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Samenvatting In ECHTE VROUWEN BESTAAN NIET neemt Yasmine Schillebeeckx
enkele van die hardnekkige mythes over vrouwen op een kritische en
grappige manier onder de loep. Het boek is onderbouwd met
wetenschappelijke feiten en persoonlijke anekdotes. In maart 2015
leidde haar spraakmakende column 'Mijn naam is niet 'Hey Sexy'' over
seksuele intimidatie tot veel publiciteit en reacties. ECHTE VROUWEN
BESTAAN NIET verschijnt 1 maart 2016.

Details Door de eeuwen heen is er een ideaal gecreëerd waaraan vrouwen moeten
voldoen, van hun kleding tot hun seksleven en de manier waarop ze door
mannen behandeld moeten worden, de zogenaamde ‘Echte’ Vrouw.

In Echte vrouwen bestaan niet bespreekt Yasmine verschillende mythes over
vrouwen. Denk aan de mythe dat ‘echte’ vrouwen rondingen hebben of dat
een vrouw het over zichzelf afroept als ze aangerand (of erger) wordt, want
‘dan had ze maar niet zo’n kort rokje aan moeten doen’.

Ook zaken als zelfacceptatie, het gekat tussen vrouwen onderling, waarom
bitch eigenlijk een compliment is en nog veel meer passeren de revue.

Met illustraties van Eva Mouton.
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Over Lev.

Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen
informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev. verschijnen boeken van auteurs
zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Eben Alexander.

Klik hier voor de boeken die in het najaar van 2015 zullen gaan verschijnen.
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