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Hup, uit je hoofd!
‘Geestelijke gezondheid houdt niet op in je hoofd, die is nauw
verbonden met je lichaam, en via dat lichaam ook met andere
mensen om je heen’, schreef Wouter van Noort in NRC,
afgelopen juni.
Zo is dat. We staan heel vaak ‘aan’. En dat ‘aan staan’ is
verbonden met ons hoofd. Het lijkt weleens alsof we alleen maar
‘hoofd’ zijn. Soms vergeten we daardoor om even van ons hoofd
naar ons hart te gaan. Of om even te checken hoe ons lichaam
ook alweer voelt. Om even te ontspannen. Te aarden.
De titels van Uitgeverij Zilt die in deze brochure staan, bieden je
de mogelijkheid om even uit je hoofd te komen en te ontdekken
wat er nog meer is. Geniet van de natuur met Moedertje Groen.
Laat je meenemen door Huub ter Haar en vind de verbinding met
je lijf terug. Ga op ontdekkingstocht samen met Pauline
Weseman, die haar ziel naar zin laat zoeken. Laat je gevoel
spreken bij het lezen van de indrukwekkende verhalen van de
nabestaanden die een dierbare verloren door zelfdoding.
Ik wens je veel leesgenoegen.
Voor actuele ontwikkelingen: houd de website en de socials van
Zilt in de gaten.
Jeanet Hamstra,
uitgever Zilt
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Breng je aandacht terug in je lijf
Leer ontspannen en helen van onbegrepen pijn en spanning

Lijf
kracht

 Persbericht publieksmedia

In Lijfkracht begint Huub ter Haar met het vertellen van zijn

 Persartikel vakmedia

persoonlijke verhaal. Hoe hij last kreeg van allerlei fysieke en

 Optreden tv-rubriek

psychische klachten, door het wegstoppen van gevoelens. Er

(De Verwondering) in
voorbereiding

ontstond afstand tussen lijf en hoofd. Na een lange
ontdekkingstocht vond hij zijn lijf terug en werd hij uiteindelijk
lichaamsgericht therapeut.

 Social mediacampagne
 Presentatiebijeenkomst samen
met cliënten en professionele

Sleutel tot ontspanning,
heling en ruimte

netwerken
 Opiniebijdragen in Trouw,
Volkskrant

Huub ter haar

Dit boek schetst de gevolgen van de prestatiemaatschappij. Veel
mensen laten zich bepalen door hun herkomst, hun dominante
hoofd en hun werkomgeving. Ze raken overspannen, krijgen
onbegrepen klachten, verdoven hun lijf en worden chronisch ziek.
Lijfkracht gaat over het herstellen van de band met je lijf en met

 Begin 2023: podcast Oersterk
(Richard de Leth; 25.000 kijkers
en luisteraars, 130.000 abonnees
nieuwsbrief)

anderen. Aan de basis hiervan staat het terugbrengen van de
aandacht in je lijf. Dat geeft ruimte en aanwezigheid. Die zijn
nodig om toeschouwer te kunnen worden van je doen, denken
én voelen. Dit observeren leidt tot ontspanning en herstel.
Vervolgens leer je ook hoe je de onderliggende overtuigingen

 Deelname aan andere podcasts
 Auteur is beschikbaar voor
lezingen en workshops

kunt vernieuwen.
Als je dit ervaart, zul je veel voordelen hebben: het ervaren van
ontspanning, de toename van je balans en veerkracht, herstel van
pijn- en spanningsklachten en een krachtiger innerlijk kompas. En

HUUB TER HAAR

je kunt je beter openen voor intuïtie en inspiratie.

(Nijmegen) is is
lichaamsgericht

Kortom, we hebben meer belichaming nodig van het leven.

therapeut, innovator en

Lijfkracht helpt om je die eigen te maken. Achter in het boek vind

theoloog. Hij heeft een

je een aantal praktische handvatten voor een lichaamsbewust

eigen praktijk, die ook de

leven: ‘Maak van angst een vriend’ en ‘Spanning is een helper’.

naam Lijfkracht draagt.
9 789493 198296

Eerder schreef hij Gelijk-

Oktober 2022
ISBN 978 94 93198 29 6
NUR 860, 864
14x21 cm
Paperback
Ca. 176 pagina’s
€ 23,99

spel. Portretten van
homo topsporters, Uw
Cover Lijfkracht_V2.indd 1

28-04-2022 11:36

opinie in de krant en
Bouwen met groen en
glas.
foto: Piet Vermuë
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ISBN e-book 978 94 93198 30 2
Prijs e-book € 12,50
Omslagontwerp: Jet Westbroek

Op de grens van zee en land
 Persbericht

De Noordzee is een waardevolle plek die ons voorziet van zuurstof

 Social mediacampagne

en voedsel. Ondanks dat de Noordzee een van de drukst bevaren

 Boekpresentatie

zeeën ter wereld is kun je er toch het gevoel van vrijheid en stilte
ervaren. Welke verhalen heeft de grens van zee en land ons

 Auteur is beschikbaar voor

eigenlijk te vertellen? Hoe ziet het leven onder de golven eruit?

lezingen en interviews
 Podcast

In het tweede deel van Moedertje Groen nodigt Tessa Yanover je

 Aandacht in de regionale media

uit je te laten verwonderen. Van de Waddenzee tot de wateren
van Zeeland: wandel mee door de duinen, duik in het zoute water

van Zuid-Holland/Bollenstreek

en beleef de Hollandse kust zonder zelf nat te worden.

 Aandacht in de media van het
kustgebied waar Tessa over

Tessa verwoordt haar liefde voor de kust als volgt: ‘De kust is een

schrijft

plek waar mijn hoofd zich kan vullen met nieuwe ideeën en
inspiratie en waar ik mijn longen kan vullen met frisse lucht. Aan

 Publiciteit via het geven van

de kust kun je als mens weer ademen, weg uit de verstikkende

‘zeelessen’ aan scholen

maatschappij. In mijn eerste boek merkte ik hoe fijn ik het vond
om over de zee en duinen te schrijven, het smaakte naar meer.’

De zee is geen helder open
boek. Je kunt de zee niet lezen,
hij is altijd in beweging en
leeft in het moment. De zee is
in voor verandering, speelt
een spel met de elementen en
is graag geheimzinnig.

TESSA YANOVER is een
gepassioneerd natuurliefhebber en
enthousiaste natuurgids aan zee.
Ze geeft zeelessen, strandexcursies
en struint graag uren langs de
vloedlijn. Op haar website
moedertjegroen.nl verschijnen
regelmatig natuurvideo’s en
verhalen.

9 789493 198333

DEEL 2

Beleef de Hollandse kust zonder zelf nat te worden

foto: Petra van de Went

Moedertje
Groen

Oktober 2022
ISBN 978 94 93198 33 3
NUR 410
14x21 cm
Paperback
Ca. 200 pagina’s
€ 24,99
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ISBN e-book 978 94 93198 34 0
Prijs e-book € 12,50
Omslagontwerp: Villa Grafica
Fotografie: Petra van de Went

Dit kan iedereen overkomen
Nabestaanden over de impact van zelfdoding
 Persbericht

Gemiddeld maken 5 mensen per dag in Nederland een eind aan

 Social mediacampagne (speciale

hun leven. Iedereen kent wel iemand, ver weg of dichtbij. Voor

Facebookpagina over het boek)

velen is het een precair onderwerp met een grote impact, met

 Boekpresentatie
 Aandacht bij RTV Noord
 Aandacht bij Dagblad van het

name voor de nabestaanden.
Als je kind uit het leven stapt of je partner, je broer, je zus, een
goede vriend, gebeurt er veel met jezelf als nabestaande. Naast
gemis en verdriet spelen ook emoties als machteloosheid, onbegrip,
boosheid, schuldgevoel een rol in het leven na het verlies.

Noorden
 Aandacht bij Volzin

Zelfdoding brengt vaak stilstand in het leven van nabestaanden.

 Podcast

Mensen weten het even niet meer, willen het even niet meer. Vaak
ontstaat er behoefte aan steun, verbinding en zorg. Maar wat als
je omgeving je in de steek laat? Wat als de mensen om je heen het

‘Het gemis, dat wordt
steeds erger. Want er zijn
steeds meer dingen die ik
niet met haar kan delen
en dat worden er alleen
maar meer.’

niet begrijpen en je daardoor niet kunnen steunen? Hoe draag en
verdraag je dan je verlies? Hoe rouw je dan?
In dit boek belichten de auteurs diverse ervaringen rondom
zelfdoding en gaan ze op zoek naar de mens achter de
nabestaande. De (kwetsbare) mens met een verhaal.
Zeg me waarom is een boek bestaande uit woord en beeld. Het
biedt de lezer 14 ervaringsverhalen van nabestaanden, die zijn
vertaald naar en ondersteund door op maat gemaakte beelden.
Zo worden woorden en beelden over een heersend taboe met
elkaar verbonden.

Aan het boek werken verder mee: Prof.dr. Jos de Keijser,
klinisch psycholoog en psychotherapeut; Prof.dr. em. Manu
MARJAN SPELBRINK

Keirse, klinisch psycholoog; Marinus van den Berg, priester,

(schrijfster) en EMILIO

geestelijk verzorger, spreker en publicist.

VEENDORP (beeldend
9 789493 198319

kunstenaar en geestelijk

November 2022
ISBN 978 94 93198 31 9
NUR 749
14x17,5 cm
Paperback
Ca. 320 pagina’s
€ 24,99

verzorger) vertalen
verhalen van nabestaanden over de impact van
zelfdoding naar woord
en beeld.
foto: Inge van Niel
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ISBN e-book 978 94 91398 32 6
Prijs e-book € 12,50
Omslagontwerp: Emilio Veendorp

Nieuwe richting na crisis
‘Ik vond permissie om mijn eigen weg te gaan’
 Persbericht

Journalist en religiewetenschapper Pauline Weseman komt na het

 Social mediacampagne

verlies van haar man in een geloofscrisis. Alles begint te schuiven.

 Aandacht in Trouw en Volzin

Ze gaat op zoek naar de contouren van een nieuw christendom,

 Samenwerking met de VU
 Podcast

buiten de gebaande paden. Op haar weg interviewt ze voor Volzin
medezoekers, voortrekkers met een nieuwe kijk op het
christendom. Voor Trouw schrijft ze reportages over nieuwe

 In september/oktober een event
i.c.m. boekpresentatie
 Auteur is beschikbaar voor
interviews en lezingen

vormen die ontstaan na een geloofscrisis, rond thema’s als
muziek, wellness, klimaatactivisme, leefgemeenschappen, digitale
community’s, kloosters, sociale diaconie, verhalen, rituelen en
waterspiritualiteit. Ze ontdekt hoe de ziel steeds zijn weg vindt,
juist door tegenslag. Een paar voorbeelden:
• Danielle Geleijns kwam in 2016 bij Dansklooster en dit is wat
Ecstatic Dans haar oplevert: “Dansen heft blokkades op, laat
meer van jezelf zien. Je komt in contact met je intuïtie, op
de bodem van je ziel, ik geloof dat God daar woont. Na het

‘Elke keer weer die cyclus
van vernieuwing.
Afsterven en alleen
dan opstaan, dichter bij
je wezen, je kern, je ziel.’

dansen voel ik mij herboren.”
• V
 oormalig kerkelijk pionier Bob Venus zegde zijn baan op,
stapte uit zijn kerk en leeft sindsdien als kunstenaar, met als
enige missie liefde uitdragen. “Het is niet dat ik niets meer
met God heb. Met liefde uitdragen kom ik misschien wel
dichter bij de kern dan alle boeken die ik las.”
• D
 e levensweg van voormalig Theoloog des Vaderlands
Janneke Stegeman is er een van bevrijding, van
verlegenheid, vooroordelen en opgelegde verwachtingen.

PAULINE WESEMAN is

Een portie zelfreflectie die ook het christendom goed kan

journalist, religieweten-

gebruiken. “We denken dat we aan de goede kant zitten,

schapper en storytelling

maar het christendom is niet onschuldig.”

coach. Al ruim 25 jaar

Met aan het eind een aantal duidende essays van o.a. Johan Roeland,

schrijft ze voor diverse

Mariecke van den Berg, Johan ter Beek en Joris Vercammen.

media. Sinds 2012 werkt
9 789493 198357

ze op de School voor

November 2022
ISBN 978 94 93198 35 7
NUR 700
14x21 cm
Paperback
Ca. 200 pagina’s
€ 24,99

Journalistiek (SvJ) in
Utrecht. Ze geeft schrijfretraites, workshops en
lezingen over het
levensverhaal.
foto: Bram Petraeus
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ISBN e-book 978 94 93198 36 4
Prijs e-book € 12,50
Omslagontwerp: Villa Grafica

2021

2020

Eerder verschenen
bij Uitgeverij Zilt

V E R S T I L L I N G
met je gezicht in het licht
Bas Meelker

Geest
Frans Croonen

kracht
- Zingeving en spiritualiteit in het Nederland van nu -

De kracht van SAMEN
(3e druk) 9789493198067
(paperback) € 22,99
9789493198098 (e-book)
€ 15

Bladgoud (2e druk)
9789493198081
(paperback) € 21,99
9789493198104 (e-book)
€ 12,50

Rust Ritme Ruimte
9789493198074
(paperback) € 20
9789493198111 (e-book)
€ 12,50

Minder plastic
9789493198012
(paperback) € 20
9789493198128 (e-book)
€ 12,50

Vlam!
9789493198029
(paperback) € 15
9789493198050 (e-book)
€ 12,50

Verstilling
9789493198189 (gebonden)
€ 39,99

Geestkracht
9789493198142
(paperback) € 20,99
9789493198159 (e-book)
€ 12,50

Mijn Rouwreis
9789493198135 (gebonden)
€ 29,99

Moderne pelgrims
9789493198234
(paperback) € 21,99
9789493198241 (e-book)
€ 12,50

Kanker en werk
9789493198210
(paperback) € 20,99
9789493198227 (e-book)
€ 12,50

Wandelen met Hella
9789493198272
(paperback) € 21,99
9789493198289 (e-book)
€ 12,50

2021

2022

Winnen of verbinden
9789493198005
(paperback) € 15
9789493198043 (e-book)
€ 12,50
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Moedertje Groen
9789493198166
(paperback) € 21,99
9789493198173 (e-book)
€ 12,50

Veerkracht als leerkracht
9789493198197
(paperback) € 22,99
9789493198203 (e-book)
€ 12,50
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