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De Trotse Terugkeer
van Standaard Uitgeverij
Welkom bij de zomeraanbieding ’18 van Davidsfonds Uitgeverij.
Davidsfonds Uitgeverij is een deel van Standaard Uitgeverij.
Standaard Uitgeverij is nieuw maar met een groot verleden. Wij houden heel erg
van boeken en van onze creatieve talenten. We hebben de ambitie om creatief
talent in Vlaanderen te ondersteunen: tekenaars, auteurs, scenaristen.
Ons avontuur start met onze grote liefde voor het boek en ons geloof in helden
van hier. Bij Standaard Uitgeverij horen de beste stripreeksen en de beste thrillerauteurs, jeugdboeken die je al kent vanaf je eerste levensjaar, de kookboeken
die je huis doen geuren, literaire pareltjes en boeiende non-fictie.
Deze zomeraanbieding van Davidsfonds Uitgeverij focust niet alleen op onze
geschiedenis, kunst en toerisme maar werpt ook een blik op de actuele wereld
met kritische cartoons en oplossingen voor de klimaatverandering.
Markante figuren uit onze geschiedenis,
tien klimaatacties die werken,
prachtige routes door De Druivenstreek,
cartoons van tekentalenten uit heel de wereld
en barok erfgoed dat een nieuw leven krijgt.
Tot gauw,
Ann Van Camp			
Jeroen Overstijns
Uitgever				CEO
en het hele team van Standaard Uitgeverij
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De pers over Death in the Congo:
‘Een Belgisch boek dat de Amerikaanse eindejaarslijstjes haalt? The Wall Street Journal laat
geen twijfel bestaan over Death in the Congo van Emmanuel Gerard en Bruce Kuklick.
‘Een fascinerend relaas’, heet het. Ook Publishers Weekly en Foreign Affairs gingen
overstag.’ – Knack

De pers over Tegen de stroom in. Leopold III:
‘Het is een voortreffelijk werkstuk: Van den Wijngaert kiest zijn woorden zorgvuldig uit, verliest zich zelden of nooit in bijzaken en fileert haarscherp de woorden en daden van de hoofdrolspelers.’ – De Morgen
‘Van den Wijngaert (…) beheerst (…) de kunst om tegelijk bondig én cassant te zijn. Ook zijn
nieuwe, eerder beknopte biografie van Leopold III, Tegen de stroom in, laat aan duidelijkheid
niets te wensen over.’ – Knack
‘Emeritus hoogleraar Mark Van den Wijngaert brengt in een beknopt gehouden biografie een
uitstekend en zeer vlot leesbaar overzicht van zijn regeerperiode.’ – Tijdingen uit Leuven
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Boudewijn
KONING MET EEN MISSIE
Mark Van den Wijngaert en Emmanuel Gerard
Het is 25 jaar geleden dat koning Boudewijn stierf. Een goede gelegenheid om
opnieuw de balans op te maken van de invloed die hij in het naoorlogse België
had.
Boudewijn erfde van zijn vader Leopold III een door de koningskwestie uitgehold koningschap. Hij ondervond dat de politieke partijen meer en meer de dienst uitmaakten. Alleen
in crisismomenten kon hij nog van zijn sleutelpositie gebruikmaken om de politieke stromingen enigszins te beïnvloeden. Boudewijn legde zich uiteindelijk neer bij de dominante
positie van de partijen en hij gaf aan de tweede helft van zijn koningschap een veeleer
humanitair karakter. Hij bleef een koning met een missie. Vanuit zijn religieuze overtuiging
wou hij het opnemen voor verdrukten en gemarginaliseerden. De lange duur van zijn regering, zijn overtuiging en zijn dossierkennis verschaften hem moreel gezag.
Emmanuel Gerard en Mark Van den Wijngaert schetsen naast de levensloop van Boudewijn
ook de politieke betekenis van die koning. Hun aandacht gaat onder andere naar de moeilijke jeugdjaren van Boudewijn en de invloed van Leopold III, zijn huwelijk met Fabiola, de
Congocrisis, zijn rol bij de regeringsvorming en de federalisering, de invloed van de Charismatische Beweging, zijn weigering om de abortuswet te bekrachtigen en zijn inzet om prins
Filip op het koningschap voor te bereiden.
Het boek richt zich niet enkel tot de geïnteresseerden in het koningshuis, maar tot al wie de
politieke geschiedenis van België beter wil leren kennen.
EMMANUEL GERARD is emeritus hoogleraar Hedendaagse Geschiedenis aan de KU
Leuven. Hij publiceerde over christendemocratie, parlementaire geschiedenis, het interbellum en de Koude Oorlog. Hij was expert in de Lumumba-commissie van de Belgische
Kamer van Volksvertegenwoordigers.
MARK VAN DEN WIJNGAERT is emeritus hoogleraar Hedendaagse Geschiedenis aan de
KUBrussel. Hij publiceerde diverse werken over de Duitse bezetting, de Belgische politieke
geschiedenis, de internationale geschiedenis en de Belgische monarchie.
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‘Het grote probleem met De Roets is de verslavende werking. Je wil dat de jaren sneller voorbij
gaan, om de volgende, altijd verrrassende editie te kunnen lezen.’
– Rik Van Cauwelaert
‘Met veel humor gebracht en met de nodige kritische zin is De Roets een prachtige bijdrage tot
de Vlaamse cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis.’ – Prof. dr. Jef Janssens
‘De Roets is geen vat van saaie en dode feiten, maar een bron van inspiratie in een sfeer van
positieve verbondenheid.’ – Jan Callebaut
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De Roets 2019
HET GEHEUGEN VAN DE LAGE LANDEN

‘Ik heb het hard gespeeld
om klassieke muziek
naar een breed publiek te
brengen. Zoals De Roets
onze roots naar een breed
publiek brengt.’
Thomas Vanderveken

De Roets wordt 15 jaar en doet zijn
baseline ‘het geheugen van de Lage
Landen’ weer alle eer aan!
Naar goede gewoonte laat De Roets
2019 je elke week markante mensen
en historische verhalen uit onze
contreien (her)ontdekken. Bekend of
minder bekend, maar altijd historisch
correct en pittig verteld.

Fotograaf © Joost Joosten

Ken je Karel Martel nog, de hofmeier en
stamvader van de Karolingers? En Willem
Barentsz, die van de Barentszzee? Of Joris
De Leeuw, de rebel die op zijn eentje de
oversten van het Belgisch leger Nederlands
liet spreken? Al gehoord van de familie
Janssen die met haar Arendonkse topduiven
zelfs Japan en China in vervoering bracht?
Hoe schopte Frans Caron het in de Gouden
Eeuw van koksmaatje tot opperhoofd van de
Verenigde Oost-Indische Compagnie? Waarom werd de Slag bij Pevelenberg geleverd?
Wanneer liet Hovius de Mechelse catechismus opstellen? Welke vrouw schaatste als
eerste de Elfstedentocht? Wie lag aan de
basis van de bekende Beemster kaas?
je dat Albert Heijn zijn distributie startte met
S P E C I MWist
EN
een simpele hondenkar? En dat de vlaamsgezinde Craeybeckx meer is dan alleen een tunnel?
Lees het allemaal in De Roets 2019. Daarbovenop krijg je elke dag een verrassend weetje
en voldoende ruimte voor notities. Een ideaal geschenk voor onder de kerstboom! Ook voor
wie geen quizfanaat is.
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De pers over de vorige editie Christenhond tussen moslims
(Houtekiet, 2006):
‘Vijf eeuwen geleden probeerde de Diestse humanist Nicolaes Cleynaerts de antieke bronnen
van de christelijke wijsheid te verzoenen met die van de islamitische, Arabische geleerdheid.
Joris Tulkens rehabiliteert in een intrigerende historische roman deze eigenzinnige humanist,
die tot in Marokko op beschavingsmissie trok. (…) We wisten al dat Tulkens het werk van de
veelzijdige Rotterdamse geleerde in het juiste historische perspectief kon plaatsen dankzij De
schaduw van Erasmus (…). Maar zijn relaas van het avontuurlijke leven van Nicolaus Clenardus is pas écht een revelatie en een heuse eyeopener.’ – Knack
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Nicolaes Cleynaerts
CHRISTENHOND TUSSEN MOSLIMS (HERUITGAVE)
Joris Tulkens
In Europa waren er genoeg geleerden te vinden die in het Latijn tegen de moslims tekeergingen,
maar wie las die geschriften? Uitsluitend de christenen die al overtuigd waren. Wilden we de
moslims bereiken, dan moesten we Arabisch leren. Bijna twintig jaar geleden had Vives me dat al
gezegd, nu was ik er zelf van overtuigd. Terug in Leuven zou ik een cursus Arabisch geven in het
… Viertalencollege! Maar eerst: het goede voorbeeld. Ik zou zélf naar Afrika trekken, om daar de
zeden en gewoonten van de moslims te bestuderen. Dat was geen makkelijke en zeker geen veilige
onderneming, maar als ik van mijn Arabische school iets goeds wilde maken, moest ik van die
zaken op de hoogte zijn. Een ander voordeel was dat ik in Afrika zonder problemen aan Arabische manuscripten zou kunnen komen, terwijl ik ze in Spanje uit de handen van de inquisitie
moest rukken.
Aan het woord is de 16de-eeuwse theoloog, humanist, pedagoog en talenliefhebber Nicolaes
Cleynaerts, die in zijn tijd buitengewoon veel interesse toont voor de moslimcultuur.
Na succesvolle studies aan de universiteit en aan het Collegium Trilingue van Leuven, is de Diestenaar op weg een groot leraar te worden. Hij geeft een Griekse Spraakkunst uit die de volgende
eeuwen op meer dan 500.000 exemplaren in Europa verspreid zal worden. Maar na kennismaking
met Hernando Colón, zoon van de grote ontdekkingsreiziger, trekt hij naar Spanje om er Arabisch te
leren. In het Alhambra ontmoet hij Kharuf al-Tunisi, een geleerde moslimslaaf, die hem inwijdt in
de geheimen van de Koran. Vanaf dat moment wordt het Cleynaerts’ levensdroom moslims en christenen dichter bij elkaar te brengen. Hij steekt over naar Fès (Marokko) om daar gedurende anderhalf jaar tussen de moslims te gaan leven. Het loopt slecht af.
In zijn vlot lezende, bijna filmische vertelstijl schetst Joris Tulkens de avonturen van deze merkwaardige humanist. Hij steunt daarbij op de 64 Latijnse brieven die Cleynaerts zelf aan zijn vrienden in Vlaanderen stuurde.
JORIS TULKENS studeerde filosofie en klassieke talen aan de KU Leuven en publiceerde meerdere succesvolle romans over de zestiende eeuw bij Davidsfonds Uitgeverij: De verloren droom van
Pieter Gillis (2010), Johanna de Waanzinnige (2011), Vesalius (2013), Thomas More (2016) en
Wentelsteen (2017).
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De pers over Eerste hulp bij klimaatverwarring:
‘De ernst van het klimaatprobleem kan niet genoeg onderstreept worden. Dit boek geeft een
helder en toegankelijk overzicht van de meeste recente wetenschappelijke stand van zaken.
Een aanrader om de aard en de omvang van de klimaatverandering beter te begrijpen en in te
schatten wat we moeten doen om de zwaarste gevolgen te voorkomen.’
– Prof. dr. Philippe Huybrechts. Hoogleraar klimatologie VUB, lid van het IPCC
(België)
‘Vlot geschreven boek over klimaatverandering, doorspekt met leuke, veelal historische
anekdotes, wat het verfrissend anders maakt dan veel andere boeken over dit boeiende en
belangrijke onderwerp.’ – Dr. Ir. Bart Verheggen. Docent aardwetenschappen en
klimaatverandering. Amsterdam University College (Nederland)
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Tien klimaatacties die werken
Pieter Boussemaere

Lijkt de klimaatverandering een ver-van-mijn-bedshow, een wereldprobleem waar je
zelf weinig vat op hebt? Of zit je er wel mee in, maar weet je niet goed wat je zelf kunt
ondernemen? Mogelijk doe je al vanalles. Alleen, helpt het ook echt?
Over de klimaatoplossingen circuleren de wildste verhalen. Zo hameren sommigen vooral op consuminderen. Anderen focussen uitsluitend op technologische redmiddelen. Nog anderen beweren dat
gelijk welke actie nutteloos is. En wat met veelgestelde vragen als: is kernenergie of houtverbranding nu goed of slecht voor het klimaat?
In dit boek vertrekt Pieter Boussemaere van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek
getouwtrek biedt hij tien oplossingen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en effectief werken.
Waarmee kun jij het verschil maken? En hoe breng je de klimaatkwestie ter sprake zonder weggezet
te worden als ‘groene’?
Tien klimaatacties die werken is een handig, praktisch boek voor wie zijn steentje wil bijdragen en
op zoek is naar doelgerichte oplossingen.
PIETER BOUSSEMAERE doceert prehistorie en wereld- & klimaatgeschiedenis aan de Vives
Hogeschool in Brugge en is al jaren een veelgevraagd spreker. Eerder publiceerde hij bij het
Davidsfonds Eerste hulp bij klimaatverwarring. Waarom de opwarming van de aarde veel meer is
dan een milieuprobleem (2015) en De langste reis. Op zoek naar het ontstaan van de mens (2012).
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De Druivenstreek
BEKENDE INWONERS GIDSEN JE DOOR HOEILAART, HULDENBERG,
OVERIJSE EN TERVUREN
Anne Peeters
Acht gidsen, zes gastheren en twee gastvrouwen leiden je door de
Druivenstreek. In Hoeilaart, Huldenberg, Tervuren en Overijse valt zoveel te
ontdekken!
Dagbladverschijnsel Nero gidst je door het Hoeilaart van zijn strips, met acteur
Walter Baele wandel je er langs de serristenvilla’s. Hoe haal je met je kinderen
alles uit de Druivenstreek? Radiopresentatrice Heidi Lenaerts is moeder van twee
actieve kinderen en de ervaringsdeskundige bij uitstek. Journalist en Afrikakenner Peter
Verlinden ontdekt het vernieuwde Afrikamuseum in Tervuren, de gemeente waar tv-kok
Jeroen De Pauw je ook de lekkerste plekjes voorschotelt, inclusief een verborgen
wijndomein. Bierliefhebbers moeten in Neerijse zijn, bij bierprofessor Freddy
Delvaux in brouwerij De Kroon. Wil je na dat uitbundige tafelen iets aan je conditie
doen? Poolreiziger Dixie Dansercoer toont in Huldenberg hoe hij in vorm blijft
op zijn favoriete routes om te lopen, fietsen of mountainbiken. Koningshuiskenner
Kathy Pauwels zet de historische koninklijke hotspots in en om Tervuren op de kaart.
Stevig inspannen, zalig ontspannen: hier in het hart van Vlaams-Brabant, in de
schaduw van het Zoniënwoud, kan het allemaal dankzij de uitgestippelde wandel- en
fietsroutes in dit boek. En vergeet de gids niet!
ANNE PEETERS schrijft als zelfstandig journaliste voor onder andere Sanoma, De Persgroep, Roularta en Davidsfonds Uitgeverij.
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Cartoonfestival 2018
Toerisme – Groetjes uit …
Strandpaviljoen ter hoogte van Heldenplein Heist
zaterdag 30 juni tot en met
zondag 2 september 2018

Editie 2017 lokte
ruim 88 000 bezoekers

Winnaar Gouden Hoed 2018 © Sadeghi Saeed
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Cartoons 2018
BESTE CARTOONS WERELDWIJD / BEST CARTOONS WORLDWIDE
CARTOONFESTIVAL KNOKKE-HEIST
De beste cartoons van over de hele wereld staan al 57 jaar centraal op het
Internationaal Cartoonfestival van Knokke-Heist. Cartoons 2018 presenteert
de winnaars en een selectie van 100 genomineerden uit de bijna 2000
cartoons die werden ingezonden.
Of cartoons nu kritisch of ontwapenend zijn, brandend actueel of tijdloos, couleur locale
of universeel, ze brengen uiteenlopende visies op de wereld en actualiteit in een taal die
iedereen begrijpt. Cartoons 2018 biedt bovendien een prachtige waaier aan creativiteit en
tekenstijlen uit binnen- en buitenland.
Bewonder de ontwerpen, glimlach, sta versteld, lach jezelf een breuk of proest het uit: deze
bundel is een blijvend plezier voor jezelf, je familie en je vrienden!
NIEUW: voor het eerst tweetalig Nederlands / Engels

Winnaar Prijs Davidsfonds © Jo Lieben
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Een barokke parel als
hedendaagse concertzaal
A BAROQUE MARVEL AS A CONTEMPORARY CONCERT HALL
BART DEMUYT (ed.)
2018 wordt een bijzonder jaar voor AMUZ. In de zomer
blaast Laus Polyphoniae, het festival gewijd aan de
muziek van de middeleeuwen en de renaissance, 25
kaarsjes uit. In het najaar van 2018 richt AMUZ zijn
pijlen op de barokmuziek in het kader van Antwerpen
Barok 2018. Rubens inspireert. AMUZ krijgt bovendien
een nieuw kleedje. Vierhonderd jaar na de inhuldiging
van de Sint-Augustinuskerk maakt Jan Fabre een
kunstinstallatie die een verrassend accent toevoegt aan
het historische patrimonium.
In een levendige stadsbuurt in het centrum van Antwerpen ligt
AMUZ: een unieke concertzaal ondergebracht in de voormalige St.-Augustinuskerk. Het
gebouw combineert een indrukwekkend 17de-eeuwse barokke kader met een prachtige
hedendaagse architectuur. De huidige concertzaal van AMUZ was ooit de kloosterkerk van
de paters augustijnen. Ze werd tussen 1615 en 1618 opgetrokken onder leiding van Wenzel
Coebergher, hofarchitect van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Ontdek in dit boek het
hart van AMUZ, dat verleden en heden op harmonieuze wijze verenigt.
Vijf specialisten Ben Van Beneden, Joris Scheers, Bart Demuyt, Elise Simoens en Paul Huvenne nemen u mee naar de barok van vroeger en vandaag: van de altaarstukken van Peter
Paul Rubens, Antoon Van Dyck en Jacob Jordaens naar de nieuwe altaarstukken van Jan
Fabre. Herbeleef 25 jaar muziek in deze barokke parel en verdiep u in de herbestemming
van historisch erfgoed in Antwerpen, Vlaanderen en de wereld. De paginagrote foto’s van
Koen Van Damme zetten de pracht en praal van dit monument treffend in de verf.
Met een voorwoord door Caroline Bastiaens, Philip Heylen en Sven Gatz
BART DEMUYT is directeur en artistiek leider van AMUZ, een internationaal muziekcentrum waar culturele, educatieve en wetenschappelijke activiteiten plaatsvinden.
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