scenarioschri jver 
voor onder meer Professor T.  en Aspe . 
Als statement anal ist analyseert hi j 
verklaringen van verdachten in zeden- 
en moordzaken. 
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Anke Ho� man wordt gewurgd in haar woonkamer en de politie gaat ervan 
uit dat ze haar moordenaar kende. Maar wie wilde deze jonge vrouw dood? 
Anke was geliefd, altĳ d in de weer voor een ander, altĳ d goedgemutst. Of zo 
leek het toch.
In een dorpje waar iedereen elkaar kent, ontmoeten we de mensen uit haar 
leven. Mensen van vlees en bloed, met hun eigen geheimen. Iedereen zou 
haar moordenaar kunnen zĳ n. Kun je de ander ooit helemaal vertrouwen?

De dood van Anke Ho� man is het eerste boek in een nieuwe reeks: ‘Noodlot’. 
Centraal staat telkens een noodlottige gebeurtenis. Dat ene moment waarop 
alles kantelt. 

Ga nooit weg zonder te groeten
Ga nooit weg zonder een zoen
Wie het noodlot zal ontmoeten
Kan het morgen niet meer doen

NOODLOT_cover_dd2508.indd   1 25/08/21   09:45

Lovers 
en losers

Wendy Devisch

LIEFDE EN LUST
IN LOCKDOWN

W
en

dy D
evisch

  Lovers en
 losers

Heerlijk herkenbare chicklit over 

het hobbelige hindernissenparcours 

van hartenpijn en helen, met een 

hoog Bridget Jones-gehalte en 

een Eat, Pray, Love-boodschap. 

Gescheiden moeder van 
twee Isa Vogels wil een lief, 
maar zoekt love in all the 
wrong places. Na een pijn-
lijke breuk aan de voor-
avond van de lockdown 
komt ze muurvast te zitten 
in haar huis en in zichzelf. Wanneer haar job bij een hip evenementenbureau op 
pauze wordt gezet, stort ze zich op een datingapp om de eenzaamheid te ont-
vluchten. De start van een rollercoaster aan absurde, gênante en stomende avon-
turen die haar dwingen de confrontatie aan te gaan met de demonen uit haar 
verleden. Stap voor stap komt ze zo weer thuis, bij zichzelf. Een hartverwarmend 
verhaal vol speelse knipogen over vallen, opstaan en weer doorgaan.

Wendy Devisch is copywriter 
by day, fiere ploetermoeder after hours en 
single lady by night. Ze groeide op met haar 
hoofd in de boeken, studeerde Germaanse 
talen en schrijft al twintig jaar haar verhaal 
in de cultuur-, boeken- en reclamewereld. 
Als storyteller en contentcreator leent ze 
haar pen aan mooie merken en magazines. 

ISBN: 978 90 223 3896 4

9 7 8 9 0 2 2 3 3 8 9 6 4

www.standaarduitgeverij.be
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Tragisch-hilarische life and love story met snedige 

gebroken-hartenhumor en een scherpe blik achter 

de schermen van de moderne datingscene.

LOVERSLOSERS_cover_drukfile.indd   1LOVERSLOSERS_cover_drukfile.indd   1 20/04/2022   19:4820/04/2022   19:48

Piet Baete
De dood van 
Anke Hoffman
ISBN 978 90 223 3811 7

M A R K  C O E N E N

Italië voor 
idioten

ISBN 978-90 223 3662 5

9 789022 336625

Na een meer dan dertigjarige 
mars door vele instellingen, 
waaronder vooral de VRT,  
houdt de auteur zich heden 
ten dage voornamelijk bezig 
met een hogeschool (PXL in 
Hasselt), een krant (De 
Morgen) en een gezin: het 
zijne. In zijn vrije tijd zit hij 
graag in bad.  Daarin gezeten 
verbetert hij de wereld. 
Hij hoopt dat er in het 
hiernamaals wifi is. 

Italië voor idioten is een 
onvergetelijk boek over 
iemand die het zot in de kop 
kreeg, een huis in Italië kocht 
en daar geen moment spijt 
van hee�t. Met anekdotes, 
herinneringen, tips, 
impressies, flauwe moppen, 
keigoeie moppen, ontroering, 
medemenselijkheid, 
tegeltjeswijsheid en tips... 
of had ik dat al gezegd?

‘Mark Coenen bewijst 
nog maar eens dat hij een 
meesteroverdrijver is.’
JAN HAUTEKIET

 
‘Al jaren twijfel ik om zelf 
een fantastisch boek over mijn 
ervaringen in Italië te schrijven. 
Dat kan ik wel vergeten. 
Nu is die kerel mij te snel af.’
RUDI VRANCKX

‘Prachtig boek! Jammer 
van de auteur, de tekst, 
de titel en de prijs.’
JENS MORTIER
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Italië voor idioten

COENEN_cover+vernis.indd   1 2/09/19   18:29

Deze keer bezoekt Ingrid Castelein de Luberon. Ze laat 
je de populaire regio van de Provence in alle seizoenen 
verkennen. Tijdens zomerse fi etstochten neemt ze 
je mee naar de Monts de Vaucluse en de pestmuur, 
ze laat je de herfstkleuren bewonderen tijdens een 
wandeling naar de top van de Luberon of sneeuwpret 
beleven op de Montagne de Lure. Slenter mee over de 
Provençaalse marktjes van Gordes, Cavaillon, Apt en 
Forcalquier, verwonder je in dorpjes als Oppède-le-
Vieux, Bonnieux en Ménerbes. Bezoek de kastelen van 
Lacoste en Ansouis, dwaal in het spoor van schrijver 
Camus door de heuvels rondom Lourmarin en beleef 
de schilder Cézanne in Aix-en-Provence.

Van de okergroeven van Roussillon en de Colorado 
Provençal tot de abdij van Sénanque te midden van de 
lavendelvelden: Met de fi ets door de Provence brengt 
opnieuw boeiende, mooie en herkenbare verhalen in 
een vlotte en grappige schrijfstijl.

inclu
sief

Handige overzichten 
met fi ets- en wandelroutes, 
leuke adresjes en bezoektips!

www.manteau.be

Ingrid Castelein (1964) is freelance journaliste 
en begon haar carrière bij De Standaard en 
Het Nieuwsblad, waar ze het virus voor 
reisreportages opliep. Met de fi ets door 
de Provence is de opvolger van het succesvolle 
Mon(t) Ventoux en Route de la Lavande, die 
door pers en publiek lovend werden onthaald: 

‘Dé boekreferenties voor fi etsen op en 
rond de Mont Ventoux.’ G R I N TA !

Ingrid 
Castelein 

met de fiets door de provence.indd   3 22/03/18   08:23

Een tijdreis d� r België met de Guide Mic� lin

FOTOGRAFIE GEERT VAN DE VELDE
ISBN 978 90 223 3705 9

9 789022 337059

1939. Club Brugge degradeerde. 
En Lepe Peer uit Zevekote won de Tour. 

Op een rommelmarkt vonden Jana Wuyts 
en Marnix Peeters een Guide Michelin 
1938-1939. Het werd het begin van een 
wonderbaarlijke tijdreis door het België 
van 80 jaar geleden: het land in zijn 
laatste zomer vóór het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog. 

 neemt je 
mee naar Blankenberge in de nadagen 
van de belle époque, het met armoede 
worstelende Gent, het swingende Brussel, 
het Antwerpen van — tóén al — ‘eigen volk 
eerst’. Het is een verhaal van vooruit gang 
en verval, van apathie en moed en, helaas, 
van onwetendheid: er hing gedonder 
in de lucht, maar niemand wist welke 
verschrikkingen er om de hoek wachtten. 
Er werd gedanst op de rand van de vulkaan. 

JANA WUYTS is journalist en media-expert. 
MARNIX PEETERS is schrijver en columnist. 
GEERT VAN DE VELDE is beroepsfotograaf. 

jo komkommer 

OPKOMST&
ONDERGANG 

VAN DE CITROËN 
BERLINGO
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‘Wonderlijk openhartig, geestig, ontroerend, leerrijk’
kees van kooten

Jo Komkommer, meester in het mededogen, ook voor wie of wat hem tegensteekt.

op ko m st  e n  o n de rg a n g  va n  de  c i t roë n  be r l i n g o  is een 
bundeling bitterzoete verhalen uit het leven van een geboren lanterfanter. Soms 
geestig, soms weemoedig, maar altijd autobiogra� sch. De verhalen spelen zich af 
in alle uithoeken van de wereld (Poolse kroegen, het strand van Boca Chica, de 
speelplaats van de Steinerschool, de heuvels rond San Francisco…), maar snijden 
in wezen steeds dezelfde thema’s aan. Ze gaan over vreugde en verdriet. Over de 
schoonheid van het alledaagse. Over de troostende kracht van humor. Over een 
reeks mislukte rijexamens, vaatwassers in sterrenhotels, de popularisering van 
rucola en biljarten om halfdrie ’s nachts met jonge hemelbestormers. En over de 
hunkering naar momenten van geluk. 

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

‘Zo heel af en toe gebeurt het. Een willekeurige draai aan de radioknop haalt een verge-
ten nummer uit je jeugd tevoorschijn. De snelweg is leeg, de zon zoekt het westen en heel 
even denk je te weten waar het in het leven om draait. Dat gevoel zit verscholen op zowat 
elke pagina van Opkomst & ondergang van de Citroën Berlingo.’

lara taveirne

‘In het universum van Jo Komkommer leiden alle vluchtwegen naar het verleden, waar-
over hij schrijft met humor die steevast aan melancholie grenst, en met melancholie die 
nauwelijks van groot geluk te onderscheiden valt. Deze schrijver leeft in een betere wereld 
dan velen, maar het knappe is dat hij hem ondanks alles voor zijn lezers, wie zij ook zijn, 
en hoe zij er zelf ook aan toe mogen wezen, herkenbaar weet te maken. Daarin schuilt 
de troostende kracht van zijn werk.’

christophe vekeman

‘Jo Komkommer doet me heimwee krijgen naar jaren en jongensavonturen waar ik zelf 
bij had willen zijn. Dat doet hij met sierlijke krullen. Niemand beschrijft zo mooi dat het 
soms ook regent in boystown.’

stijn tormans

www.standaarduitgeverij.be

9 789022 338254
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Mark Coenen
Italië voor idioten
ISBN 978 90 223 3662 5

Ingrid Castelein
Mon(t) Ventoux
ISBN 978 90 223 3147 7

Ingrid Castelein
Met de fiets door 
de Provence
ISBN 978 90 223 3452 2

Jo Komkommer
Opkomst & ondergang 
van de Citroën Berlingo
ISBN 978 90 223 3825 4
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Professor Moutte, decaan van de faculteit � eologie aan de universiteit 
van Aix-en-Provence, wordt vermoord teruggevonden in zijn kantoor. Hij 
had net aangekondigd nog niet met pensioen te zullen gaan, en vooral voor 
drie collega’s die uit waren op zijn prestigieuze baan, was dat geen goed 
nieuws. Twee dagen later komt de secretaresse van de professor om bij een 
ongeval. Toeval of moord? 
Geholpen door zijn vriendin, de elegante docente rechtsgeschiedenis 
Marine Bonnet, keert de eigenzinnige onderzoeksrechter Antoine Verlaque 
de intrigerende en gesloten universiteitswereld van Aix ondersteboven, om 
de moordenaar te vinden voor het te laat is. 

Mary Lou Longworth (1967) is Canadese van 
geboorte en woont sinds 1997 in Aix-en-Provence. 
Ze publiceert over haar stad en de wijde omgeving 
ervan voor Amerikaanse en Britse kranten en tijd-
schriften. Daarnaast doceert ze creatief schrijven 
aan de Parijse vestiging van de New York University. 
De misdaadreeks Provençaalse Mysteries wordt 
eveneens verfi lmd. Mary Lou is getrouwd en 
heeft een dochter.

‘Uitermate charmant en onderhoudend, op elke bladzijde komen de geuren, 
kleuren en smaken van de Provence meesterlijk tot leven. Provençaalse 
Mysteries is typisch zo’n serie om ouderwets verslingerd aan te raken!’ 

– Library Journal

www.standaarduitgeverij.be

‘Even verslavend en intrigerend als de Provence zelf.’ 
– Publishers Weekly

‘Agatha Christie meets Simenon meets Donna Leon. 
Uitermate toegankelijke avonturen voor een breed publiek 

dat de smartphone voor een paar uur beu is.’ 
– Zeno Contemporary

:     

INTERNATIONALE 
BESTSELLER

P R O V E N Ç A A L S E  M Y S T E R I E S

Wendy Devisch
Lovers en losers
ISBN 978 90 223 3896 4

M.L. Longworth
Moord in de 
Rue Dumas
ISBN 978 90 223 3860 5

Jana Wuyts &  
Marnix Peeters
De zomer van 1939 
ISBN 978 90 223 3705 9

PROMO€ 10
per boek
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Wat enkele jaren geleden begon als een fijn vakantie
verzetje, werd al snel de grote liefde van reisjournaliste 

en Flandrienne Ingrid Castelein. In de schaduw van  
de Mont Ventoux pende ze de verslagen en ervaringen 

van de vele fietsritten en vakanties in de Vaucluse  
neer. Van het zwoegen op weg naar de top van  
de Col des Abeilles, tot het loom kuieren over  
de wekelijkse Provençaalse markt in Bédoin.

Ingrid bottelde de seizoenen in dit boek  
en wil met haar kleurrijke verhalen, nuttige tips  

en een waslijst aan fietsroutes, een inspiratie zijn  
voor de bourgondische fietser. Voor u. 

Ingrid Castelein (1964) is freelance journaliste 

en werkt onder andere voor het fietsmagazine 

Grinta en het reisblad Grande. Ze begon haar 

carrière bij De Standaard en Het Nieuwsblad, 

waar ze het virus voor reisreportages opliep. 

Vier jaar geleden besloot ze zich volledig op 

reisjournalistiek toe te leggen.

www.manteau.be

Bonnes
vacances!

cover.indd   1 24/04/15   11:59
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Ca. 200 blz. / 14 x 21,5 cm

Ca. € 22,99 (paperback)

NUR 320 – Literaire non-fictie algemeen

Omslagontwerp: Leen Depooter – quod. voor de vorm.

ISBN 978 90 223 4008 0
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Dirk Achten is jurist en werkte twintig 

jaar als journalist, waarvan tien jaar 

als hoofdredacteur van De Standaard. 

Vervolgens werkte hij op Buitenlandse 

Zaken in Brussel, waar hij tien jaar 

secretaris-generaal was. Tot augustus 

2021 was hij Belgisch ambassadeur in 

Den Haag.
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Ligt het aan ons?
Waarom Nederlanders en Belgen hun land anders organiseren

Dirk Achten

Is Nederland nog steeds het gidsland, een lichtend voorbeeld voor 
de rest van de wereld? En blijft België, de gespleten zuiderbuur, 
als vanouds aanmodderen zonder veel zicht op beterschap? 
De verschillen tussen Nederland en België, twee buurlanden 
waar dezelfde taal wordt gesproken, hebben diepe wortels in de 
geschiedenis en zijn dikwijls ook terug te brengen tot de godsdienst. 
Dit vertaalt zich onvermijdelijk ook  in de manier waarop de twee 
landen worden bestuurd. 

Zo lijkt Nederland de ruimtelijke ordening goed op orde te 
hebben, geen grassprietje staat verkeerd, maar de woningnood is 
er al vele jaren schrijnend en neemt nog toe. Geen weidse einders 
in het slordig volgebouwde Belgische landschap, maar structurele 
woningnood is er niet.

Wat zegt dat verschil in organisatie over de bestuurscultuur in 
beide landen? Staat Nederland bol van de regelneverij en is België 
een paradijs voor eigengereide arrangeurs? Wordt Nederland 
bestuurd door saaie regenten, en wat is dan de plaats van de 
politiek in dat geheel? Waarom doen Belgische politici het zo goed 
in Europa? En druppelt het nog steeds in Brussel als het een beetje 
regent in Parijs?

Voormalig Belgisch ambassadeur in Nederland Dirk Achten 
zag van binnenuit hoe beide landen georganiseerd zijn en bestuurd 
worden. In Ligt het aan ons? gaat hij op zoek naar de oorzaken 
en de achtergronden van de gelijkenissen én de verschillen in 
bestuurscultuur tussen beide landen. Wat loopt er goed, wat minder 
goed? En waar is er ruimte voor verbetering? 

Non-fictie



Een eerlijk verslag over 
een prangend actueel thema:  
lesgeven
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 — Messcherpe analyse vanuit de praktijk, maar 
ook een pleidooi voor nuance en mildheid

 — Opmerkelijke inzichten van experts met een 
mening over en een hart voor het onderwijs

 — De gids voor de zij-instromer die Soetkin 
Bulcke zelf graag had gehad

Na twintig jaar journalistiek besluit Soetkin Bulcke in 2020 om 
parttime in het secundair onderwijs te stappen. Als zij-instromer zal 
ze Engels en Nederlands geven aan 4 en 5 TSO in een superdiverse 
school in Merksem.

Na het shockeffect van de eerste weken vindt Soetkin Bulcke 
met vallen en opstaan haar weg in de jungle van het onderwijs en 
stelt ze vast dat ze in haar leven nooit zoveel heeft bijgeleerd als 
de afgelopen jaren. Maar er is ook groeiende verbazing over hoe 
er in de media, haar vertrouwde biotoop, wordt bericht over dat 
onderwijs. Met veel clichés en aannames die niet stroken met de 
werkelijkheid.

In Expeditie onderwijs vertelt ze over haar ervaringen, en gaat 
ze te rade bij een aantal experts over de échte problemen in het 
onderwijs, en hoe die accuraat aan te pakken de komende jaren.

Expeditie  
onderwijs
Soetkin Bulcke

Non-fictie



Soetkin Bulcke is journaliste. Sedert 

2020 geeft ze als zij-instromer les in het 

secundair onderwijs en doceert ze aan 

de Thomas More-hogeschool.

September 2023

Ca. 204 blz. / 14 x 21,5 cm

Ca. € 22,50 (paperback) | Ca. € 9,99 (e-book)

NUR 740 – Mens en maatschappij algemeen

Omslagontwerp: Jirka De Preter

Paperback ISBN 978 90 223 3978 7 | E-book ISBN 978 94 604 1701 6

‘Mijn leerlingen hebben me 
geleerd hoe je echt naar het 
leven kunt kijken, en daar ben 
ik hun de rest van mijn leven 
dankbaar voor. Dit boek is 
een uitgestoken hand naar 
de maatschappij. We hebben 
niet alleen leerkrachten nodig, 
iedereen kan iets doen voor 
ons onderwijs.’
Soetkin Bulcke

Marketing
Boekvoorstelling, media-aandacht, online content- en 

marketingcampagne
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Maart 2023

Ca. 424 blz. / 17 x 24 cm

Ca. € 29,99 (paperback)

NUR 688 – Vaderlandse geschiedenis

Omslagontwerp: Herman Houbrechts

ISBN 978 90 223 4005 9

‘Als historicus ben ik blij dat 
de herinnering behalve op 
piëteit ook gebouwd wordt op 
de solide grond van historisch 
onderzoek.’
Prof. Bruno De Wever

‘It is a pioneering study 
of the cost paid by local 
communities in the occupied 
countries, caught in the 
crossfire.’ 
Prof. Richard Overy, Brits historicus

‘Pieter Serrien slaagt er 
wonderwel in om de nog 
levende getuigen hun verhaal 
te laten brengen.’ 
Rudi Vranckx
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Pieter Serrien (1985) is historicus, 

leerkracht en specialist in mondelinge 

geschiedenis. Hij debuteerde in 2008 

met Tranen over Mortsel. Daarna 

volgden nog zeven boeken over 

de Eerste en Tweede Wereldoorlog 

(Oorlogsdagen; Zo was onze oorlog; 

Van onze jongens geen nieuws; 

Elke dag angst; Het elfde uur; 

De laatste getuige. Louis Boeckmans 

en De laatste getuige. Eva Fastag). 

In 2022 verscheen In opstand!, over 

de zestiende-eeuwse geuzenopstand. 

Pieter houdt een blog bij, is vaak te 

zien in de media en trekt het land door 

met lezingen en vertellingen. Hij is 

voorzitter van de vzw 5 april 1943. 

www.pieterserrien.be 

www.5april1943.be
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Tranen over Mortsel
De laatste getuigen over het dodelijkste bombardement ooit in België

Pieter Serrien

Op 5 april 1943 droppen Amerikaanse bommenwerpers 
hun ijzeren tranen boven Mortsel. Hun doelwit – de Duitse 
Erla-vliegtuigfabriek – wordt amper getroffen. De dichtbevolkte 
woonkern in de wijk Oude-God en een aantal scholen krijgen 
wel de volle laag. De trieste balans: 936 doden, van wie meer 
dan 250 kinderen, 1342 gewonden en 1259 vernielde of zwaar 
beschadigde woningen. Het dodelijkste bombardement ooit 
in België.

Tachtig jaar later is de herdenking een symbool geworden 
voor alle oorlogsslachtoffers. Deze vierde editie en heruitgave 
van Tranen over Mortsel bundelt bijzonder aangrijpende verhalen 
over het bombardement. Dit boek gaat niet over de grote 
oorlogspolitiek of militaire strategieën, maar vertelt het verhaal 
van de mensen die het drama meemaakten.

‘Pieter Serrien heeft met grote inzet en 
gepassioneerde toewijding een cruciale bijdrage 
geleverd aan het doorbreken van de stilte. 
Het boek helpt derhalve niet alleen om de 
slachtoffers eindelijk de erkenning te geven die 
ze verdienen, het is ook aanbevolen lectuur voor 
iedere mens in de zoektocht naar het maken 
van een wereld zonder oorlog.’ 
Bart De Wever

‘Heel knap hoe Pieter Serrien de herinnering 
mee bewaart.’ 
Jeroen Olyslaegers

Non-fictie



Mei 2023

Ca. 272 blz. / 16 x 24 cm

Ca. € 29,99 (paperback)

NUR 860 / 450 – Gezondheid algemeen / Lifestyle algemeen

Omslagontwerp: Dominic Van Heupen

ISBN 978 90 223 3994 7
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Pierre Meunier is natuurgenees-

kundige en expert in de traditionele 

Chinese geneeskunde. Zijn doel is een 

antwoord te bieden op problemen 

die soms niet worden opgelost door 

de conventionele geneeskunde, met 

name dankzij natuurlijke remedies en 

de holistische benadering van lichaam 

en geest.
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Natuurlijke geneeswijzen
70 aandoeningen 
De symboliek · Oplossingen van de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) · Remedies 

van de natuurgeneeskunde (homeopathie, fytotherapie, aromatherapie en andere)

Pierre Meunier

 — Ontdek hoe je voor je lichaam kunt zorgen 
en het op natuurlijke wijze weer in balans 
kunt brengen

 — Met een breed scala aan natuurlijke 
methoden om bewust je keuze te maken

 — Met advies over het combineren van fysiek 
en mentaal welzijn

Acne, angst, boulimie, uitputting, migraine, duizeligheid, 
slapeloosheid, reflux, sinusitis, psoriasis, pms… Iedereen wordt 
weleens geconfronteerd met een kwaaltje of is weleens ziek. 
Voor heel veel aandoeningen is het niet nodig om direct naar 
zware pillen of antibiotica te grijpen. Het betekent vaak dat 
je lichaam in disbalans is en dat je door middel van de juiste 
natuurlijke therapie je lichaam weer in evenwicht kunt brengen.

In Natuurlijke geneeswijzen vind je 70 alledaagse aandoeningen, 
hun symbolische betekenis en natuurlijke remedies om ze te 
neutraliseren – of het nu gaat om aromatherapie, gemmotherapie, 
homeopathie, etherische oliën of traditionele Chinese 
geneeskunde.

Non-fictie



Koken op de Big Green Egg is een 
totaalbeleving: de warmte van die 
groene bol, de geur en het geknetter 
van houtskool…
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 — Geautoriseerd door BIG GREEN EGG®, 
wereldmarktleider in kamado’s

 — De Big Green Egg® is het buitenkooktoestel  
par excellence

De Big Green Egg® kan al jaren op een grote schare 
trouwe fans onder de barbecue-experts rekenen. 
Na het succesvolle Koken op de Big Green Egg® 
verschijnt nu het tweede officiële kookboek voor 
de Big Green Egg®. Big Green Egg® Feest! bouwt 
voort op de basisvaardigheden en laat zien hoe 
veelzijdig de EGG is. Succesauteur Tim Hayward 
ontwikkelde meer dan 85 heerlijke recepten voor 
een feestmaaltijd met familie en vrienden – of 
dat nu een pizzaparty, een curryavond of een 
uitgebreide maaltijd op een lange zomeravond is.

Big Green Egg® Feest! staat boordevol menu’s, 
planningen, tips en technieken, zodat je de EGG 
het hele jaar door voor allerlei gelegenheden 
kunt gebruiken. Tijd om speciale momenten te 
vieren door samen te eten en te genieten van een 
fantastisch, zelfbereid feestmaal.

Big Green Egg® 
Feest!
Verrassende recepten voor feestjes met familie en vrienden

Tim Hayward

Culinair & lifestyle



Juni 2023

Ca. 256 blz. / 18,7 x 24,8 cm

Ca. € 39,99 (hardcover)

NUR 440 – Eten en drinken algemeen

Omslagontwerp: Dominic Van Heupen

ISBN 978 90 223 3999 2

Ook beschikbaar

Koken op de  
Big Green Egg®
ISBN 978 90 223 3788 2

Tim Hayward schrijft elke week voor de Financial 

Times en zit in het panel van The Kitchen Cabinet op 

BBC Radio 4. Hij werd in 2014, 2015 en 2022 door de 

Guild of Food Writers onderscheiden als Food Journalist 

of the Year en was Fortnum & Mason Food Writer of 

the Year in 2014 en 2022. Eerdere boeken van zijn hand 

zijn Food DIY (Ambachtelijk culinair), The DIY Cook, 

Knife (Mes scherp), The Modern Kitchen, Loaf Story en 

Charcuterie from Scratch.
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Juni 2023

Ca. 144 blz. / 19 x 25 cm

Ca. € 24,99 (paperback)

NUR 440 – Eten en drinken algemeen

Cover nog niet beschikbaar

ISBN 978 90 223 4037 0

PIZZA / 10

PIZZA / 13

PIZZA / 22
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Pizza het hele jaar door*
35 heerlijke pizzarecepten om thuis te maken

Van de makers van Eat Love Pizza

Thuis pizza’s maken is plezant. Je kunt er al je creativiteit in kwijt en kunt er 
naar believen restjes in verwerken. Pizza’s op de barbecue? In de frietketel? 
In de houtoven? Op een vuursteen? Alles kan met dit boek.

PIZZA / 1*Voorlopige titel

Culinair & lifestyle
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Dagelijkse kost  
scheurkalender 2024
Jeroen Meus

Augustus 2023

Ca. 658 blz. / 18 x 13 cm

Ca. € 20 (paperback, full colour)

NUR 440 / 14 – Eten en drinken algemeen / Kalenders

Cover nog niet beschikbaar

ISBN 978 90 223 3984 8

Met de nieuwe scheurkalender van Dagelijkse 
kost-chef Jeroen Meus ben je nooit uitgekookt. 
Boordevol recepten om het hele jaar door zo lekker 
mogelijk te koken en te eten. Want: ‘Koken is liefde 
tonen’, daar is Jeroen Meus van overtuigd.

Marketing
Spotcampagne op Eén, tafeldisplays, advertentie- 

en retailcampagne, online contentcampagne

Culinair & lifestyle



Wegens succes verlengd: 
de passie van Wim Lybaert, 
365 dagen in woord en beeld
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 — Wim Lybaerts Moestuin scheurkalender 2024, een smakelijke 
moestuingids voor elke dag

 — De perfecte aanvulling bij Wims boek In de moestuin
 — Zaai- en planttips volgens de seizoenen
 — Eigen recepten met kraakverse groenten
 — Een blik op de geschiedenis van moestuinieren
 — Inspirerende foto’s en overzichten voor de eigen tuin 

In Wims Moestuin scheurkalender 2024 staat de liefde voor het buitenleven, met als toppunt de 
moestuin, centraal. Praktische zaaitips, toffe plantideeën en prachtige oogstmandjes inspireren 
de lezer dagelijks tijdens de drukste moestuinmaanden, van voorjaar tot herfst. Maar ook in de 
winter valt er van alles te beleven of te leren: Wim vertelt op zijn eigen passionele wijze over grote 
en kleine moestuinen, over zijn favoriete tuingereedschap en over de talrijke klusjes waarmee 
je de donkere dagen kunt doorkomen. En omdat Wim net zo bezield is door geschiedenis en 
gastronomie zijn er uiteraard ook weer heel wat seizoensrecepten en leuke weetjes over de 
geschiedenis van groenten en moestuin.

Moestuin  
scheurkalender   
2024
Wim Lybaert

Culinair & lifestyle
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Zon op 06:51
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 Zon onder 18:52
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Augustus 2023

Ca. 658 blz. / 13 x 18 cm

Ca. € 20 (paperback, full colour)

NUR 423 / 14 – Moestuin / Kalenders

Omslagontwerp: Leen Depooter – quod. voor de vorm.

ISBN 978 90 223 3985 5

Ook beschikbaar

In de moestuin 
met Wim Lybaert
ISBN 978 90 223 3795 0

€ 40 (hardcover, full colour)

‘In een moestuin kweek je niet 
alleen groenten, maar ook  
een gelukkige moestuinier.’

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.

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 huis-
kamer binnen. Van zijn eerste boek 
Mijn Moestuin werden ondertussen 
meer dan 60.000 exemplaren 
verkocht.

ISBN: 978 90 223 3795 0

9 7 8 9 0 2 2 3 3 7 9 5 0

In de m
oestuin
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moestuinIn de M E T  W I M  LY B A E R T

INDEMOESTUIN_openliggendecover_dd0701.indd   1 7/01/22   11:17

Marketing
Tafeldisplays, online campagne, auteur is 

beschikbaar voor interviews
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September 2023

Ca. 658 blz. / 13 x 18 cm

Ca. € 20 (paperback)

NUR 14 – Kalenders

Cover nog niet beschikbaar

ISBN 978 90 223 3996 1
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Blokken 
scheurkalender 2024

 — Al sinds 5 september 1994 op de Vlaamse buis, en nog 
altijd onwaarschijnlijk populair: Blokken is zonder enige 
concurrentie het meest geliefde vooravondprogramma 
op de nationale tv ooit

 — Een vraag, een antwoord, een Weetje van de Dag: met 
deze Blokken scheurkalender maak je jong en oud blij

 — Eindejaarsgeschenk waar je altijd mee scoort

In welke Amerikaanse 
gokstad vieren vier vrienden 

een vrijgezellenfeest in de film 
‘The Hangover’?

DINSDAG

24
OKTOBER

2023

BLOKKEN

18:33

08:20

297

43
WEEK 

DAG

su blokken 2023 kalender bw v3.0.indd   597su blokken 2023 kalender bw v3.0.indd   597 12/07/2022   11:5012/07/2022   11:50
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 — Haak je eigen fantastische collectie accessoires, 
truien en vesten

 — Combineer verschillende patroondetails en kies je 
eigen kleurenpalet voor een persoonlijke look

 — Inclusief een eigentijds ontwerp voor een spencer 
met de populaire granny squares

Lekker warme wintersokken, een klassieke beanie, een tijdloos vest met knopen 
of een ritssluiting, een sweater met kleurrijke streepjes of toch die trendy spencer 
met vrolijke granny squares?

Mutsen, sjaals, sokken, truien en vesten zijn een basisonderdeel van je 
garderobe. In Toffe kleren haken laat Emma Wright zien hoe je zelf een stijlvolle 
collectie bijeen kunt haken. Het boek bevat vijftien moderne ontwerpen om zelf 
je kleren en accessoires te haken en staat boordevol prachtige lifestylefoto’s. 
Begin bij de basis en leer je ontwerpen een persoonlijk tintje te geven met je 
eigen favoriete kleuren. Experimenteer met colorblocking en textuurpatronen 
onder de deskundige begeleiding van Emma.

Ga aan de slag met deze vijftien moderne ontwerpen en laat je creativiteit 
de vrije loop.

Culinair & lifestyle

Toffe kleren  
haken
15 moderne truien, vesten en accessoires om zelf te haken

Emma Wright



Ook beschikbaar

Toffe truien breien

ISBN 978 90 223 3791 2

Iedereen kan haken 

met Bella Coco

ISBN 978 90 223 3970 1

Modern haken

ISBN 978 90 223 3839 1

Van dezelfde auteur

Augustus 2023

Ca. 160 blz. / 20,1 x 25,3 cm

Ca. € 24,99 (paperback met flappen)

NUR 474 – Handwerken, naaien en naaldkunst als hobby

Omslagontwerp: Dominic Van Heupen

ISBN 978 90 223 4000 4
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Emma Wright is mode-, brei- en 

haakontwerper. Ze wordt sterk geïnspireerd 

door kleuren- en bloemenpatronen, wat 

je terugziet in de speelsheid van haar 

ontwerpen. Sinds haar afstuderen in 2014 

heeft ze van emmaknitted een fulltime 

bedrijf gemaakt. Ze ontwerpt brei- en 

haakpatronen voor garenmerken en 

handwerktijdschriften, en won de prijs voor 

Britain’s Next Top Knitwear Designer van 

Lovecrafts. Emma woont net buiten de 

Engelse stad Sheffield met haar partner 

Lewis en kinderen Max en Imogen.  

@emmaknitted
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Augustus 2023

Ca. 176 blz. / 20,1 x 25,3 cm

Ca. € 25,99 (paperback met flappen)

NUR 450 / 460 – Lifestyle algemeen / Hobby’s algemeen

Omslagontwerp: Dominic Van Heupen

ISBN 978 90 223 4003 5
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Lilly Maetzig is de creatieve kracht 

achter Mae Ceramics. Na haar 

kunststudie ontdekte ze hoe veelzijdig 

werken met klei is en pottenbakken 

werd haar passie. Dus maakte ze 

er haar beroep van. Ze organiseert 

workshops, ontwerpt en verkoopt 

keramiek.  

www.maeceramics.com

Handopbouw met klei
Basistechnieken en moderne keramiekontwerpen

Lilly Maetzig

 — Ontwerp je eigen collectie van 22 stijlvolle 
keramische voorwerpen

 — Heerlijk om met je handen in de klei te 
woelen, wonderlijk hoe een bolletje klei 
een unieke aardewerken kop wordt

 — Deze aardse bezigheid maakt je hoofd 
helemaal leeg

In Handopbouw met klei staan de oudste en traditioneelste 
manieren van pottenbakken centraal. Daarbij is geen draaischijf 
nodig. Je begint met de basisvaardigheden: hoe je klei walkt, 
textuur aanbrengt en met mallen werkt. Vervolgens leer je hoe je 
keramiek op een professionele manier kunt afwerken door deze 
te decoreren, te glazuren en te bakken. En dan is het tijd om je 
nieuw opgedane kennis aan de praktijk te toetsen met projecten als 
koffiekoppen, borden, een theepot, een vaas, een kandelaar, een 
fruitschaal enz. 

Handopbouw met klei staat vol duidelijke stap-voor-stapfoto’s 
en prachtige beelden die je zullen inspireren. Keramiste Lilly 
Maetzig begeleidt je door het hele boek met haar deskundige 
uitleg en praktische tips. Wedden dat je koffie of thee in je unieke, 
zelfgemaakte kop dubbel zo lekker smaakt?

Culinair & lifestyle



Reeds verschenen

Ca. 176 blz. / 17 x 17 cm

Ca. € 19,99 (paperback)

NUR 474 – Handwerken, naaien en naaldkunst als hobby

Omslagontwerp: Dominic Van Heupen

ISBN 978 90 223 3972 5
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Armbandjes  
stap voor stap
Vriendschapsbandjes, shamballa’s, wraps, arm party’s en zo veel meer

Anne Sohier-Fournel

Zelf armbandjes maken is in. Het is helemaal niet 
moeilijk en je hebt ook geen dure materialen nodig. 
Enkele strengen borduurgaren, een schakelketting, 
een fleurig lint, een paar kralen, ringetjes of 
bedeltjes volstaan, samen met het boek Armbandjes 
stap voor stap. Kies je ontwerp – een vrolijk 
Braziliaans armbandje, een magische shamballa, 
een retro schakelarmband, een driekleurenwrap 
of een combinatie van deze armbandjes –, volg de 
stap-voor-stapinstructies uit het boek en al snel 
schittert je eigen creatie om je pols. Wedden dat je 
de smaak gauw te pakken hebt?!

 — Vrolijk, kleurrijk, elegant, 
charmant, opvallend, sober, 
tijdloos… In Armbandjes stap 
voor stap vind je armbandjes 
in alle soorten en maten

 — 20 technieken, 40 trendy 
modellen

 — Stap voor stap creëer je 
je eigen armbandje

Culinair & lifestyle



Reeds verschenen

Tranen over Mortsel

Pieter Serrien

Armbandjes stap voor stap

Anne Sohier-Fournel

Rozeke

Guillaume Van der Stighelen

O
p 5 april 1943 droppen Amerikaanse 
bommenwerpers hun ijzeren tranen 
boven Mortsel. Hun doelwit – de 
Duitse Erla-vliegtuigfabriek – wordt 
amper getroffen. De dichtbevolkte 
woonkern in de wijk Oude-God en 

een aantal scholen krijgen wel de volle laag.  
De trieste balans: 936 doden, van wie meer dan 
250 kinderen, 1342 gewonden en 1259 vernielde 
of zwaar beschadigde woningen. Het dodelijk-
ste bombardement ooit in België.

Tachtig jaar later is de herdenking een 
symbool geworden voor alle oorlogsslachtoffers. 
Deze vierde editie en heruitgave van Tranen 
over Mortsel bundelt bijzonder aangrijpende 
verhalen over het bombardement. Dit boek  
gaat niet over de grote oorlogspolitiek of mili-
taire strategieën, maar vertelt het verhaal van 
de mensen die het drama meemaakten.

‘Heel knap hoe Pieter Serrien de herinnering  
mee bewaart.’ 

– Jeroen Olyslaegers 

‘Pieter Serrien slaagt er wonderwel in  
om de nog levende getuigen hun verhaal  
te laten brengen.’ 

– Rudi Vranckx

‘Als historicus ben ik blij dat de herinnering 
behalve op piëteit ook gebouwd wordt op  
de solide grond van historisch onderzoek.’

– Prof. Bruno De Wever

Pieter Serrien (°1985) 
is historicus, leerkracht en 
specialist in mondelinge 
geschiedenis. Hij debuteerde 
in 2008 met Tranen over 
Mortsel. Daarna volgden 
nog zeven boeken waarin 
getuigenissen uit beide 
wereldoorlogen centraal 
staan. In 2022 verscheen  
In opstand!, over de zestiende-
eeuwse geuzenopstand. 
Pieter houdt een blog bij, 
is vaak te zien in de media 
en trekt het land door met 
lezingen en vertellingen.
Hij is voorzitter van de  
vzw 5 april 1943.

www.pieterserrien.be 
www.5april1943.be

www.standaarduitgeverij.be

TRANEN OVER M
ORTSEL

Pieter Serrien

Tranen over Mortsel_omslag_2023.indd   Alle pagina'sTranen over Mortsel_omslag_2023.indd   Alle pagina's 7/02/2023   08:497/02/2023   08:49
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