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Wat maakt het leven de moeite waard? Hoe gaan we
met elkaar om? En met de natuur om ons heen?
Wat is de plaats van de mens in de kosmos? Geloven
we in een God of gaan we uit van een kosmische
energie? Vragen waar de mens zich regelmatig voor
gesteld ziet. Vragen waarvan de antwoorden samen-
hangen met de voorstellingen die de mens zich
maakt van wereld en bovenwereld, van oorsprong en
bestemming en van goed en kwaad.

Dit bijzondere boek verbindt twee belangrijke 
thema’s. Het gaat over bestaansoriëntatie, de wijze
waarop mensen zin geven aan hun leven in relatie
tot anderen en de wereld om hen heen. En het
bespreekt de rol van de verbeelding in de vormgeving
aan ons leven, in het plannen van onze toekomst, in

verbeelding en Bestaansoriëntatie

jan Hein Mooren

Met medewerking van 

Marijke janssens en Marja Moors

ilse vooren (fotografie)

iSBN 978-90-77024-39-3

Nur 730 / 734

W-boek / 17 x 24 cm.

geïllustreerd

288 pagina’s / € 29,50

Met een voorwoord door

joep Dohmen

Filosofisch inzicht
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ons denken over de machten of krachten die ons lot bepalen, enz. Onderweg komt
een breed scala aan psychologische en filosofische visies op de relatie tussen verbeel-
ding en bestaansoriëntatie aan de orde: de rol van de illusies, dagdromen, metaforen,
utopische denkbeelden, de morele horizon en moreel beraad, waardeontwikkeling,
narrativiteit, rituelen (samen met Marijke Janssens) en dromen (samen met Marja
Moors), science fiction, eindigheid en nog veel meer. 
De foto’s die deze onderwerpen illustreren zijn gemaakt door Ilse Vooren. 

Verbeelding en bestaansoriëntatie geeft niet alleen theoretische handvatten, het is ook
een praktijkboek. De dimensie van zingeving en levensbeschouwing is in verschillen-
de soorten begeleiding aan de orde: supervisie, onderwijs, coaching, trainingen en
geestelijke begeleiding. Het boek wordt afgesloten met diverse werkvormen voor pro-
fessionals die het belang van deze dimensie onderkennen. 

Jan Hein Mooren (Versailles, 1948) doceerde aan de
Universiteit van Humanistiek in Utrecht en was lid
van het hoofdbestuur van het Humanistisch
Verbond. 
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In Zin lees je over ervaringen uit het leven van men-
sen. Dagelijkse situaties en voorbeelden uit het
leger, de gevangenis en de psychiatrie wisselen elkaar
af. Ze worden uitgewerkt aan de hand thema’s, zoals
wijsheid, verdriet en troost, seksualiteit, utopische
denkbeelden, morele erosie en morele verbeelding. 
Studenten en professionals vinden in Zin een goede
introductie. Het boek is daarnaast ook toegankelijk
voor iedereen die geïnteresseerd is in waar het in het
leven uiteindelijk om draait.

Deze bundel bevat reeds verschenen en nog niet
gepubliceerd werk van Jan Hein Mooren.

Zin

inleidende teksten in de 

humanistisch geestelijke 

begeleiding

jan Hein Mooren

Samenstelling en redactie: 

Anouk Bolsenbroek

Met medewerking van: 

Peter Derkx

iSBN 978-90-77024-67-6

Nur 715 / 730 

W-boek / 17 x 24 cm.

192 pagina’s / € 24,50
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Humanistisch geestelijk werk is een vorm van pro-
fessionele begeleiding die ervan uitgaat dat mensen
op authentieke wijze zelf zin willen en kunnen
geven aan hun bestaan. Het beroep krijgt onder
meer gestalte in de zorgsector, in inrichtingen van
justitie en in het leger. Bakens in de stroom schetst
een methodiek die wordt toegelicht met casuïstiek
van raadslieden die werkzaam zijn in de gezond-
heidszorg en de ouderenzorg. De methodiek is geba-
seerd op een sociaal-psychologische benadering van
zingeving en op narratieve uitgangspunten voor het
begeleiden van mensen. Dat betekent dat de levens-
verhalen van cliënten zelf centraal staan.

Bakens in de stroom

Naar een methodiek van het 

humanistisch geestelijk werk

jan Hein Mooren

iSBN 978-90-77024-69-0 

Nur 895 / 715  

W-boek / 17 x 24 cm.

172 pagina’s / € 22,50

Geheel herziene 2e druk
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Wat vind jij ervan?! is een bundel uitdagende en
interessante columns over levensbeschouwing, dage-
lijkse dilemma’s, ethische vragen en humanisme
bedoeld voor leerlingen en docenten in het (vor-
mings)onderwijs. De bundel zet leerlingen aan het
denken en biedt materiaal dat gebruikt kan worden
voor discussie in de klas. En passant informeren de
columns over levensbeschouwelijk humanisme in
Nederland. 

De teksten lopen uiteen van filosofisch getinte stuk-
jes tot commentaren op concrete gebeurtenissen en
ontwikkelingen. Ze weerspiegelen de dagelijkse vra-
gen en gedachten van jongeren die over zichzelf en

Wat vind jij ervan?!

Prikkelende vragen over het leven

Bas van der Sijde

iSBN 978-90-77024-62-1

Nur 730 / 740 

S-boek / 15 x 22 cm.

geïllustreerd

124 pagina’s / € 14,95
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de wereld willen nadenken. Voorbeelden van thema’s
die aan bod komen, zijn het overlijden van een opa,
egoïsme, uiterlijk en vriendschap. De herkenbaar-
heid draagt bij tot inspirerende discussies waarbij
niet het gelijk van de één of de ander vooropstaat,
maar het vermogen tot denken en het voeren van
een dialoog. De teksten gaan vergezeld van prikke-
lende vragen die de leerlingen en docenten op weg
helpen bij de discussies. Het uiteindelijke doel is om
reflectie op eigen denken en handelen bij leerlingen
te stimuleren. 

De dialoog is altijd ook een gezamenlijk proces: 
vragen komen en gaan, antwoorden ontwikkelen
zich. Door anderen te horen en te bevragen komen
we verder in de vorming van onze visie op mens en
wereld.

Bas van der Sijde (1975) studeerde humanistiek en
werkt als geestelijk verzorger in een verzorgingshuis.
Hij is sinds 2007 als auteur verbonden aan het tijd-
schrift Oase Magazine voor Dagopeningen, bezin-
ningsmomenten en vieringen.
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tango met jeugdzorg

ervaringen van (pleeg)ouders, 

jongeren en professionals

Cornelie van Well

iSBN 978-90-77024-45-4

Nur 740 / 847

W-boek / 15 x 23,5 cm.

144 pagina's / € 19,95

Maatschappelijk betrokken
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Tango met jeugdzorg biedt een breed palet van verha-
len in de jeugdzorg. Verhalen van ouders van een
kind dat onder toezicht of uit huis is geplaatst, maar
ook van pleegouders, pleegkinderen en medewerkers
van bureau jeugdzorg. Ook is gesproken met een
bestuurder van Bureau Jeugdzorg, een Tweede
Kamerlid, een kinderrechter, een advocaat en mede-
werkers van de Inspectie Jeugdzorg.



Hoe word je een Bianca?

57 dagen zorg in 

een verzorgingshuis

Dirk Pool & Anne goossensen

iSBN 978-90-77024-51-5

Nur 895

W-boek / 14 x 21,5 cm.

80 pagina's / € 12,50

Wie is verzorgende Bianca? Dirk Pool, 57 dagen
opgenomen in een verpleeghuis, kiest haar als toon-
beeld van goede zorg. In dagboekverslagen die hij op
Facebook plaatst, schrijft hij over afhankelijkheid en
autonomieverlies. Dirk toont dat sensitieve afstem-
ming op de mensen voor wie gezorgd wordt, nood-
zakelijk is voor hun ervaring van zorgzaamheid.
Kwaliteit van aandacht blijkt een ingang hiertoe.
Het boek wil een eyeopener zijn en is geschreven
vanuit respect voor hen die dagelijks zorg leveren.

In de huidige discussie over kwaliteit van zorg in
verpleeghuizen geeft dit boek inzichten die verzor-
genden direct kunnen gebruiken in hun dagelijkse
praktijk.
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De moed om te zien toont dat
gevangenisstraf, in tegenstelling
tot wat soms gedacht wordt,
echt iets teweegbrengt en dat
gedetineerden worstelen met
zichzelf, met schuld en schaamte
en met vragen over hun leven en
toekomst. De uitvoerige casuï-
stiek maakt inzichtelijk wat vast-
zitten in emotioneel en existen-
tieel opzicht betekent.

In Herstelbemiddeling staan de
direct betrokkenen bij een delict
centraal. Bij herstelbemiddeling
krijgen het slachtoffer en de
dader voor elkaar een menselijk
gezicht, waardoor betekenis kan
worden gegeven aan een belang-
rijke gebeurtenis in hun leven.

Herstelbemiddeling wil bijdragen aan het hervinden
van het geloof in een humane en leefbare wereld.
Daarmee is het boek waardevol voor ieder die zich
interesseert in de wijze waarop aan de abstracte
maatschappelijke discussie over waarden en normen
praktisch gestalte kan worden gegeven.
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De moed om te zien

Humanistisch raadswerk in

justitiële inrichtingen

jan Hein Mooren (red.)

iSBN 978-90-77024-32-4

Nur 740/715

W-boek / 17 x 24 cm.

192 pagina’s / € 22,50

Herstelbemiddeling

een brug tussen slachtoffer

en dader

>> een methode van werken <<

jose Frijns & jan Hein Mooren

iSBN 978-90-77024-12-6

Nur 824

W-boek / 17 x 24 cm.

160 pagina’s / € 20,50 
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Tot nu toe is er weinig onder-
zoek beschikbaar naar jongens/ 
mannen in de prostitutie. De
samenleving en de hulpverlening
hebben daardoor nog een blinde
vlek voor deze groep. Terwijl het
uit het oogpunt van de volksge-
zondheid belangrijk is dat ze
zichtbaar zijn.

Dit boek schetst een actueel
beeld over transgender prostitu-
ees en prostitutie. Er is
Nederland niet eerder een kwali-
tatieve onderzoek gedaan naar
wat er specifiek is aan transgen-
der prostitutie. 

De aanleiding voor dit boek was
de vraag: Hoe is het om als tra-
vestiet achter het raam te wer-
ken? In vier gesprekken vertelt
travo Bas/Nathalya openhartig
over zijn ervaringen. De gesprek-
ken worden voorafgegaan door
een essay over het thema seksue-
le zelfbepaling 

Boys Online / Boys Offline

Seksuele dienstverlening door 

jongens/mannen (M$M) in 

Den Haag, 2009

Paul van gelder & Léon van Lier

iSBN 978-90-77024-37-9

Nur 740/865

W-boek / 16,5 x 24 cm.

152 pagina’s / € 21,50

transgenders en Prostitutie: 

een Haagse Nachttocht

Paul van gelder

iSBN 978-90-77024-30-0

Nur 740

W-boek / 16,5 x 24 cm.

128 pagina’s / € 19,75

‘ik ben wel mezelf, maar ik ben

mezelf ook niet’

een dwarse kijk op diversiteit, 

gender en seksuele zelfbepaling

Paul van gelder

iSBN 978-90-77024-61-4

Nur 740 

W-boek / 16,5 x 24 cm.

156 pagina’s / € 22,50
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Kun je internetten in de hemel?

Hoe kinderen en jongeren uit ver-

schillende culturen denken 

over leven en dood

ineke Wienese 

iSBN 978-90-77024-42-3

Nur 749/840

W-boek / 17 x 24 cm.

geïllustreerd en geheel in kleur

224 Pagina's / € 22,50

Voor het eerst komen er kinderen
en jongeren aan het woord van
wie de ouders en grootouders uit
andere landen komen dan
Nederland.

Belangrijk en breed inzetbaar boek

voor scholen, in zorg en welzijn

e.d. om met kinderen en jongeren

van ca. 9 t/m 15 jaar uit 

verschillende culturen de grote

vragen rond dood, verlies en rouw

te bespreken.

NBD Biblion 
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In Kun je internetten in de hemel? vertellen kinderen
en jongeren uit verschillende culturen en religies
welke gedachten, gevoelens en beelden zij hebben
over de dood en wat er na de dood gebeurt. Ook
vertellen ze hun verliesverhaal, wat hen steunt en
troost geeft bij verlies en wat ouders, familie en
school kunnen doen om te steunen. Ze hebben vra-
gen over de dood en willen weten hoe anderen daar-
mee omgaan. Tot slot geven ze aan wat voor hen in
het leven belangrijk is.

De verhalen van de kinderen en de jongeren zijn
afgewisseld met voorbeeldverhalen, weetjes, inter-
views, tekeningen, tips en achtergrondinformatie.
Voor scholen is er tot slot een speciaal hoofdstuk
met praktijkervaringen en tips.



identiteit: 

uitsluiten of verbinden

Professionals bekennen kleur

Huub Beijers, Polli Hagenaars,

ellen Minkenberg (red.) 

iSBN 978-90-77024-50-8

Nur 770/875

W-boek / 17 x 24 cm.

192 Pagina's / € 24,50

Met bijdragen van: ralph du Long,

Maykel verkuyten, Fons j.r. van de

vijver, gloria Wekker, rama Charan

tripathi, Fernanda Sampaio de

Carvalho, Kees Laban en Simon

groen, Marc Laquière, Wilma

Zwanepol, Huub Beijers, Doortje

Kal en glenn Helberg.
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Identiteit is een sleutelbegrip bij vele hedendaagse
kwesties. Met name als we het hebben over uitslui-
ting en discriminatie. Het is de Canadese pedagoog
McLaren die ons voorhoudt: ‘Hoe ben ik degene
geworden die de wereld van me gemaakt heeft?’ In
dit boek worden professionals in de hulpverlenende
en dienstverlenende beroepen verzocht zichzelf die
vraag te stellen en hem voor te houden aan hun
cliënten die  door maatschappelijke uitsluiting wor-
den geraakt. 

In dit boek gaan auteurs uit de wereld van psycholo-
gie en psychiatrie, organisatieontwikkeling, HRM,
jeugdzorg en antropologie in op de vragen en pro-
blemen die identiteit en uitsluiting oproepen. Zij
doen concrete handreikingen aan professionals en
beleidsmakers in deze sectoren, en aan studenten die
zich op deze praktijk voorbereiden.



verdubbelde verwachtingen

Wat wilskracht met je doet

Het indringende verhaal van een

jonge vrouw met de 

spierziekte SMA type ii

Patricia van Manen

iSBN 978-90-77024-43-0

Nur 860

W-boek / 15 x 23,5

144 pagina's / € 14,95

Ook verkrijgbaar als e-book

iSBN 978-90-77024-90-4

€ 9,99

Persoonlijke verhalen
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Dit is het bijzondere levensverhaal van een levens-
lustige vrouw met een zeldzame, ernstige spierziekte.
Met haar inmiddels 40 jaar heeft ze haar levensver-
wachting ruimschoots overschreden en zelfs verdub-
beld.
Op nuchtere wijze beschrijft Patricia haar zoektocht
naar eigenwaarde,  toekomstperspectief en zelfstan-
digheid. Aan de hand van alledaagse gebeurtenissen,
anekdotes en memorabele mijlpalen schetst ze een
beeld van haar leven. Openhartig deelt ze haar frus-
traties, dilemma’s en onzekerheden. Daarbij laat ze
confronterende gebeurtenissen en intieme zaken niet
onbesproken. Maar al is de realiteit soms hard,
Patricia blijft altijd de schoonheid van het leven in
het oog houden en kiest doelbewust haar eigen weg.



Kleinkind onbereikbaar

verhalen over verbroken relaties

tussen grootouders, ouders en

kleinkinderen

Cornelie van Well

iSBN 978-90-77024-31-7

Nur 740/770

W-boek / 15 x 23,5 cm.

148 pagina’s / € 19,95

“Grootouders, uw kleinkinderen hebben u nodig.”
Duidelijker dan dit citaat uit de inleiding van 
Else-Marie van den Eerenbeemt kan het thema van
Kleinkind onbereikbaar niet verwoord worden. Vele
duizenden grootouders komen elk jaar in de situatie
dat zij geen contact meer kunnen hebben met hun
kleinkinderen. In dit boek leest u de verhalen van
die grootouders, maar ook die van de ouders en de
kleinkinderen. Het zijn schrijnende verhalen, niet
alleen van de grootouders, maar ook van de klein-
kinderen en de ouders. Deskundigen geven hun
mening en adviezen.
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geadopteerd, en dan? 

Persoonlijke verhalen van 

geadopteerden, afstandsmoeders

en adoptieouders

Cornelie van Well

iSBN 978-90-77024-41-6

Nur 740 / 770

W-boek / 15 x 23,5 cm. 

geïllustreerd

188 pagina’s / € 19,95

Voor dit boek zijn zowel geadopteerden, adoptie-
ouders en afstandmoeders geïnterviewd. Loyaliteit
jegens de adoptieouders en onzekerheid over wat je
te wachten staat als je je biologische familie gevon-
den hebt, komen in de verhalen naar voren. De
adoptieouders die zijn geïnterviewd geven allen aan
dat het uiteindelijk goed is dat hun kind contact
krijgt met de biologische familie. Zij vinden het
belangrijk dat hun kind in ieder geval weet waar hij
of zij vandaan komt. En uit de verhalen van de
afstandsmoeders spreekt veel verdriet en boosheid
omdat ze hun kind ‘moesten’ afstaan. 

De proloog is van de hand van René Hoksbergen
die schrijft: “Cornelie van Well heeft met haar boek-
je gevoelige snaren van de gehele adoptiedriehoek
weten te raken. Dit boekwerk bevat een schat aan
relevante, waardevolle informatie.” 
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van het erf af

De trek van boerendochters 

naar de stad en de honger 

naar landleven

Sietske Dijkstra & Lia van Doorn

(red.)

iSBN 978-90-77024-64-5

Nur 402 / 740

geïllustreerd

W-boek / 14 x 21,5 cm.

160 pagina’s / € 17,50

Van het erf af vertelt het verhaal van boerendochters
die niet op de boerderij zijn gebleven en een bestaan
in de stad boven het leven op het platteland verko-
zen. De verhalen vertellen over het proces van weg-
gaan en aankomen. De boerendochters verlieten
hun geboortegrond en het erf en ontgroeiden het
plattelandsmilieu. In het stedelijke milieu waar ze
aankwamen, moesten ze wennen aan andere
omgangsvormen en ongeschreven gedragsregels. Ze
voelden zich lange tijd onzeker in dit nieuwe stads-
milieu. En sommigen vragen zich nog steeds af waar
ze zich het meeste huis voelen: in de stad of op het
platteland of in een zelfgecreëerde mengvorm van
the best of both worlds. 
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Ik… borstkanker?! geeft het authentieke verhaal van
Marja Bosma over twee jaar van haar leven waarin
zij haar borstkanker overwon en een borstrecon-
structie onderging. 
In Nederland krijgt ongeveer één op de acht vrou-
wen borstkanker. Marja Bosma was één van die
vrouwen. Met dit boekje krijgt de lezer een persoon-
lijke kijk in een bijzondere periode van het leven
van Marja Bosma, waarin zij haar borstkanker over-
won en een borstreconstructie in Gent onderging.
Een kleine twee jaar die bepaald niet de makkelijk-
ste jaren waren. 

ik… borstkanker?!

mijn verhaal

Marja Bosma-de Kok

iSBN 978-90-77024-38-6

Nur 860

geïllustreerd

A-boek / 12,5 x 20 cm.

96 pagina’s / € 12,95
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Dit is het authentieke verhaal van een moeder. 
Het is uit het hart gegrepen en verdient alle aandacht
van hulpverleners, studenten en hun opleiders.

Joep was 12 jaar toen bij hem de diagnose autisme
werd gesteld. Nu is hij 22 jaar en de tussenliggende
tien jaren waren voor zowel Joep als zijn ouders een
zeer moeilijke tijd. Een lange strijd die nog lang niet
gestreden is. Dit komt mede doordat Joep zijn han-
dicap niet wil en niet kan accepteren. Zijn ouders
kwamen in de loop van de jaren in het doolhof van
de hulpverlening terecht. Tot tweemaal toe hebben
zij de moeilijke beslissing moeten nemen om Joep
gedwongen te laten opnemen.
Joep ziet het leven als zeer negatief en houdt zich
staande door middel van alcohol en het contact met
zijn vrienden. Zal Joep het leven ooit als prettig
kunnen ervaren en zal er ook voor hem een waarde-
volle toekomst zijn?

Zijn moeder vertelt in dit boek op een zeer openhar-
tige wijze het levensverhaal van Joep, haar autistische
zoon. Zij schetst daarin de problemen die haar gezin
heeft met de directe omgeving, met school en met
name de hulpverlening. Telkens moet zij de diverse
hulpverleners weer opnieuw haar verhaal over Joep
vertellen. En telkens blijkt dat de hulpverlening faalt. 

verstrikt in autisme 

een moeder vertelt het verhaal 

van haar zoon

Lieke groenewijde 

iSBN 978-90-77024-34-8

(3e druk)

Nur 848

A-boek / 14,5 x 21,5 cm

288 pagina's / € 18,95
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ADHD-kinderen in ontwikkeling

Diagnostiek en effectieve pedago-

gische aanpak in de jeugdzorg

Prof. dr. jan van der Ploeg &

dr. evert Scholte

iSBN 978-90-77024-01-0

Nur 725/744

W-boek / 17 x 24 cm.

160 pagina’s / € 17,00 

(met register)

De meeste ADHD-kinderen komen later goed
terecht, maar hun opvoeding verloopt soms zo
moeilijk dat de ouders er alleen niet uitkomen. Er is
dan specifieke begeleiding nodig van professionele
hulpverlening. Belangrijk is dat er eerst een juiste
diagnose wordt gesteld. Daar mankeert het nog wel-
eens aan. Verder heeft het kind recht op een adequa-
te behandeling en dat vergt in de eerste plaats een
effectieve pedagogische aanpak. Wat is de juiste aan-
pak? De auteurs hebben meer dan 150 kinderen met
ADHD in hun ontwikkeling gevolgd. In ADHD-
kinderen in ontwikkeling stellen de auteurs hun ver-
rassende bevindingen open voor een breder publiek.
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Het opvoeden en onderwijzen
van een kind met een
ontwikkelingsstoor nis, zoals
autisme of ADHD, is geen een-
voudige taak, maar niet onmo-
gelijk. De meeste kinderen blij-
ken zich later een passende
plaats te hebben verworven in de

samenleving. De weg ernaartoe vergt extra inspan-
ningen. Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en
bij het leren is vaak extra begeleiding nodig, bijvoor-
beeld via het cluster 4 onderwijs. Hier krijgt het
kind speciaal onderwijs dat toegesneden is op zijn of
haar problematiek. Wat is de juiste aanpak van kin-
deren met ontwikkelingsstoornissen? De auteurs
hebben ruim twee jaar 200 cluster 4 kinderen in
hun ontwikkeling gevolgd. Hun inzichten leveren
bouwstenen op om de hulpverlening aan kinderen
met ontwikkelingsstoornissen thuis en op school
efficiënter en effectiever te maken. 

Geschikt voor professionele hulpverleners en 
leerkrachten die op cluster 4 scholen werken, voor ouders
van kinderen met ontwikkelingsstoornissen en voor leer-
krachten die werkzaam zijn in het gewone basisonder-
wijs.

Speciale kinderen in ontwikkeling

Diagnostiek en behandeling in 

het cluster 4 speciaal onderwijs

Prof. dr. e.M. Scholte, 

prof. dr. i.A. van Berckelaer-Onnes

& drs. M. van Oudheusden

Met medewerking van 

drs. K.A.j. van Zoest & 

drs. M. Quartel

iSBN 978-90-77024-26-3

Nur 848/875

W-boek / 17 x 24 cm.

144 pagina’s / € 19,50
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Ouderschap in Nederland verandert. Er verschijnen
steeds meer nieuwe gezinsvormen en er komen steeds
meer gezinnen waarvan één ouder of allebei de ouders
hun wortels hebben in een ander land en dus een
andere cultuur. Ideeën over opvoeden zijn daardoor
onderhevig aan vernieuwingen. In Tropenjaren belich-
ten de auteurs aan de hand van literatuurstudie en
interviews met ouders een aantal pregnante vragen
zoals: waarom een kind, hoe organiseer je de zorg in
combinatie met je werk en welke waarden geef je je
kind mee? Daarbij komt de vraag naar voren hoe je je
kind eigenlijk voorbereidt op de ingewikkelde samen-
leving van morgen? Verder wordt er gekeken naar een
samenleving waarin ouders vanuit verschillende lan-
den en culturen hun weg proberen te vinden.
Kinderen van de toekomst, hun kansen en belemme-
ringen staan uiteindelijk centraal in dit actuele en
leesbare portret van ‘de’ moderne ouder.

tropenjaren

verhalen van modern ouderschap

Marion den uyl & 

Linda emmelkamp

iSBN 978-90-77024-28-7

Nur 740/761

geïllustreerd

W-boek / 15 x 22 cm.

192 pagina’s / € 22,50
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inleiding in filantropie en 

filantropiewetenschap 

Prof. dr. th.N.M. Schuyt

iSBN 978-90-77024-66-9

Nur 756/759

W-boek / 17 x 24 cm.

128 pagina’s / € 18,50

reeks Filantropische Studies 

van de vrije universiteit

Goede doelen

Dit boek biedt een inleiding in moderne filantropie.
In de meest algemene zin slaat ‘filantropie’ op han-
delen dat voortkomt uit liefde voor de ander, voor
anderen of de mensheid, hetgeen de letterlijke bete-
kenis is van het Griekse begrip philos anthropos.
Het voorvoegsel ‘modern’ doelt op de betrokkenheid
en bereidheid van burgers, fondsen, kerken en
bedrijven om – vrijwillig – bij te dragen aan de
maatschappij. Filantropie wordt in Nederland en
Europa herontdekt als inkomstenbron.
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recht rondom het goede doel

juridische aspecten van 

de filantropie

Prof.mr. t.j. van der Ploeg (red.)

iSBN 978-90-77024-07-2

Nur 825/740

W-boek / 17 x 24 cm.

232 pagina’s / € 25,50

reeks Filantropische Studies 

van de vrije universiteit

Recht rondom het goede doel behandelt diverse juridi-
sche onderwerpen waarmee organisaties uit de non-
profitsector en in het bijzonder de filantropische
wereld in de dagelijkse praktijk te maken krijgen.
De volgende onderwerpen komen onder andere aan
de orde:
• juridische vormgeving van rechtspersonen 
(vereniging en stichting);

• de subsidieverlening door de overheid; 
• giften en schenkingen die door particulieren aan
goede doelenorganisaties worden gedaan en de
eisen die daaraan zijn te stellen vanuit het privaat-
recht en het huwelijks-vermogensrecht;

• fiscale onderwerpen die van belang zijn bij de
activiteiten van goede doelenorganisaties en bij de
schenkingen door particulieren en bedrijven aan
deze organisaties. 
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Doeboeken voor kids

Lekker door de herfstbladeren stappen en doen wie
het eerste een paddestoel ziet. Kikkers vangen in een
schepnetje en dan zo’n glibberig beestje in je hand
houden. Of eikels en kastanjes zoeken tot je jaszak-
ken uitpuilen. Buiten valt er van alles te beleven
voor kleine kinderen, zeker als je de tijd neemt om
overal bij stil te staan. Dat is het thema van 
Het BomenBloemenBeestenBuitenboek van Karsten en
Roos, een boek voor kinderen van 3 tot 7 jaar, dat
ook leuk is voor volwassenen. De hoofdpersoon van
het boek is Karsten, een jongetje van 4 jaar. Roos is
zijn tante. Samen gaan ze op pad en maken ze van
alles mee. 

Zie een voorproefje van het boek op:
www.bbbbuitenboek.nl 

Annet Huizing (tekst) & 

Margot Westermann (illustraties) 

iSBN 978 90 6224 475 1

Nur 272/210

A-boek / 21 x 23 cm

gebonden uitgave

geïllustreerd en geheel in kleur 

42 pagina’s / € 14,95

een uitgave in samenwerking met

uitgeverij jan van Arkel 

(www.janvanarkel.nl)

Het BomenBloemenBeestenBuitenboek 
van Karsten en roos
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ik zie, ik zie wat ik niet zie

Maarten Frens & Stefan Louw

iSBN 90-77024-22-0

Nur 259/840

W-boek / 21 x 21 cm.

gebonden uitgave

geïllustreerd en geheel in kleur 

48 pagina’s / € 12,50

Vaak geloof je iets pas als je het ziet. Maar is dat wel
terecht? In dit boekje zie je dingen die er niet zijn.
En je ziet dingen niet die er juist wel zijn. En din-
gen die helemaal niet kunnen. Kijken is creatief en
wat je ziet is wat je er zelf van maakt.

Dit boekje is speciaal samengesteld voor kinderen
vanaf 10 jaar en kan zowel op de basisschool als
thuis worden gebruikt.
Laat de kinderen zich verbazen en verwonder jezelf
ook over wat je (niet) ziet.

Met extra informatie op de website: 

www.uitgeverijdegraaff.nl/ik-zie-ik-zie-wat-ik-niet-zie
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Voor bedrijf en samenleving

Wat houdt bestuurders, ondernemers en
politici in Nederland bezig?

In Inspirerende
Ontmoetingen
doet Eric van der
Wal verslag van
zijn ontmoetin-
gen met toon-
aangevende en
tot de verbeel-
ding sprekende
mannen en vrou-
wen, functione-
rend in binnen–
en buitenland.
Zij vertellen op

boeiende wijze over hun drijfveren. Het wordt dui-
delijk wat de gevaren zijn wanneer we ons hart niet
volgen. Arthur Docters van Leeuwen zegt daarover:
‘als we een leven leiden dat ons niet past gaan we
dood!’

inspirerende Ontmoetingen

eric van der Wal

iSBN 978-90-78071-61-7

Nur 401

W-boek / 17 x 24 cm.

352 pagina's / € 19,95
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Facility management is er in vele soorten en maten.
Rietveld & De Rouw hebben hun ruime praktijker-
varing gebruikt om de facility manager een hoofdrol
te geven in een roman. Lees hoe Karin Brouwer haar
organisatie omtovert in een vraaggerichte facilitaire
organisatie.

Het Rieten Dak is de eerste 
managementroman

Het boek bestaat uit twee delen. In deel één volgen
we Karin Bouwer die als facilitair manager in ander-
half jaar tijd haar organisatie professionaliseert. 
In het tweede deel zijn technieken en voorbeelden
opgenomen die de lezer direct kan toepassen in de
dagelijkse praktijk.

Het rieten Dak

Over de vorming van een 

vraaggericht facilitair bedrijf

Henk rietveld & 

Leon-Paul de rouw

iSBN 978-90-77024-21-8

Nur 801/807

W-boek / 17 x 24 cm.

256 pagina’s / € 24,50
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Geestelijke zorg

In dit boek zoeken vrouwen met
een BPS naar woorden die
omschrijven hoe zij ‘hun’ borderli-
ne ervaren. Ze laten zien hoe ze er
ieder op hun eigen manier mee
hebben leren leven: niet met een
algemene gebruiksaanwijzing,

maar door acceptatie, zelfkennis en met vindingrijk-
heid. Borderline van binnenuit spoort hulpverleners
aan niet op afstand te blijven maar juist dichterbij te
komen. In die nabijheid wordt zichtbaar dat mensen
met borderline gewone mensen zijn, maar dan
ánders.

Geestelijke verzorging en psychothe-
rapie houden zich beide bezig met
het begeleiden van mensen met
levensvragen. Beide beroepen heb-
ben veel met elkaar gemeen, ter-
wijl de verschillen van belang zijn.
Elke nieuwe generatie psychothe-

rapeuten en geestelijk verzorgenden dient dan ook
een antwoord te vinden op de vraag naar de eigen-
heid van beide beroepen. De heruitgave van dit
inmiddels klassieke boek levert daaraan een bijdrage.

Borderline van binnenuit

Handreiking aan hulpverleners

Anne Oude egberink, Francis

Wijnhoud & viola van rijnsoever

iSBN 978-90-77024-63-8

Nur 875

W-boek / 14 x 21,5 cm. 

112 pagina's / € 14,50

geestelijke verzorging en 

psychotherapie

jan Hein Mooren

iSBN 978-90-77024-27-0

Nur 895 / 777

W-boek / 12,5 x 20 cm.
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Gezien of niet? verkent de mate
waarin mensen die behandeld
worden voor geestelijke gezond-
heidsproblemen zich gezien voe-
len. De spanning tussen een pro-
fessionele, diagnostiserende blik
en het recht doen aan de logica en

ervaringswereld van cliënten staat centraal. ‘Goed
gezien’ worden blijkt geen gemeengoed in de geeste-
lijke gezondheidszorg. Hoe hulpverleners cliënten
innerlijk ‘verbeelden’ lijkt hier debet aan, maar is
nog weinig onderwerp van gesprek. Verhalen van
cliënten tonen misverstanden, scheve machtsverhou-
dingen, gemiste kansen en vooral een onvermogen
tot feedback op momenten dat ze zich niet passend
verbeeld weten.

Wat doe je daar nu eigenlijk? is
een bijzonder boekje over een
bijzonder beroep: humanistische
geestelijke verzorging in de
ouderenzorg. In een aantal frag-
menten schetst de auteur alle-
daagse momenten van begelei-

ding van bewoners en patiënten.

gezien of niet?

verbeeldingen in de geestelijke

gezondheidszorg

Anne goossensen & Anne Oude

egberink

978-90-77024-44-7

Nur 895

2e ongewijzigde druk febr. 2015

64 pagina’s / € 11,50

Wat doe je daar nu eigenlijk

Fragmenten van humanistische

geestelijke verzorging in een 

verpleeghuis

Sonja ’t Hart-Hartog

iSBN 978-90-77024-29-4

Nur 895/715

W-boek / 15 x 22 cm.

geïllustreerd

80 pagina’s / € 12,95
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Wat is gek? 

Kijken door de psychiatrische bril

Paul van Hoek en Frans Brinkman

iSBN 978-90-77024-68-3

Nur 875

W-boek / 14 x 21,5 cm.

108 pagina’s / € 14,50

Rutger Jan van der Gaag in het

voorwoord: "Velen buiten de psy-

chiatrie, leken maar ook werkers

binnen en buiten de gezondheids-

zorg, kunnen hun voordeel doen

met dit prachtige boek."

Dit boek is een handreiking om de psychische stoor-
nissen die je als hulpverlener waarneemt onder
woorden te brengen. De auteurs introduceren het
kijken door een psychiatrische bril. Wanneer je weet
of vermoedt dat iemand een psychiatrisch probleem
heeft, geeft zo’n bril de mogelijkheid om helder te
verwoorden wat de psychiatrische problemen zijn.
Dat helpt om helder af te wegen wat moet en wat
kan.

De auteurs willen met dit boek bereiken dat ook
hulpverleners buiten de GGz niet schrikken van
psychiatrische problemen bij hun cliënten. Ten
tweede willen de auteurs dat hulpverleners psychia-
trische problemen goed herkennen en kunnen ver-
woorden – professionaliteit is ‘woorden hebben’
voor wat je waarneemt. ‘Woorden hebben’ betekent
kunnen afstemmen met de cliënt en met collega-
hulpverleners.
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Biologie in de 21ste eeuw

rascha Nuijten & Carien Mol

(redactie)

iSBN 978-90-77024-60-7

Nur 922

geïllustreerd

S-boek / 16 x 22 cm.

264 pagina's / € 16,50

Alles over biologie

Biologie is over-
al. Kijk maar om
je heen! Overal
zijn biologische
processen aan de
gang. De 21ste
eeuw wordt de
eeuw van de bio-
logie genoemd
omdat biologi-
sche kennis
steeds belangrij-
ker wordt bij het
begrijpen en

oplossen van grote maatschappelijke problemen.
Denk hierbij aan de klimaatveranderingen en het
verwachte voedselprobleem. Deze en nog vele ande-
re onderwerpen komen in dit boek aan bod. 

Biologie in de 21ste eeuw is het lesboek voor eerste-
jaarsstudenten biologie en geeft voor de geïnteres-
seerde middelbare scholier inzicht in wat biologie te
bieden heeft.

De boeken zijn geschreven door honoursstudenten van het departement Biologie van de U           
studenten de mogelijkheid om extra uitdagingen aan te gaan ter verbreding en verdieping            
persoonlijke ontwikkeling doelen bereiken die boven de eindtermen van de reguliere bach  
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Life Support

Hoe duurzaamheid bijdraagt aan de

leefbaarheid van de aarde

Celine van Bijsterveldt &

erik Schild (redactie)

iSBN 978-90-77024-65-2

Nur 922

geïllustreerd

S-boek / 16 x 22 cm.

192 pagina's / € 16,50
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            Universiteit Utrecht. Het honoursprogramma biedt aan goed presterende en gemotiveerde 
             van het bestaande bachelorprogramma. Daarbij kunnen ze in hun academische en 
           heloropleiding uitstijgen.

Life Support laat
zien hoe duur-
zaamheid bij-
draagt aan de
leefbaarheid van
de aarde en wat
de biologie daar-
aan kan bijdra-
gen. Een jaar
lang hebben de
auteurs vol
enthousiasme
gewerkt aan dit
onderwerp. Het

boek staat vol met interessante feiten. Wist u bij-
voorbeeld dat de mens duizenden jaren geleden al
een ijstijd heeft uitgesteld? Daarnaast komen allerlei
fantastische toepassingen van biologie in duurzaam-
heid aan bod. Biologie speelt namelijk niet alleen nu
een grote rol, als het gaat om bijvoorbeeld alterna-
tieve energie, voedsel, ecosystemen en biodiversiteit,
maar ook in de toekomst lijken de mogelijkheden
grenzeloos. Reis met de auteurs mee door de tijd en
lees hoe de biologie ervoor zorgt dat wij de aarde op
handen kunnen dragen.



40 Boeken die ertoe doen

De grenzen van het leven; daar sta je niet elke dag
bij stil. Als biologen kijken wij goed om ons heen en
we hebben ontdekt dat het leven meer grenzen kent
dan we aanvankelijk dachten. Sommige grenzen zijn
minder zichtbaar dan anderen. Het is duidelijk dat
iedereen geboren wordt en ook overlijdt; daarnaast
zijn er nog genoeg organismen die elke dag op de
rand van het bestaan vertoeven. Het grijze gebied
tussen leven en niet-leven wordt bepaald door evolu-
tionaire selectiedrukken en is voor de wetenschap
nog een groot raadsel, ook waar het gaat om alle-
daagse dingen als sterfte. De wetenschap zoekt haar
eigen grenzen op bij het creëren van synthetisch
leven en de mensheid drijft de planeet misschien wel
tot het uiterste in de huidige klimaatverandering.

grenzen van het leven 

jooske Monster &

Anne van vlimmeren (redactie)

iSBN 978-90-77024-73-7

Nur 922

geïllustreerd

S-boek / 16 x 22 cm.

240 pagina's / € 16,50



Wij zijn de
mens, één van de
meest invloedrij-
ke diersoorten
op aarde. Onze
arm strekt tot
voorbij de ran-
den van conti-
nenten en het
oppervlak van
deze planeet. Wij
zijn alleen niet
de enige bewo-
ners. Op deze

aardbol leven ontelbaar veel andere organismen.
Samenwerking is van belang als wij deze planeet wil-
len delen. De mens is afhankelijk van de dieren en
planten in onze omgeving maar dat niet alleen; klei-
ne organismen die met het blote oog niet te zien
zijn zorgen dat wij in leven blijven, terwijl ook enor-
me klimaatsystemen bijdragen aan ons bestaan. De
mens heeft een plek in de kringloop van het leven,
waardoor de aarde in evenwicht blijft. Deze samen-
werkingen verlopen alleen niet altijd ideaal. Er ont-
staan conflicten wanneer mensen onzichtbare biolo-
gische grenzen overschrijden. Hierdoor wordt de
balans op aarde verstoord. Dit boek beschrijft de
mens als centraal punt in de wereld en de samen-
werkingen en conflicten die wij hebben met de pla-
neet waarop wij leven.
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360° mens 

interacties met het leven 

om ons heen

Minne Prüst & tom roth (redactie)

iSBN 978-90-77024-74-4

Nur 922

geïllustreerd

S-boek / 16 x 22 cm.

224 pagina's / € 16,50



tien jaar drugs- en aidspastoraat

in Amsterdam, 1990-2000

Memoires van Nederlands 

eerste drugspastor

ricus Dullaert

iSBN 978-90-77024-33-1

Nur 711/860

geïllustreerd

W-boek / 21 x 21 cm.

208 pagina’s / € 16,50
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Gericht op zorg: Hiv & Aids

Tien jaar drugs- en aidspastoraat in Amsterdam is een
levendig verslag van de zelfkant van Amsterdam die
nu al haast verleden tijd is. Er staan verhalen in die
je laten huilen en lachen tegelijk. In 1990 werd
Nederlands eerste drugspastor Ricus Dullaert aange-
steld. Nog in datzelfde jaar opende hij de kerk voor
druggebruikers in de Petrus en Paulus Crypte in de
Barndesteeg midden op de Wallen. Achttien jaar
lang werd daar iedere zondag een kerkdienst met en
voor druggebruikers gehouden. Het drugspastoraat
bestaat anno nu nog steeds.



In de columns die in Twee lege stoelen zijn verza-
meld, ontrafelt Han Nefkens voor de lezer wat het
betekent om te leven met hiv. Hij laat ons zien hoe
hiv niet alleen je lichaam infecteert, maar ook je
dagelijks leven. En hij zoekt de confrontatie op met
mensen in ontwikkelingslanden. Mensen voor wie
nog geen behandeling beschikbaar en hiv dus nog
steeds een doodvonnis is. In die confrontatie maakt
hij de kloof tussen het Westen en ontwikkelingslan-
den pijnlijk voelbaar. 

twee lege stoelen

Han Nefkens

iSBN 978-90-77024-20-1

Nur 325

A-boek / 12 x 17 cm.

gebonden uitgave

112 pagina's / € 12,50
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ik leef posithiv

Spiritualiteit en zingeving in de

omgang met hiv & aids

Samenstelling: inga Mielitz

interviews: 

ellen Kok en Marleen Swenne

Foto's: Marjolein Annegarn

iSBN 978-90-77024-15-7

Nur 728/860

A-boek / 21 x 21 cm.

(2e ongewijzigde druk)

geïllustreerd met 50 foto's

144 pagina's / € 12,50

Ik leef posithiv is het eerste boek in Nederland dat
thema's rond spiritualiteit, zingeving en hiv/aids
combineert. Het is een prachtig uitgegeven collage
van foto's en interviews met mensen die geconfron-
teerd zijn met hiv/aids. Mensen met een andere
levensbedreigende ziekte, zoals bijvoorbeeld kanker,
zullen er veel in herkennen. 
Zo divers als hun antwoorden, zijn de achtergron-
den van de 24 vrouwen en mannen. Ze zijn tussen
de 24 en 72 jaar, met homo-, hetero- en biseksuele
leefstijlen, autochtone Nederlanders en nieuwko-
mers uit landen als Mexico, Suriname, Afrika, de
Verenigde Staten en Iran.
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je leeft nu

Hiv-positief: impressies en 

interviews 1992-2003

Marleen Swenne

iSBN 978-90-77024-10-2

Nur 890/860

A-boek / 15 x 23,5 cm.

160 pagina's / € 14,50

Tussen 1992 en 2000 werkte Marleen Swenne bij de
Hiv Vereniging Nederland. Gedurende die jaren
interviewde zij voor ieder nummer van Hivnieuws
iemand die hiv-positief was. Stuk voor stuk praatten
de geïnterviewden bijzonder openhartig over hun
leven met hiv. Bij de Hiv Vereniging werkte Marleen
Swenne samen met Carmen, die hiv had. Ze werden
vriendinnen en toen Carmen stierf, werd Marleen
de voogd van haar zoon Kevin. 

Een selectie uit de in Hivnieuws verschenen inter-
views is in Je leeft nu chronologisch gebundeld.
Tussen de interviews door wordt het verhaal verteld
van Carmen, Kevin en Marleen en wordt van jaar
tot jaar de stand van zaken in de aids-behandeling
kort weergegeven. Zo is dit boek een geschiedschrij-
ving geworden ‘over leven met hiv’.
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Soms sta je versteld wat mensen allemaal kunnen uit-
kramen. Is dat uit onnozelheid, onwetendheid of
gewoon omdat ze zich geen houding weten te geven als
het gaat om een ziekte als kanker? Ik prent mezelf in
dat het goed bedoeld is, maar een knagend gevoel blijft
achter. 'Gelukkig heb je de goede kanker' klinkt nog na
in mijn hoofd. Goede kanker? Bestaat die dan?

Anke van Haften kreeg in april 2012 de diagnose
schildklierkanker. Na de diagnose hield ze een jaar
lang een dagboek bij. Vanaf januari 2014 verscheen
dit dagboek in een wekelijkse column op de website
van SON (Schildklier Organisatie Nederland). Deze
columns zijn in dit boek gebundeld tot een realisti-
sche, soms pijnlijke, maar met een gezonde dosis
humor gebrachte weergave van een jaar.

goede kanker bestaat niet!

een realistisch ervaringsverhaal

over schildklierkanker

Anke van Haften

iSBN 978-90-77024-47-8

Nur 860

W-boek / 11 x 18 cm.

112 pagina's / € 14,50

Ook verkrijgbaar als ebook

iSBN 978-90-77024-91-1

€ 9,99

“Het boek is (…) niet alleen een

grote steun voor alle patiënten

met schildklierkanker, maar ver-

plichte kost voor alle artsen die

het begrip ‘goede kanker’ nog in

hun vocabulaire hebben en eigen-

lijk voor iedereen die begaan is

met mensen om zich heen.”

Prof.dr. j.W.A. (jan) Smit, inter-

nist-endocrinoloog en hoofd

Afdeling interne geneeskunde,

radboudumc

Reeks Zorgindruk
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De halszaak entonnie

Diagnose oorspeekselklierkanker

Lennie van der geest

iSBN 978-90-77024-46-1

Nur 860

W-boek / 11 x 18 cm.

208 pagina’s / 18,50

Ook verkrijgbaar als ebook

iSBN 978-90-77024-92-8

€ 10,99

Lennie-Ester van der Geest – opge-

leid verpleegkundige en jaren

werkzaam geweest in de gezond-

heidszorg – wordt getroffen door

een agressieve vorm van oorspeek-

selklierkanker. Van de ene op de

andere dag verandert haar onbe-

vangen leven in een leven van

geleefd worden. Het zijn twee

woorden die haar leven totaal ver-

anderen: diagnose kanker.

Door verdriet, angst en onzekerheid om wat haar
overkomen is, heeft zij besloten om haar aangrijpen-
de en zeer persoonlijke verhaal op papier te zetten.
Lennie-Ester schreef het verhaal in eerste instantie
alleen voor zichzelf, om de heftige levensperiode een
plek te geven. Door aanmoediging van dierbaren
om dit openhartige, gedetailleerde en eerlijke verhaal
naar buiten te brengen, is dit privéverhaal uiteinde-
lijk een openbaar boek geworden. Voor iedereen die
vandaag denkt gezond te zijn, kan morgen het
woord ‘kanker’ levenslang betekenen. De onzeker-
heid die deze ziekte brengt, wordt door Lennie-Ester
op een vlotte, intense, eerlijke, maar ook humoris-
tisch manier beschreven. Zij hoopt door dit verhaal
een steun te kunnen zijn voor een ieder met én zon-
der kanker.
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Nooduitgang

een bijzonder verhaal over 

endeldarmkanker

Harrie Keusters

iSBN 978-90-77024-49-2

Nur 860

W-boek / 11 x 18 cm.

104 pagina’s / 14,50

Ook verkrijgbaar als ebook

iSBN 978-90-77024-93-5

€ 9,99

“Een onderhoudend boek over keu-

zes voor patiënten met endeldarm-

kanker. Het leest als een trein.”

dr. geerard Beets, oncologisch 

chirurg Maastricht uMC+
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In april 2013 krijgt Harrie Keusters de diagnose
endeldarmkanker. Volgens de artsen zijn een perma-
nent stoma en verdere ongemakken onvermijdelijk.
De behandelingen krijgen echter een bijzonder ver-
loop en Harrie komt voor levensbepalende keuzes te
staan. Er wordt door de artsen in eerste instantie
gesproken over een rectumamputatie – dat zou de
stoma betekenen – maar er blijkt een alternatieve
methode in het Academisch Ziekenhuis 
Nooduitgang is een indringend verslag over endel-
darmkanker. Harrie neemt ons mee in zijn leven na
de diagnose. Hij deelt zijn zorgen met de lezer en
schetst de algemene gang van zaken in de zorg en
specifiek de behandeling. Het boek geeft daarmee
handvatten voor mensen die in eenzelfde traject
terechtkomen. Het is ook een verhaal met een flinke
dosis humor en laat zich in één adem uitlezen.



Stel je voor dat je na de bevalling hyperactief bent,
niet meer kunt slapen en de realiteit compleet uit
het oog verliest. Dat overkwam Manon. Zij ont-
wikkelt een kraambedpsychose en wordt op dag
twaalf van haar kraambed opgenomen in een psy-
chiatrische instelling. Nadat ze hersteld is en weer
naar huis mag, heeft ze ineens geen energie meer.
Ze voelt zich somber en ervaart angsten, net als 10
à 15 % van alle bevallen vrouwen die een postnata-
le depressie doormaken.
Manon beschrijft wat ze beleeft en voelt tijdens en
na haar kraamtijd. Je leest hoe ze ziek wordt, wat
er gebeurt tijdens haar opname en hoe het herstel
verloopt. Tussendoor lees je hoe Manons partner
dezelfde situaties beleeft. Ten slotte beschrijft
Manon hoe zij achteraf op de situatie terugkijkt.

'Ben niet gek, ben net moeder'

verhaal over kraambedpsychose,

depressie en herstel

Manon valken

iSBN 978-90-77024-48-5

Nur 860

W-boek / 11 x 18 cm.

160 pagina’s / € 16,50 

Ook verkrijgbaar als ebook

iSBN 978-90-77024-94-2

€ 10,99

Met het uitbrengen van haar ver-

haal hoopt Manon meer bekend-

heid en daarmee openheid te 

creëren over kraambedpsychose en

postnatale depressie.
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Mark Verhoogt was twintig jaar in behandeling bij
de ggz. Zijn ziektegeschiedenis kent meerdere
diagnoses. Een serie therapieën heeft in samenspel
met persoonlijke groei het herstel uiteindelijk goed
op gang gebracht. Met professionele hulp, beperkt
tot af en toe een bezoek aan de huisarts, zoekt Mark
nu een weg tussen de mijnen en valkuilen die bij
zijn psychische kwetsbaarheden horen. Uit het
beschrijven van ervaringen put hij kracht en inzicht.
Het gaat van wanhoop en paniek tot diepe wanen
en klein geluk, van afglijden naar opkrabbelen. De
korte verhalen in dit boek geven samen een beeld
van een psychiatrisch patiënt de psychiatrie voorbij.

verwarde man

Leed en herstel in 40 verhalen

Mark verhoogt

Met een voorwoord door 

Wilma Boevink

iSBN 978-90-77024-52-2

Nur 875

W-boek / 11 x 18 cm.

88 pagina’s / € 12,95

Ook verkrijgbaar als ebook

iSBN 978-90-77024-95-9

€ 7,99

Wilma Boevink in haar voorwoord:

(...) het is eigenlijk niet om te

lachen: leven met heftige pieken

en dalen, psychosen. toch is Mark

verhoogt in staat om zijn leven te

beschrijven met een nuchtere

‘opgewektheid’, soms zelfs op een

lichtvoetige manier. in een reeks

korte verhalen komt een veelheid

van aspecten uit zijn dagelijks

leven aan de orde: de psychotische

crises, hun aanloop, opnames, de

zwartheid van de somberte, ver-

lies, medicijnen, fietsen met de

kindertjes (...).
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een wereld die er niet meer is...

De stichtingen rosenburg en

Bloemendaal in de oorlogsjaren

Corry van Straten

iSBN 978-90-77024-81-2

Nur 680 / 875

geïllustreerd met foto's

W-boek / 17 x 24 cm.

336 pagina’s / € 29,50

Een verhaal dat

niet eerder 

is verteld.

Dit boek schetst wat er is gebeurd in de jaren 1940-
1945 in de stichtingen Rosenburg en Bloemendaal?
Deze voorlopers van de huidige Parnassiagroep
waren wezenlijk verschillend van elkaar qua cultuur
en levenssfeer. Maar de Duitsers maakten geen
onderscheid. Beide stichtingen moesten hun patiën-
ten naar elders evacueren. Joden werden weggevoerd
met een zekere dood voor ogen. Tegelijk probeerden
besturen, artsen en verpleegkundigen hun patiënten
zo goed mogelijk te verzorgen – een prestatie van
formaat. Beslissingen nemen met de hete adem van
de bezetter in je nek is vaak kiezen tussen twee kwa-
den. Dit boek schetst het verhaal van de betrokke-
nen – zowel personeel als patiënten – van beide
stichtingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Geschiedenis
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Sesi

een oorlogsrelaas van een 

jonge Friese vrouw

voor haar broer in 

Nederlands-Oost-indië

Nynke Sietske de vries

Met een voorwoord door 

rients gratama

iSBN 978-90-77024-82-9

Nur 680

geïllustreerd met foto's

A-boek / 14 x 21,5 cm.

208 pagina’s / € 20,00

Sesi geeft een fraai

tijdsbeeld van het

leven op het

(Friese) platteland

in de Tweede

Wereldoorlog.

Seakle de Vries vertrekt in 1937 voor werk naar
Nederlands-Oost-Indië. Hij vraagt in een brief aan
zijn zusje Siet (toen 20 jaar) om te schrijven over
wat zij als jonge herbergiersdochter meemaakt in
Pingjum, een dorpje in Friesland. Seakle en zijn
vrouw Brandie maken op hun beurt aantekeningen
in Indië. 
Nynke Sietske de Vries, de dochter van Siet, heeft de
schriftjes van haar moeder zorgvuldig bewaard. In
dit boek heeft zij de aantekeningen van haar moeder
gerangschikt naar een aantal thema’s en gecombi-
neerd met de brieven van Seakle en Brandie.
Zodoende ontstaat een beeld over die periode waar-
in de oorlog in alles voelbaar is en waar het gaat
over goed en fout, maar ook over het gewone leven,
het vermaak en het bezig zijn met de toekomst.
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jong en veelbelovend

Simone Henken

iSBN 978-90-77024-79-9

Nur 653

Full colour fotoboek

O-boek / 15 x 23 cm.

128 pagina’s / € 19,90

Jong en

Veelbelovend geeft

een krachtig 

portret van de

Bijlmer.

Fotografie

De serie Jong en Veelbelovend is ontstaan nadat
fotografe Simone Henken in januari 2006 verhuisde
naar de Bijlmer, een wijk in Amsterdam Zuidoost.
Daar raakte zij gefascineerd door het contrast tussen
deze moderne nieuwbouwwijk en haar gemêleerde
bevolking.
Vanaf het begin fotografeerde ze de jongeren in haar
studio, op straat en bij hun thuis. De nu 16-jarige
Shaghoefa volgt ze al langere tijd. Via de foto’s zie je
haar opgroeien. De foto’s zijn representatief voor de
buurt. Het onderwerp Jong en Veelbelovend biedt
een sterke boodschap, juist in een buurt die door
buitenstaanders gezien wordt als achterstandswijk. 
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Afterglow

impressions of age and wear

Dirk Wiersma

iSBN 978-90-77024-80-5

Nur 653

Full colour fotoboek

O-boek / 24 x 30 cm.

160 pagina’s / € 39,50

Voor liefhebbers

van urban 

photography of

urbex. 

In dit fotoboek onthult Wiersma zijn fascinatie voor
het oude en vergankelijke, voor de schoonheid die
ontluikt in wat achterblijft; vergeten en ver voorbij
de glans en orde van de hoogtijdagen. Voor datgene
wat op z’n eigen houtje vergaat en weg sluimert, de
vroegere glorie en importantie gehuld in een sluier
van stof, kreukels en roest. Dit thema krijgt vorm in
een tiental hoofdstukken die focussen op diverse
omgevingen zoals de aarde en het landschap, leven
en dood, klassieke ruïnes, verlaten fabrieken en hui-
zen, als ook autokerkhoven en andere afvalstorten.
De laatste hoofdstukken zijn gewijd aan thema’s die
nauw verwant zijn aan dit alles: het stilleven en de
vanitas. 



Boeken die ertoe doen 55

Just men brengt mannen in beeld. In dit fotoboek
ziet u ze als kind, vader, zoon of vriend, aan het
werk of ontspannen, vol expressie, geinend, onvol-
maakt, jeugdig of juist getekend door de jaren.
Hoewel de paus en prins Claus niet ontbreken, ligt
de nadruk op de gewone man. De mannen werden
gefotografeerd over een periode van zestig jaar, over
de hele wereld, in verschillende culturen.
Dit unieke fotoboek brengt een groot aantal univer-
sele eigenschappen van mannen, toen en nu, in
beeld.

Rob Stoeckart is bioloog, anatoom, docent, onder-
zoeker, ex-korfballer. Hij is voorzitter geweest van
Studium Generale van de Erasmus Universiteit
Rotterdam, waar hij werkzaam was bij de afdeling
Anatomie/ Neurowetenschappen van de Faculteit
der Geneeskunde. Foto's van zijn hand verschenen
in uiteenlopende boeken en tijdschriften. 

just men

Sixty years of photography

rob Stoekckart

iSBN 978-90-77024-78-2

Nur 653

O-boek / 26,3 x 21,6 cm.

304 pagina’s 

256 zw en 48 pag. fc 

€ 29,50

De teksten in het boek zijn zowel

in het engels als in het Nederlands.

60 jaar mannen in
beeld gebracht.
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Stoute Heleen en meer liederen

Dorine Wiersma

iSBN 978-90-77024-97-3

Nur 372

W-boek / 14 x 21,5 cm.

64 pagina’s / € 10,00

Scherpe goedlopende teksten die

vaak doen denken aan Annie

M.g.Schmidt. 

De telegraaf, Annet de jong

grofgebekt, onderkoeld en erg

grappig.

NrC, Henk van gelder

De nummers van Wiersma zitten

knap in elkaar.

de volkskrant, Merijn Henfling

Dorine Wiersma, de leukste vrouw

met gitaar tussen hier en de Kaap.

Adriaan jaeggi

Kleinkunst

Dorine Wiersma studeerde klassiek gitaar aan het
conservatorium. Zij is het cabaret ingerold toen
bleek dat ze grappige ironische teksten kon schrij-
ven. In 2003 stond ze in de finale van het Leids
Cabaretfestival. Met het opgewekt sarcastische lied
‘Stoute Heleen’ won ze in 2009 de Annie M.G.
Schmidtprijs.
De teksten in dit boek zijn afkomstig uit de vier
theaterprogramma’s van Dorine Wiersma, Rustig
Blijven (2006), Goed Zo Dorine (2009), Zei Ik
Dat? (2012) D&A (2014), aangevuld met teksten
voor het radioprogramma Andermans Veren en het
duo de Doos. 

Nico Dijkshoorn in het voorwoord: 'Dorine Wiersma is
verbijsterend grappig. Dat vooral. Ik ken niemand die
de teksten in haar liedjes zo ritmisch mee laat lopen
met de melodie.'
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