
Hoe word jij de man die je wilt zijn?
DE KARAKTERMAN van Stephan van Duin en Jop de Vrieze geeft een nuchtere
kijk op mannelijkheid
12 APRIL 2016, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Wetenschapsjournalisten Jop de Vrieze en Stephan van Duin zochten uit wat de wetenschap te

zeggen heeft over het leven van de man. Ze beschrijven hoe je als man je eigen mannelijkheid

vormt, en hoe kennis je kan helpen vorm te geven aan je principes. Zet je karakter in en leer hoe je

op jouw manier zo goed mogelijk omgaat met slaap, werk, eten, vrienden, liefde en je lichaam.

Wat betekent het voor jou om man te zijn? Dat je meer geld verdient dan je partner, of in een
grotere auto rijdt dan je collega’s of buren? Dat je je het hoofd van je gezin voelt? Omdat jij op die
begrafenis wel je tranen in weet te houden? Dat is wel een heel extern gevoel van mannelijkheid.
Echte mannelijkheid zou van binnen moeten komen. Vergeet dus die machoman en ook de
metroman – het is tijd voor de karakterman!

De karakterman stelt zich niet aan maar komt wel voor zichzelf op, ook als hij hulp nodig heeft. Hij is
niet overbezorgd over zijn gezondheid, maar onderhoudt zijn lichaam wel zo goed mogelijk. De man
van nu is vooral zichzelf en onderscheidt zich door karakter te tonen. Jop de Vrieze en Stephan van
Duin duiken in de wetenschap en brengen mannelijkheid terug tot de essentie. In DE
KARAKTERMAN vertellen ze op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten hoe ook jij
karakter kunt tonen en bewuste keuzes kunt maken op het gebied van eten, bewegen, slapen, seks,
relaties en werk.

Op dinsdag 10 mei 2016 presenteren Stephan en Jop het boek DE KARAKTERMAN bij boekhandel
Scheltema, Rokin 9 in Amsterdam van 17.00 - 19.00 uur.

Titel: De karakterman | Auteur: Stephan van Duin & Jop de Vrieze | Omvang: 352 pag. | Prijs: €
19,95 | s : 978 94 005 0656 5 | Verschijnt: 10 mei 2016 | Ook leverbaar als e-book | Prijs: €
13,99 | s : 978 90 449 7410 2
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Website De Karakterman
http://www.dekarakterman.nl

CITATEN

"‘Het zijn publieksvriendelijke, gretige en nieuwsgierige journalisten als De Vrieze die
wetenschappelijke ontwikkelingen toegankelijk maken voor het lekenpubliek."
— NU.NL over ALLEMAAL BEESTJES van Jop de Vrieze

"In dit boek belicht bioloog Stephan van Duin interessante seksfeiten. Hoe planten planten
zich voort, moeten zij ook eerst met elkaar uit eten? En waarom maken pelsrobben steeds
vaker misbruik van onschuldige pinguïns? Vanavond hebben we het met Stephan over deze
vragen, piemels van een halve meter en nog veel meer."
— Humberto Tan, RTL Late Night over VOORTPLANTING VOOR IN BED, OP HET TOILET, OF IN BAD van Stephan
van Duin
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