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Dyab Abou Jahjah

Verlichting onder vuur!
Woke, islamisme, extreemrechts

9 789464 369205
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UITVOERING paperback

verkrijgbaar als e-boek

Wie verdedigt de 
verlichtingswaarden nog?

3

Illiberalisme wint aan kracht. Als het centrum valt, 
dan vallen de waarden van de verlichting en de 
moderniteit.

Dyab Abou Jahjah neemt de lezer mee op zijn 
persoonlijke reis. Van staatsvijand nummer één tot 
gewaardeerd opiniemaker, van Borgerhout via Beiroet 
naar Brussel. Hij traceert de evolutie van zijn eigen 
ideeën, en die van de bredere samenleving.

De woke-beweging, islamisme en jihadisme, en 
extreemrechts: hoe beïnvloeden deze illiberale 
stromingen elkaar? Hoe kunnen we er een antwoord 
op bieden, zonder te vervallen in extremisme en 
racisme? Abou Jahjah is even kritisch voor het 
centrum, dat geen antwoord biedt op het gevoel van 
vervreemding. 

België’s meest kritische denker fileert de grote 
samenlevingsproblemen. Abou Jahjah is bezorgd, 
maar niet pessimistisch. Hij pleit voor een assertief 
‘radicaal centrum’ om de moderniteit te redden.

Ik hou van kleurrijke, tegendraadse, verstandige 
persoonlijkheden. Je leert van hen. — GEERT NOELS, 
econoom

Ik ben het niet met alles eens, zeker als het om 
“wokeness” gaat, maar Abou Jahjah is een scherp 
en origineel denker. — STELLE BERGSMA, auteur en 
opiniemaker

DYAB ABOU JAHJAH (1971) is publicist, opinie-
maker en leraar middelbaar onderwijs in Brussel. 
Hij stichtte de Arabisch-Europese Liga in 2000 
en Movement X in 2014. De ael had een grote 
impact op het politieke bewustzijn van Belgen en 
Nederlanders met migratieroots. Hij werkt aan een 
doctoraat over ‘Discours, identiteit en macht in 
tijden van globalisering’. 

“
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Woke, extreemrechts, islamisme: drie illiberale stromingen die 
de moderniteit en haar verwezenlijkingen verwerpen. Democratie, 
secularisme, mensenrechten, sociale verworvenheden, de scheiding 
der machten, universalisme, solidariteit: alles stellen zij in het beste 
geval in vraag, of verwerpen ze ronduit. 
 De drie ‘illiberalismen’ hebben niet zelf de omstandigheden 
van hun succes gecreëerd. Zij zijn niet altijd bijzonder goed 
georganiseerd of getalenteerd. Ze reageren tegen een reëel beleefde 
ervaring van vervreemding, van ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’. Een 
ervaring waarop de traditionele partijen nooit een antwoord hebben 
kunnen (of willen) formuleren. Met als resultaat dat het debat enkel 
door de extremen wordt gevoerd. 
 Ja, de illiberale bewegingen hebben ongelijk. Maar ze leggen wel 
de vinger op de wonde – of steken hem er gewoon in. Dat doet pijn. 
Enkel doordat het centrum de wonde nooit verzorgd heeft, krijgen de 
extremen daartoe de kans. We zullen moeten praten met de wokes, 
met extreemrechts en met de islamisten. Zonder toe te geven op 
onze waarden, maar met open vizier en zonder ‘cancel culture’. 
 De illiberale krachten rukken op en worden assertief, terwijl 
het centrum onder enorme druk staat. Sommigen geloven dat het 
centrum niet zal standhouden. En als het centrum ooit valt, valt de 
moderniteit en de verlichting mee, en dat is een catastrofe.
 Daarom moeten we het centrum scherper maken en ‘edge’ geven, 
we moeten het radicaliseren. Het centrum moet aanvallen, en het 
moet de liberale democratie, het secularisme, de sociale solidariteit 
en de verlichtingsgedachte tout court, nieuw leven inblazen.
 Het radicale centrum moet zelfbeheersing en weerbaarheid 
belichamen, geen hysterie en aangeleerde kwetsbaarheid. Het 
moet een cultuur in ere herstellen die zich keert tegen eeuwig 
slachtofferschap en verontwaardiging.
 Een democratie overleeft maar zolang er democraten op de 
barricaden staan. De verlichtingsgedachte overleeft maar zolang er 
mensen zijn die haar willen verdedigen en verspreiden. 

Fragment uit Verlichting onder vuur

“
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Marc Bossuyt

Tussen demagogie en hypocrisie
Herinneringen van de eerste vluchtelingencommissaris
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UITVOERING hardcover
verkrijgbaar als e-boek

Europa is nog niet klaar 
met efficiënt asielbeleid

Discussies over vluchtelingen en asielzoekers zijn 
niet nieuw. Marc Bossuyt weet als geen ander hoe de 
materie de politiek kan beroeren. In Tussen demagogie 
en hypocrisie diept Bossuyt herinneringen op aan zijn 
periode als de eerste Commissaris-generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen van België. Terloops 
belicht hij de bijzondere situatie van asiel zoekers uit 
bepaalde landen, zoals ‘ira-priester’ Patrick Ryan of 
het Baskische ‘eta-koppel’ Garcia-Moreno. Ook bij de 
dood van Semira Adamu staat hij stil.

Bossuyt was als eerste vluchtelingencommissaris 
het voorwerp van kritiek van niet-gouvernementele 
organisaties, advocaten, politici, de Dienst Vreemde-
lingenzaken, het Leman-centrum, de media … Dat 
weerhield hem niet als eerste een asielbeleid uit te 
dokteren dat zijn sporen nalaat tot vandaag.

Ook het huidige asiel- en regularisatiebeleid legt 
Bossuyt onder de loep – vele onderwerpen en argu-
menten van weleer steken immers telkens opnieuw de 
kop op. De asielcrisis van 2015 toonde aan dat Europa 
nog niet klaar is met een efficiënt asielbeleid. Bossuyt 
vraagt zich af of het huidige systeem houdbaar is.

Bossuyt plaveide de weg van het humanitair recht met 
deskundig onderbouwde, doordachte en onafhankelijke 
beslissingen.  — PAUL BEKAERT, mensenrechtenadvocaat

De valkuilen waarmee het asielbeleid heeft af te 
rekenen, worden hier vanuit een unieke gezichtshoek uit 
de doeken gedaan.— LOUIS TOBBACK, voormalig minister 
Binnenlandse Zaken

MARC BARON BOSSUYT (1944) is emeritus 
hoogleraar rechten, gespecialiseerd in internationaal 
recht en mensenrechten. Van 1987 tot 1997 
was hij de eerste Commissaris-generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen in België.

“
“
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Joost Houtman & Alain Mouton

Et alors?
Waarom de Fransen zo Frans zijn

9 789464 369212

FRANKRIJK

VERSCHIJNT februari 2022
ISBN 978 94 64369 21 2

NUR 612, 633
FORMAAT 15 x 23 cm
OMVANG ca. 240 blz

PRIJS ca. € 24,95
UITVOERING paperback

verkrijgbaar als e-boek

Een Frans (on)gemak

Et alors? De schampere reactie van wijlen president 
Mitterand vat volledig waarom de Fransen zo Frans 
zijn. Mix je ne sais quoi, grandeur, een opmerkelijke 
relatie tot de eigen taal en vooral ook lossere zeden 
dan de gemiddelde Europeaan en je komt al een heel 
eind.

Kikkerbillen en schapenkloten; een Frans (on)gemak; 
de van moord beschuldigde Edith Piaf passeren 
allemaal de revue van Houtman en Mouton. De 
auteurs duiken ook de Franse politiek in, waarbij ze 
menig (presidentiële) kroon ontbloten en koppen 
doen rollen.

Waarom Bernadette niet Maria, maar wel een bos-
nimf in Lourdes zag; de Fransen wereldkampioen 
staken zijn; wat de Pool Frédéric Chopin, de 
Italiaanse Carla Bruni en de Belg Johnny Halliday 
zo Frans maakt; wat de echte verhalen achter 
meesterinbreker Lupin en de graaf van Montecristo 
zijn; waarom we politieke termen als links en rechts 
aan de Fransen te danken hebben en waarom meneer 
Chauvin het chauvinisme en meneer Poubelle de 
vuilbak uitvond? Et alors…

Je kunt nooit genoeg boeken over Frankrijk in huis 
hebben. — BART VAN LOO

JOOST HOUTMAN (°1976) beleeft een vrolijke 
identiteitscrisis. Dat leverde al Bella Figura. Waarom 
de Italianen zo Italiaans zijn en De Rest is Parking. 
Waarom de Antwerpenaren zo Antwerps zijn op. Nu 
werpt hij zich op de verplichte reisbestemming uit 
zijn jeugd: Frankrijk. Dat doet hij samen met Trends-
journalist ALAIN MOUTON (°1972): overdag gefocust 
op economisch-financieel nieuws en ’s avonds een 
vat vol politieke en hilarische historische weetjes 
over… la douce France.

“
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Als Charles Aznavour – geboren als Chahnour Varinag 
Aznavorian – decennialang misschien wel Frankrijks bekendste 
zanger was, dan was Louis de Funès (1914-1983) Frankrijks 
bekendste komiek. Deze kolderkomiek kan zijn voet naast die van 
Charlie Chaplin en Buster Keaton zetten, maar dat succes kreeg 
hij niet in de schoot geworpen. De Funès was al 42 en had er als 
jobhopper al ‘carrières’ opzitten als bonthandelaar, industrieel 
tekenaar, fotolaborant, boekhouder en barman toen hij de 
lachspieren van het grote publiek voor het eerst kietelde met zijn 
bijrol als kruidenier in La Traversée de Paris. Zo ontdekte Frankrijk 
zijn talent, al zou de grote doorbraak nog tot 1964 op zich laten 
wachten. Toen lokte hij met het iconische Le gendarme de Saint-Tropez 
– de eerste film in een reeks van zes – miljoenen Fransen naar de 
cinema. Met Fantômas – het Franse antwoord op James Bond – in 
hetzelfde jaar deed hij dat nog eens over. Niet alleen Frankrijk viel 
voor Koning Bekketrek, ook de rest van de wereld. In de Sovjetlanden 
werd Fantômas trouwens een regelrechte kaskraker met om en bij de 
60 miljoen bezoekers.

Dat zijn echte naam eigenlijk Louis de Funès de Galarza is, is een 
behoorlijk pittig quizweetje. Inderdaad, deze oer-Franse acteur 
heeft Spaanse wortels. Zijn ouders ontvluchtten Spanje niet om 
economische of politieke, maar wel om amoureuze redenen. Hun 
vlucht was een passionele vlucht. Vader Carlos Luis de Funes 
‘schaakte’ zijn toekomstige echtgenote Leonor in 1904 naar 
Frankrijk omdat hun ouders zich verzetten tegen het huwelijk. 
Het is trouwens aan moeder Leonor dat we ook de geboorte van de 
komiek de Funès te danken hebben. Van haar kreeg hij de grootste 
acteerlessen: ‘Ze was Spaans, welbespraakt en schoot geregeld in des 
colères fantastiques’, zei hij daarover ooit in het Franse programma 
Connaître le cinéma. ‘Ze was eigenlijk een comédienne. Ik speel altijd 
mijn moeder. Zij liet zich, zoals ik in de films, altijd graag bedienen.’

Fragment uit Et alors?

“
“

Assimileren kan je leren
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Filip Moens

De Lage Landen uit de kast
Pink power en popmuziek

9 789464 369267

VERSCHIJNT februari 2022
ISBN 978 94 64369 26 7

NUR 612, 666
FORMAAT 17 x 21 cm
OMVANG ca. 224 blz

PRIJS ca. € 24,95
UITVOERING paperback

verkrijgbaar als e-boek

Verhalen om nooit  
te vergeten

De Lage Landen zijn voortrekkers in de lgbt+-
ontvoogdingsstrijd. Filip Moens belicht de rol van 
de popmuziek in die strijd. Want muziek doet wat 
met mensen: muziek ontroert, verblijdt, brengt 
mensen samen en zet ze in beweging. Hij vertelt met 
kennis van zaken en in een meeslepende stijl over de 
muzikanten die de samenleving veranderden met hun 
liedjes.

Will Ferdy en Albert Mol, bijvoorbeeld, die uit de kast 
kwamen op de nationale omroep. Of sterke vrouwen 
die genoeg hadden van mannelijke dominantie 
binnen de muziekindustrie. Van de pijnlijke verhalen 
van Soeur Sourire tot de erotische verbeelding van 
Oscar & the Wolf.

Deze verhalen tonen de kronkelige aders en 
meervoudige gelaagdheid van de emancipatiestrijd. 
Met oog voor nuance en een kritische blik verweeft 
Filip Moens muziek, geschiedschrijving en 
voortschrijdend inzicht met als belangrijkste doel dat 
deze verhalen bewaard blijven. Opdat ooit iedereen 
kan liefhebben wie ze verkiezen.

Eindelijk is het er! Een boek over de invloed van 
popmuziek in de Lage Landen op de emancipatie van lgbt’s. 
— JOHANNA PAS, dichteres en eigenaar van boekhandel/
uitgeverij Kartonnen Dozen

FILIP MOENS (1975) was drummer van onder andere 
Yasmine. Rond de eeuwwisseling was hij zo een 
bevoorrechte getuige van het reilen en zeilen binnen 
de populaire muziekcultuur. Zijn passie voor muziek 
en de overtuiging dat de lgbt-ontvoogdingsstrijd nog 
niet gestreden is, hebben geleid tot dit boek.

MUZIEK/SAMENLEVING

“





15

Rudolf Hecke

Passie
Het verschil tussen leven en bestaan

9 789464 369236

VERSCHIJNT maart 2022 
ISBN 978 94 64369 23 6

NUR 740, 765
FORMAAT 17 x 21 cm
OMVANG ca. 288 blz

PRIJS ca. € 26,95
UITVOERING paperback

Een strijdvaardig boek

Passie kan je niet kopen, is niet omkoopbaar maar 
heeft wel een prijs. Dat concludeert Rudolf Hecke na 
vijf jaar gesprekken met gedreven mensen. Mensen 
die op het eerste gezicht weinig op elkaar lijken, 
maar er is iets dat hen bindt: passie. Sam Dillemans, 
Bart Van Loo, Louis Tobback, Hilde Van Mieghem, 
Cathérine De Bolle, Johan Bonny, Fernand Huts, 
Jef Vermassen, Serine Ayari, Peter Goossens, Paul 
Michiels, Delfine Persoon, Omar Souidi, de betreurde 
Dixie Dansercour… het zijn slechts enkele namen.

Hecke confronteert uitspraken met elkaar, gaat 
op zoek naar gelijkenissen, aanvullingen en 
tegenspraak. Zo ontketent hij een unieke dialoog 
die het verschil tussen leven en bestaan belicht. Een 
dialoog die resulteert in verrassende, controversiële 
en inspirerende uitspraken. Hecke versnijdt de 
gesprekken met chirurgische precisie, deelt zijn 
opmerkingen en conclusies met de lezer en komt zo 
tot een filering van het fenomeen passie.

Passie is een strijdvaardig boek. Het klimt op de 
bar  ri caden tegen ledigheid, de fake cultuur van het 
‘genieten’, het dragen van oogkleppen. Een boek dat 
goesting geeft, voor iedereen. Want passie is immuun 
voor leeftijd en agenda’s, passie is altijd actualiteit en 
prioriteit.

Dat mijn passie mensen inspireert is mooi.  
— SERINE AYARI

Passie is de perfecte vervanger van het geloof. — DAAN

RUDOLF HECKE (1961) is auteur, songschrijver 
en performer. Hij schreef een trilogie over Serge 
Gainsbourg en een boek over de sixties. Hij maakte 
zijn literair debuut met Wondenland samen met Dirk 
De Wachter. Hij is een meesterverteller, zijn lezingen 
worden alom geroemd.

FILOSOFIE

“
“
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Ann De Craemer

Het ei van Mastroianni

9 789464 369199

VERSCHIJNT april 2022
ISBN 978 94 64369 1 99

NUR 401, 740
FORMAAT 14 x 21 cm
OMVANG ca. 176 blz. 

PRIJS ca. € 20,00
UITVOERING paperback

verkrijgbaar als e-boek

Met een woord vooraf  
van prof. Rik Van de Walle, 
rector UGent

Twee jaar lang en twee keer per week schreef Ann De 
Craemer een column in De Morgen  over ‘de grote en 
kleine dingen des levens die haar beroeren’. Het waren 
observaties die de vaak brute journalistieke realiteit 
van een krant met lichtvoetigheid en mededogen 

wilden overstemmen – mijmeringen 
tegen de stroom in. Stuk voor stuk 
lezen ze als odes aan het alledaagse, als 
pogingen om het ‘gewone’ in woorden 
te vatten en op een voetstuk te plaatsen: 

een boswandeling, een Alpendroom, het wedervaren 
van ouder wordende ouders, het filmisch bakken 
van een Italiaans ei. Van 2018 tot 2020 vormden ze 
de afsluiter op de laatste pagina van De Morgen, nu 
vormen ze een bundeling van honderd prikkelende 
gedachten. Wie deze columns leest, kan samen met 
de auteur wegdromen. 

De Craemer zet puntkomma’s van loutere schoonheid 
in de nieuws- en woordenstromen van alledag. Ze geeft 
zichzelf bloot op een manier die lezers toelaat zichzelf te 
leren kennen. — RIK VAN DE WALLE, rector UGent

ANN DE CRAEMER (1981) is auteur en columniste. 
Ze schreef vier romans en drie nonfictieboeken. Haar 
meest recente werk is Hersenorkaan (2021), waarin ze 
getuigt over haar depressie. Als ze niet schrijft, zit 
ze graag op haar koersfiets.

SAMENLEVING

“

De waan  
van de dag  

voorbij
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Kris Vanhoeck

Dijende kringen
Kinderlokker zet buurt op stelten

9 789464 369274

VERSCHIJNT maart 2022
ISBN 978 94 64369 27 4

NUR 766, 770
FORMAAT 14 x 21 cm
OMVANG ca. 208 blz

PRIJS ca. € 24,95
UITVOERING paperback

verkrijgbaar als e-boek

Met een woord vooraf  
van Heidi De Pauw, 
ChildFocus

Seksueel misbruik treft eerst en vooral de slachtoffers, 
maar ontwricht ook families. De naasten van de 
slachtoffers én van de daders worden vaak vergeten. 
Wat maken zij mee? Waar kunnen zij terecht?

Dijende kringen is literaire docufictie. Een veroordeelde 
pedofiel benadert een jongen. Omwonenden en 

de ouders reageren geschokt en 
de buurt organiseert zich. De man 
blijkt een verleden te hebben en een 
streekjournalist gaat zich voor de zaak 

interesseren. De betrokkenen komen zelf aan het 
woord en doen verslag van wat hen overkomt.

Er wordt duchtig geïnterpreteerd en de angst slaat 
op hol wanneer er nog andere bedenkelijke figuren 
opduiken. Ongerustheid rond zedenfeiten kan een 
eigen dynamiek krijgen en een beweging in gang 
zetten die niet meer spoort met de reële dreiging.

Dijende kringen geeft een unieke inkijk in de sociale 
dynamiek rond pedofiliezaken, met een uniek 
vertelperspectief. Buren, ouders, andere kinderen en 
jongeren in de wijk: stuk voor stuk vertellen ze hun 
stukje van de waarheid.

Vanuit zijn jarenlange ervaring en expertise, daagt 
Vanhoeck ons uit om stil te staan bij de verschillende 
kanten van hetzelfde verhaal. — HEIDI DE PAUW, ChildFocus

KRIS VANHOECK (1957) is psycholoog en werkt al 
dertig jaar als forensisch therapeut met plegers van 
zedenfeiten. Hij schreef eerder vooral vakliteratuur 
over zijn expertise en publiceerde in 2012 Ik beken: 
Plegers van zedenfeiten geportretteerd.

SAMENLEVING

“

Literaire 
docufictie
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Kristof Smeyers

Raaf
Cultuurgeschiedenis in vogelvlucht

9 789464 369229

VERSCHIJNT maart 2022
ISBN 978 94 64369 22 9

NUR 435, 694
FORMAAT 12 x 18,5 cm

OMVANG ca. 144 blz
PRIJS ca. € 23,50

UITVOERING paperback met flappen
verkrijgbaar als e-boek

Een spiegel van  
onze beschaving

Onder de vleugels van een raaf ontluikt de hele 
wereldgeschiedenis. We trekken van hindoegodinnen 
naar alchemisten, van Odins kompanen in het 
walhalla naar Hitchcocks filmset. Wanneer mensen 
samenzitten bij de eerste kampvuren, houden raven 
hen al nieuwsgierig in de gaten. Te pas en te onpas 
duiken ze op in ons verleden. Wat hebben de mens en 
de raaf overgehouden aan die gedeelde geschiedenis?

Een kater, zo lijkt het. Geen vogel heeft zo’n onheil-
spellende reputatie als de ‘grimmige, akelige vogel 
uit het donk’re schimmenheer’, zoals Poe in The 
Raven schreef. Geen vogel is de voorbije eeuwen zo 
zwartgemaakt, zo verjaagd en bejaagd als de raaf. 
Maar vandaag kijken we naar raven met nieuwe ogen.

Kristof Smeyers schrijft een natuur- en cultuur-
geschiedenis van de vaak verguisde raaf in vogel-
vlucht.  En de raaf? Die kijkt terug: aarzelend nestelt 
hij zich na lange afwezigheid weer in de Lage Landen. 
Snijden we zo een nieuw hoofdstuk aan in onze 
gedeelde geschiedenis?

Een mooi eerbetoon aan een hoogvlieger die een 
moeilijke geschiedenis achter de rug heeft in de Lage 
Landen. — BEGIJN LE BLEU, comedian, vogelkijker, podcast 
Fwiet! Fwiet!

Raven zijn net als wolf en zeearend een spiegel 
van onze beschaving. — BEN KOKS, internationaal 
kiekendiefonderzoeker

KRISTOF SMEYERS (1988) schrijft over fauna, flora 
en folklore. Hij is historicus (UAntwerpen) en 
schreef een doctoraat over het bovennatuurlijke 
in de moderne Britse Eilanden. Samen met Erik 
Buyst schreef hij een economische geschiedenis van 
België: Het gestolde land (2016).

CULTUURGESCHIEDENIS

“

“
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Frank Judo

Het bewaren waard
Wandelen door een conservatisme langs 21 misverstanden

9 789464 369250

VERSCHIJNT maart 2022
ISBN 978 94 64369 25 0

NUR 730, 754
FORMAAT 12 x 18,5 cm

OMVANG ca. 160 blz
PRIJS ca. € 19,95

UITVOERING paperback, met flappen
verkrijgbaar als e-boek

Een kritische blik op het 
actuele conservatisme

Net zoals iedereen de idioot van iemand anders is, 
vind je ook conservatieven in maten en gewichten. 
Hervormingsaverse communisten, moslims die strak 
in de leer zijn, laïcistische nationalisten, boze popu-
listen of voldane burgermannetjes, allemaal passen 
ze in de conservatieve mal. Nu en dan gebeurt het 
zelfs dat iemand zichzelf als conservatief bestempelt, 
de laatste jaren zelfs meer dan vroeger. Het is maar 
de vraag of dat zelfverklaarde conser vatisme ook als 
voortzetting kan gelden van het historische conserva-
tisme. Voor een levensbeschouwing die grote waarde 
hecht aan continuïteit is die vraag niet zonder belang, 
om niet te zeggen dat ze cruciaal is voor de eigen 
geloofwaardigheid.

Frank Judo werpt een kritische blik op het actuele 
conservatisme en onderneemt een wandeltocht langs 
de misvattingen die vaak aan de basis liggen van de 
karikaturen van het conservatieve denken – of die nu 
afkomstig zijn van voorstanders of van tegenstanders 
van conservatisme.

Judo slaat de spijker op zijn kop: conservatisme gaat 
over continuïteit, en dus over liefde; want waar je van 
houdt, dat wil je in stand houden. — DIEDERIK BOOMSMA, 
fractievoorzitter cda Amsterdam, milieukundige en 
ecoloog

De Lage Landen kennen veel zelfverklaarde 
conservatieven, maar wat is het conservatisme precies? In 
dit boek neemt Frank Judo op meesterlijke wijze de maat 
van deze ongrijpbare traditie. — PROF. ANNELIEN DE DIJN, 
Universiteit Utrecht

FRANK JUDO (1971) studeerde geschiedenis, 
filosofie en beide rechten in Leuven. Naast zijn 
beroepsbezigheden als advocaat volgt hij de 
actualiteit met een steeds geïnteresseerde en vaak 
verbaasde blik, die altijd houvast probeert te vinden 
in de historische ervaring. Of hij een conservatief is, 
moet u zelf maar uitmaken.

SAMENLEVING

“

“
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Yannick Dujardin

De mythes van de toekomst
Het neoliberalisme voorbij

9 789464 369281

VERSCHIJNT maart 2022
ISBN 978 94 64369 28 1

NUR 756, 765
FORMAAT 15 x 23 cm
OMVANG ca. 160 blz

PRIJS ca. € 24,95
UITVOERING paperback

verkrijgbaar als e-boek

Een alternatieve  
verbeelding van onze 
toekomst

Onze samenleving kampt met een aantal structurele 
problemen en systeemfouten: een gebroken gezond-
heid szorg, diepgewortelde ongelijkheid, klimaat-
verandering… Dat maakt ons kwetsbaar. Om de 
samen leving te herdenken hebben we structureel 
en gegrond langetermijndenken nodig. We moeten 
 vooruitkijken om onze toekomstige problemen 
vandaag al aan te pakken.

De toekomst is hier nog niet. We kunnen ze niet 
observeren of empirisch bestuderen. Maar ze bestaat 
wel al in onze hoofden, in de vorm van uiteenlopende 
toekomstbeelden. Deze beelden bepalen mee 
ons handelen vandaag. In onze toekomstbeelden 
zitten echter heel wat aannames verscholen. Het 
zijn deterministische verhalen over de mens, de 
samenleving en de toekomst, gebaseerd op een 
dominant neoliberaal wereldbeeld dat we hebben 
geïnternaliseerd als ‘de waarheid’. Ze vertroebelen 
ons toekomstdenken. Futurist Yannick Dujardin legt 
deze mythes in ons denken bloot en reikt technieken 
aan om op gegronde en structurele wijze alternatieve 
toekomsten te verbeelden.

Yannick Dujardin legt gepassioneerd uit hoe we onze 
denkbeelden over ‘het normaal’ kunnen afschudden en 
andere, betere toekomsten kunnen denken. 
— BEN CAUDRON, technologiesocioloog

Dujardin nodigt ons uit om onze wereldbeelden te 
bevragen, door alternatieve toekomsten te verbeelden 
en vooral te kiezen voor langetermijn belangen boven 
kortetermijn verlangen. — JEANNEKE SCHOLTENS, 
toekomstonderzoeker, auteur en directeur van Buro Zorro

YANNICK DUJARDIN (1993) is toekomstonderzoeker 
en docent aan de Erasmushogeschool Brussel. Hij 
voert toekomstverkenningen uit voor diverse orga-
nisaties en onderzoekt de rol van media-, kunst- en 
designprocessen in het ontwikkelen van toekomst–
geletterdheid.

TOEKOMST

“

“
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Gwendoline Van Balberghe

Netjes op orde
Opruimen en autisme

9 789464 369298

VERSCHIJNT februari 2022
ISBN 978 94 64369 29 8

NUR 770
FORMAAT 17 x 24,5 cm

OMVANG 144 blz
PRIJS ca. € 24,95

UITVOERING paperback

Praktische oplossingen 
en concrete handvatten

Meer dan anderen hebben mensen met autisme nood 
aan orde, overzicht en structuur. Het geeft hun rust in 
hun hoofd en hun leven. Dit realiseren, is niet altijd 
eenvoudig voor ouders, familie, collega’s, begeleiders 
en andere hulpverleners.

Gwendoline Van Balberghe is via haar onderneming 
NetjesOpOrde professioneel opruimbegeleider. Vanuit 
persoonlijke ervaringen ontwikkelde ze technieken 
om mensen met autisme en hun omgeving te helpen. 
Zij leerde zich te verplaatsen in hun leefwereld, 
kan zich inleven in hun noden en herkent de 
struikelblokken.

In dit handzame leerwerkboek leidt en begeleidt ze 
de lezer stap voor stap naar de juiste aanpak, met de 
nodige tips en tricks, getuigenissen en mogelijkheden. 
Praktisch en doelgericht, overal toepasbaar en vooral 
overzichtelijk.

Netjes Op Orde, dus.

Gwendoline Van Balberghe analyseert de uitdaging die 
opruimen kan vormen, en reikt ook praktische oplossingen 
en handvatten aan. — DR. HILDE OLIVIÉ – Kinder- en 
revalidatiearts uz Gasthuisberg Leuven

De ervaringen in het boek zorgen voor (h)erkenning wat 
erg fijn is voor mensen (met autisme) die nu problemen 
ervaren bij het organiseren van hun spullen en gedachten.  
— JONNEKE KOEKHOVEN. koekie Autisme Begeleiding

GWENDOLINE VAN BALBERGHE (1972) biedt 
als zaakvoerder van NetjesOpOrde individuele 
opruimbegeleiding aan: lessen opruimgewoonten en 
opvolging van opruimtrajecten. Daarbij gaat haar 
aandacht vooral naar mensen met een mentale of 
fysieke beperking, autisme, ad(h)d, hsp of burn-out.

PYSCHOLOGIE

“

“
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Koen Dillen

De Polemist en de President
Zemmour, Macron en de verrechtsing van Frankrijk

9 789464 369403

VERSCHIJNT maart 2022
ISBN 978 94 64369 40 3

NUR 754
FORMAAT 14 x 21 cm
OMVANG ca. 176 blz

PRIJS ca. € 20
UITVOERING paperback

verkrijgbaar als e-boek

Eric Zemmour, portret  
van radicaal-rechtse 
stoorzender

Lange tijd leek het voor iedereen een uitgemaakte 
zaak. De Franse presidentsverkiezingen van 2022 
zouden opnieuw uitdraaien op een duel tussen huidig 
president Emmanuel Macron en Marine Le Pen van het 
Rassemblement National. De linkerzijde is hopeloos 
verdeeld in Frankrijk. Centrumrechts vond slechts 
met moeite een consensuskandidaat. Het scenario 
van 2017, toen Macron met gemak de tweede ronde 
won van Marine Le Pen, moest zich wel herhalen. Een 
droomscenario voor de zittende president.

Tot Marine Le Pen vorige zomer concurrentie kreeg 
op haar rechterzijde van de relatief onbekende Eric 
Zemmour. Haar verwoede pogingen om haar partij 
salonfähig te maken en het etiket van extreemrechts 
van zich af te schudden, lijken een averechts effect te 
hebben op veel van haar kiezers. 

Wie is Eric Zemmour, de radicaal-rechtse stoor-
zender die in april 2022 een gooi doet naar het Frans 
president schap? De gewezen politiek journalist van 
Le Figaro schoot in enkele weken tijd als een komeet 
naar boven in de opiniepeilingen. De snedige polemist 
en omstreden bestsellerauteur van Joodse origine 
is eind 2021 hét politieke fenomeen van Frankrijk. 
Hij schudt de politieke kaarten door elkaar en 
fascineert vriend en vijand.

De verrechtsing van Frankrijk is een proces dat al jaren 
geleden begon, schrijft Koen Dillen. Eric Zemmour is 
daar slechts het meest recente symptoom van.

KOEN DILLEN (1964) is vertaler van opleiding en 
zetelde van 2003 tot 2009 in het Europees Parlement. 
Hij volgt de Franse actualiteit al vele jaren en schreef 
onder pseudoniem opgemerkte biografieën over de 
Franse presidenten François Mitterrand en Nicolas 
Sarkozy. Hij is co-auteur van een bestseller over het 
leven van wijlen Marie-Rose Morel.

POLITIEK



Reset
Mark Elchardus
978 94 64369 00 7 | € 39,95
Vijf drukken op twee weken  
tijd!

Anarchisme:  
Van Bakoenin tot de Commons

Ludo Abicht
978 94 64369 02 1 | € 24,50

Historische terugblik met 
hoopvolle toekomstvisie

En nu is het oorlog
Philippe De Backer

978 94 64369 14 4 | € 22,50
Een unieke inkijk in de 

corona war room

Vijf minuten ambitie
Peter De Keyzer
978 94 64369 04 5 | € 22,50
België heeft nood aan 
vijf minuten ambitie

Scherprechters van de geest: 
Duits debat tot op het bot
Dirk Rochtus
978 94 64369 06 9 | € 24,95
Debatteren is de Duitsers een lust
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Zwijg! Waarom woke 
niet deugt
Paul Boonefaes
978 94 64369 08 3 | € 22,50
Must-read voor wie woke 
écht wil begrijpen

Over waarheid
George Orwell

978 94 64369 10 6 | € 19,95
Verplichte lectuur!

Ik krijg altijd* gelijk
Jean-Marie Dedecker
978 94 64369 16 8 | € 22,50
Prikkelende brandstof voor 
het maatschappelijke debat

De stille maatschap: 
onbekend maar niet onbemind
Pieter Willems
978 94 64369 18 2 | € 24,95
Vermogensbescherming 
for all seasons

De bendes achter de Bende: 
misdaad kent geen grenzen

Jean-Pierre Adam
978 94 64369 12 0 | € 22,50

De Bende van Nijvel, 
een crimineel enigma

Backlist



Een vooruitblik op 2022...

Naomi Skoutariotis
Naomi Skoutariotis 

verkent ‘sisterhood’ en 
de noodzaak daarvan 

voor jonge vrouwen.

Luckas Vander Taelen
Op zoek naar de verhalen 
van zijn grootvader tijdens 
de Groote Oorlog, verkent 
Luckas Vander Taelen de 
Westhoek en Engeland van 
14-18 en vandaag.

Jonas Roelens en 
Thijs Hoogeland
wandelen door de 
letterlijk beeldrijke 
wereld van de homo-
erotische geschiedenis.

Luc Rasson
Luc Rasson waagt 
zich opnieuw aan 

zwart toerisme: 
herinneringen 
aan oorlog en 

dictatuur in Oost 
én West-Europa.



Marleen Beevers
Marleen Beevers zorgt 
voor een inspirerende 

handleiding voor 
dagelijks gebruik met 

een vernieuwende 
kijk op jezelf én op 
fashion vanuit een 

psychologische hoek.

Paul Pelckmans
Paul Pelckmans beschrijft 
de groei van ons moderne 
doodsbegrip en het taboe 
errond via een aantal 
zeventiende-eeuwse 
briefromans.

Pinar Akbas
Verloofd op haar 22. 
Getrouwd op 23. Op 

haar 24 wilde ze dood. 
En toen was ze vrij…

Andreas Stynen en 
Gerrit Verhoeven

In Bestemming België 
onderzoeken Andreas 

Stynen en Gerrit 
Verhoeven meer dan 

een eeuw toerisme in 
eigen land.

Walter De Donder
De enige man in 
Vlaanderen met twee 
burgemeesterpetjes. 
Walter De Donder 
overschouwt wijk 
en wereld met beide 
voeten op de grond.
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