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Welke mensen hebben onze wereld voorgoed veranderd? Namen als 

Marie Curie, Le Corbusier en Mao Zedong klinken je wellicht bekend 

in de oren, maar weet je nog waarom precies ze zo belangrijk zijn?  

Fris je geheugen op met deze vijftig portretten in woord en beeld van 

personen die in de voorbije eeuw een bijzondere rol hebben gespeeld.

ROBERTO MOTTADELLI en GIANNI MORELLI
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DE INVLOEDRIJKSTE MENSEN 
VAN ONZE TIJD 

Welke mensen hebben onze wereld 
voorgoed veranderd? Namen als Marie 
Curie, Le Corbusier en Mao Zedong 
klinken je wellicht bekend in de oren, 
maar weet je nog waarom precies ze 
zo belangrijk zijn? Fris je geheugen op 
met deze vijftig portretten in woord en 
beeld van personen die in de voorbije 
eeuw een bijzondere rol hebben 
gespeeld.

Thomas Edison – Sigmund Freud – 
Emmeline Pankhurst – Auguste en 
Louis Lumière – Henry Ford – Wilbur 
en Orville Wright – Frank Lloyd 
Wright – Marie Curie – Mahatma 
Gandhi – Vladimir Lenin – Guglielmo 
Marconi – Winston Churchill – Jozef 
Stalin – Albert Einstein – Pablo 

Picasso – Franklin D. Roosevelt – Coco 
Chanel – David Ben-Goerion – Le 
Corbusier – Adolf Hitler – Charles de 
Gaulle – Mao Zedong – Walt Disney 
– Frida Kahlo – Moeder Teresa – 
James Watson en Francis Crick – 
John F. Kennedy – Nelson Mandela 
– Eva Perón – Johannes Paulus II 
– Elizabeth II – Fidel Castro – Andy 
Warhol – Martin Luther King – Yasser 
Arafat – Neil Armstrong – Michail 
Gorbatsjov – Joeri Gagarin – Elvis 
Presley – Tenzin Gyatso – Saddam 
Hoessein – Bob Dylan – Stephen 
Hawking – Mohammed Ali – Lech 
Walesa – Steve Jobs – Bill Gates 
– Osama bin Laden – The Beatles – 
Mark Zuckerberg 

 Geschenkboek, rijkelijk geïllustreerd 
met historische foto’s

×
Al ca. 23.000 exemplaren verkocht en uit het 

Italiaans vertaald naar het Engels, Frans, 
Duits, Tsjechisch, Hongaars en Roemeens

×
Brede waaier aan domeinen: wetenschappen, 

kunst, muziek, politiek, mensenrechten, 
religie, economie, sport…

24,2 × 28,5 cm  
Hardcover 
224 pagina’s 
Ca. € 34,99 
Verschijnt april 2019 
NUR 686 
ISBN 978 90 5908 978 5 

ROBERTO MOTTADELLI EN GIANNI MORELLI 

 
Welke mensen hebben onze wereld voorgoed veranderd? Namen als 

Marie Curie, Le Corbusier en Mao Zedong klinken je wellicht bekend 

in de oren, maar weet je nog waarom precies ze zo belangrijk zijn?  

Fris je geheugen op met deze vijftig portretten in woord en beeld van 

personen die in de voorbije eeuw een bijzondere rol hebben gespeeld.
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GALG EN GUILLOTINE
Executies door de eeuwen heen

Als terechtstellingen openbaar zouden 
zijn, zou je ze dan bijwonen? Met die 
vraag opent Galg en guillotine, een 
onverbloemd overzicht van executies 
door de eeuwen heen.  
Al duizenden jaren lang vinden wereld-
wijd publieke terechtstellingen plaats. 
Dikwijls gaan die met zoveel spektakel 
gepaard dat het volksvermaak wordt. 
Denk maar aan de Romeinse spelen in 
het Colosseum. Ook de middeleeuw-
se straffen tarten elke verbeelding: 
radbraken, vierendelen, spietsen, 
verdrinken, ophangen, onthoofden, 
levend koken of verbranden… Het is 
huiveringwekkend hoe vindingrijk de 
mensheid zich toont in haar zoektocht 
naar de meest ondraaglijke pijn en de 
afgrijselijkste dood. In de moderne tijd 
bedenkt men ‘humanere’ manieren: 
snel en efficiënt behandelt de guillotine 

iedereen gelijk voor de wet. Het verhaal 
eindigt in de twintigste eeuw met de 
elektrische stoel, de gaskamers en 
executie door een dodelijke injectie.  
Doorspekt met anekdotes biedt Galg 
en guillotine een fascinerend verhaal 
dat tot op de dag van vandaag vragen 
doet rijzen over de dunne grens tussen 
recht en onrecht. 
 
JONATHAN J. MOORE is coördinator 
geschiedenis in Melbourne, Victoria. 
Hij onderzoekt graag onbekende as-
pecten van de geschiedenis en neemt 
ook deel aan re-enactments. In 2017 
publiceerde hij Dreadful diseases and 
terrible treatments en The Nazis – The 
Hidden History. In 2018 volgden Secret 
Societies and Crazy Cults en A History of 
the Australian Military.

Een gruwelijke geschiedenis die tot 
nadenken stemt 

×
Niet geschikt voor gevoelige lezers 

×
Doorspekt met anekdotes

17 × 23 cm  
Softcover 
256 pagina’s 
Ca. € 29,99 
Verschijnt februari 
2019 
NUR 680 
ISBN 978 90 5908 976 1

Jonathan J. Moore

×    Geschiedenis    ×
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HET XXste TRANSPORT NAAR AUSCHWITZ
De ongelijke strijd op leven en dood 

Op 19 april 1943 vertrekt vanuit de 
Dossinkazerne in Mechelen het XXste 
Transport met 1631 joodse mannen, 
vrouwen en kinderen richting Ausch-
witz. Gewapend met één revolver, een 
stormlamp en rood zijdepapier slagen 
drie jonge mannen erin de trein te 
doen stoppen tussen Boortmeerbeek 
en Haacht en zeventien gevangenen te 
bevrijden. 
Deze reddingsoperatie van George 
Livschitz, Robert Maistriau en Jean 
Franklemon is uniek in de geschie-
denis van de Holocaust. Nog voor de 
trein de Belgische grens bereikt, weten 
meer dan tweehonderd gevangenen 
te ontsnappen. Een aantal van hen 
wordt neergeschoten, anderen worden 
opnieuw door de nazi’s aangehouden, 
maar de meesten ontkomen aan het lot 
dat hen in Auschwitz te wachten staat. 
Het boek beschrijft de ontsnappingen 

uit het XXste Transport, hoe het trans-
port werd samengesteld en wat de 
overgrote meerderheid van de gede-
porteerden te wachten stond. 
De talloze getuigenissen confronteren 
de lezer met de raciale vernietigings-
drang van de nazi’s en vertellen hoe 
sommigen daar ternauwernood aan 
wisten te ontsnappen. 
 
MARK VAN DEN WIJNGAERT is 
emeritus hoogleraar hedendaagse 
geschiedenis aan de KUBrussel. Hij 
publiceerde over de Duitse bezetting, 
de Belgische politieke geschiedenis, de 
internationale geschiedenis en de Bel-
gische monarchie. MARC MICHIELS 
is onderwijzer en maatschappelijk 
werker. Hij is gewezen gemeentelijk 
coördinator van de jaarlijkse her-
denkingsplechtigheid en de herinne-
ringsprojecten van Transport XX.

 Herziene uitgave in een nieuwe 
reeks ‘Verhalen uit WO II’

×
‘Stof voor Hollywood’ 

– Els Leys in Cobra

×
Het enige Nederlandstalige boek 
over Auschwitz dat in het kamp 

wordt aangeboden 

15 × 23 cm  
Softcover 
Ca. 272 pagina’s 
Ca. € 23,50 
Verschijnt april 2019  
NUR 680  
ISBN 978 90 5908 980 8

Marc Michiels en Mark Van den Wijngaert I.S.M.

×    Geschiedenis    ×

Marc Michiels Mark Van den Wijngaert



8            

BEULEN VAN BREENDONK
Schuld en boete

Het Fort van Breendonk werd als ge-
vangenis en doorgangskamp gebruikt 
door de Sipo-SD, de ergste van de 
Duitse politiediensten. De levensom-
standigheden die er heersten, zijn 
vergelijkbaar met die in de concen-
tratiekampen. De gevangenen werden 
door de SS uitgehongerd, afgebeuld, 
vernederd, mishandeld en gefolterd. 
De hel van Breendonk eiste dan ook 
een zware tol: bijna 280 gevangenen 
bezweken onder het onmenselijke 
regime of werden terechtgesteld. Duit-
se en Vlaamse SS’ers moesten daarbij 
niet voor elkaar onderdoen, maar ook 
een aantal medegevangenen maakte 
zich schuldig aan moord, doodslag, 
slagen en verwondingen. 

Het boek doet verslag van de misdaden 
van de beulen van Breendonk en van 
het proces van Mechelen. Daar ston-

den de Belgen onder hen in 1946 te-
recht voor de gruwelen die ze hadden 
gepleegd. De militaire rechtbank sprak 
bijzonder zware straffen uit tegen de 
drieëntwintig beklaagden, van wie zes-
tien de doodstraf kregen. Een verge-
lijking met het kamp van Amersfoort 
laat zien dat de verantwoordelijken 
daar minder zwaar werden gestraft. 
Tot slot behandelt het boek de funda-
mentele vraag hoe iemand beul wordt.  

Beulen van Breendonk werd geschre-
ven door een team van vijf historici, 
prof. emeritus MARK VAN DEN 
WIJNGAERT (auteur van meerdere 
boeken over de Belgische geschiedenis 
en het Belgische koningshuis), PA-
TRICK NEFORS (auteur van Breendonk 
1940-1945), OLIVIER VAN DER WILT, 
TINE JORISSEN en DIMITRI RODEN 
(curator van het Fort van Breendonk).

Herziene editie. Van de vorige uitgave werden 
bijna 4000 exemplaren verkocht

×
Het Fort van Breendonk ontvangt meer 

dan 100.000 bezoekers per jaar

×
‘Toegankelijk, en zeker als les voor de 
hedendaagse burger, die er misschien 

te veel van uitgaat dat de vredige 
situatie die we vandaag kennen een evidentie 

is. Een schokkend en 
geactualiseerd beeld.’ – Lezersrecensie

15 × 23 cm  
Softcover 
Ca. 224 pagina’s 
Ca. € 23,50 
Verschijnt maart 2019 
NUR 686 
ISBN 978 90 5908 979 2

Mark Van den Wijngaert, Patrick Nefors, Olivier Van der Wilt, 
Tine Jorissen en Dimitri Roden

×     Geschiedenis    ×
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EUROPA IN WOELIG WATER

De Europese Unie is machtig geworden. 
We reizen zonder grenscontroles, beta-
len met de euro en op allerlei vlakken 
hebben Europese regels een impact op 
ons leven. 
Maar er zijn ook domeinen waarop de 
Unie schijnbaar machteloos is. Tijdens 
de eurocrisis leek het einde van de 
muntunie nabij. Het blijft lastig om met 
één stem te spreken als er wat gebeurt 
in de wereld. Bij belastingontwijking 
op grote schaal, de terreurdreiging, het 
vluchtelingenvraagstuk… schiet de Unie 
amper uit de startblokken. 
Lidstaten kunnen de uitdagingen niet 
alleen de baas, maar komen moeilijk 
tot een gezamenlijke aanpak. Europa 
ploetert van crisis naar crisis. Elegant is 
dat niet, effectief wellicht evenmin. Toch 
valt de Unie niet uit elkaar. 

Rob Heirbaut en Hendrik Vos bekijken 
hoe Europa met noodsituaties omgaat 
en hoe de leiders zich van top naar top 
slepen. Het stokt en het rommelt en 
het hapert, maar de integratie valt niet 
stil. Wat is de lijm die de lidstaten aan 
de onderhandelingstafel houdt? Waar 
gaat dit naartoe? En hoe zit het met de 
Britten, die voor brexit kozen en de Unie 
verlaten?  
Dit boek biedt een verrassende blik in 
de Europese keuken, waar het er leven-
diger en spannender aan toegaat dan 
ooit voorheen. 

ROB HEIRBAUT is Europajournalist 
voor de VRT. HENDRIK VOS is hoogle-
raar Europese politiek aan de Universi-
teit Gent en columnist voor 
De Standaard.

Brandend actueel dankzij de brexit op 
29 maart 2019 en de Europese verkiezin-

gen op zondag 26 mei 2019 

×
Heldere analyse door dé 

Europaspecialisten van België

×
 Geïllustreerd met duidelijke 

infographics

14 × 21,5 cm 
Softcover 
Ca. 256 pagina’s 
Ca. € 22,50 
Verschijnt maart 2019 
NUR 680 
ISBN 978 90 5908 962 4

Hendrik Vos en Rob Heirbaut

×  Actualiteit  ×
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NIET TE GELOVEN
De werkelijkheid achter het Nieuwe Testament 

Het Nieuwe Testament heeft de 
westerse samenleving en cultuur 
diepgaand beïnvloed, maar wat weten 
we er eigenlijk over? In welke context 
ontstonden de teksten? Wie was Jezus 
en hoe evolueerde hij tot (zoon van) 
God? Vormden de vier evangelisten 
wel betrouwbare getuigen? Vanwaar 
de ongerijmdheden en contradicties 
in het Nieuwe Testament? 
Niet te geloven onderzoekt de werke-

lijkheid achter het Nieuwe Testament 
en werpt zo een volledig nieuw licht 
op de Bijbelse verhalen. 

WILLIE VAN PEER is emeritus pro-
fessor literatuurwetenschap aan de 
Ludwig-Maximilians-Universität in 
München. Hij woont in Antwerpen, is 
nog altijd wetenschappelijk actief en 
geeft regelmatig lezingen over maat-
schappelijke en culturele thema’s. 

‘Bijzonder helder 
en wetenschappelijk 

verantwoord!’ 
– Em. prof. dr. Etienne Vermeersch

×
Ondanks de massale ontkerkelijking 

blijven de figuur van Jezus 
en de teksten van het evangelie 

veel mensen fascineren.

15 × 23 cm  
Softcover 
Ca. 256 pagina’s 
Ca. € 24,99 
Verschijnt april 2019 
NUR 700 
ISBN 978 90 5908 959 4

Willie Van Peer 

×  Zingeving  ×
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IN DE BAN VAN BOEDDHA EN BRAHMAN
Begrijpen we het Oosten wel?

Het Oosten oefent steeds meer 
aantrekkingskracht uit op 
westerlingen. Op zoek naar 
innerlijke rust experimenteren we 
met mindfulness, meditatie, yoga, 
zenpraktijken… Maar of dat tot een 
beter begrip van de oosterse religies 
leidt, is nog maar de vraag. 

Het hindoeïsme en boeddhisme, bij 
ons de bekendste oosterse religies, 
vormen op zich een verzameling van 
diverse stromingen die zich moeilijk 
in een synthese laten vatten. Westerse 
uitdrukkingen schieten tekort om 
complexe en vreemde begrippen als 
wedergeboorte, karma, meditatie 
en leegte correct weer te geven. 
Bovendien vertrekt het hindoeïsme 

niet van hetzelfde godsbeeld als het 
christendom, waarin het geloof in 
één God centraal staat, terwijl in het 
boeddhisme zelfs een taboe rust op 
God.  Maar op spiritueel vlak staan we 
misschien dichter bij elkaar dan we 
denken.

Welk beeld hebben wij in het Westen 
van de oosterse religies? Zijn er 
mensen die als brugfiguur tussen Oost 
en West de dialoog aangaan? Zijn er in 
Azië zelf ontmoetingen geweest tussen 
de wereldreligies, en hoe verliepen die? 
In de ban van Boeddha en Brahman 
heldert een aantal misvattingen over 
het hindoeïsme en boeddhisme op 
en wil het onbegrijpelijke dichterbij 
brengen. 

Van dezelfde auteur als 
Hoe kijken joden, christenen 

en moslims naar elkaar? 
Een delicate driehoeksverhouding 

→ zie p. 22

15 × 23 cm  
Softcover 
Ca. 256 pagina’s 
Ca. € 24,99 
Verschijnt mei 2019 
NUR 718 
ISBN 978 90 5908 931 0

JAN VAN EYCKEN 

×  Zingeving  ×
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DE GESTOLEN GLASRAMEN
Historische thriller 

Een Italiaanse familie, een juweel dat 
De Drie Broers heet, wilde feesten, 
struikrovers, een ongerieflijk kasteel, 
de schedel van een heilige en een 
knappe non zijn de ingrediënten van dit 
boek met een dubbele verhaallijn.

1542 – 1545. Nadat de Italiaanse 
koopman Gian Carlo Affaitati de 
inname van Antwerpen verhinderde, 
beloont Karel V hem met de adellijke 
titel heer van Gistel. Hij installeert 
zich als kasteelheer en pendelt met 
zijn gezin tussen zijn nieuwe domein 
in Gistel en hun palazzo in Lier, waar 
hij bekendstaat als weldoener. Bij 
de geboorte van zijn zoon schenkt 
hij twee glasramen aan de Sint-
Gummaruskerk.  

1910 – 1918. De glasramen uit de Sint-
Gummaruskerk worden opgehaald 
voor restauratie en verdwijnen 
spoorloos. Pas aan het eind van WO I 
komt de diefstal aan het licht. Verder 
onderzoek voert de lezer terug naar 
de zestiende eeuw, waarin de edelman 
Gian Carlo Affaitati evenmin vrij van 
smet blijkt...  

LYDIA VERBEECK publiceerde al meer 
dan twintig jeugdboeken, historische 
thrillers, misdaadromans en 
historische romans. Haar vertelkunst 
kwam goed van pas als onderwijzeres 
en ontwikkelde ze verder als scenariste 
voor radio en televisie. Als stadsgids in 
Lier weet ze de historische setting heel 
treffend tot leven te roepen. 

 Een intrigerend verhaal over diefstal, 
chantage en doodslag

×
‘De kleurendief biedt een leesfestijn 
voor alle zintuigen, een spannende 

pageturner in een historische setting.’ 
– Cartoon-Productions

14 × 21,5 cm  
Softcover 
Ca. 384 pagina’s 
Ca. € 22,50 
Verschijnt mei 2019 
NUR 330 
ISBN 978 90 5908 960 0

LYDIA VERBEECK 

×  Fictie  ×



 Al meer dan 4500 exemplaren 
verkocht

×
Tentoonstelling in Alden Biesen 

Limburg tussen staf en troon. 
1000 jaar graafschap Loon
26/10/2018 – 10/03/2019
www.1000jaarloon.be

JAN VAES  (3de druk)

De graven van Loon

ISBN 978 90 5908 765 1 - € 65,00

OPNIEUW IN DE KIJKER

In april 2019 is het 25 jaar geleden dat in 
Rwanda de hel losbarstte: de genocide op de 
Tutsi’s en de massamoorden, waarbij in hon-
derd dagen tijd meer dan één miljoen Rwan-
dezen omgebracht werden. Marie Bamutese 
is een overlevende van die tragedie. En zo 
is het verhaal van Marie het verhaal van de 
meer dan twee miljoen Rwandese vluch-
telingen: eerst in Rwanda zelf – vanaf april 
1994 –, later op de dool in het Congolese 
regenwoud – vanaf oktober 1996 – nadat de 
vluchtelingenkampen in Oost-Congo waren 
aangevallen door het leger van de huidige 
Rwandese president Paul Kagame. Zijn 
militairen maakten maandenlang jacht op 
de vluchtelingen en moordden hen voor het 
grootste deel uit. Alle autoriteiten ter wereld, 
ook de Europese en de Belgische, waren 
perfect op de hoogte van het menselijk dra-
ma in de wouden van Congo. Niemand greep 
in. Het Rwandese regime, dat met interna-
tionale steun nog altijd aan de macht is, kon 
ongestoord zijn gangen gaan. 

MARIE BAMUTESE (°1982) getuigt over haar 
overlevingstocht en over de dood van familie 
en vrienden, over het slechtste in de mens, 
maar ook over haar geloof, dat haar de 
kracht gaf om door te gaan en over die enke-
le helden dankzij wie ze vandaag nog leeft.
Haar echtgenoot PETER VERLINDEN (°1957) 
maakte als VRT-journalist delen van dit 
drama zelf mee. Hij vult het levensverhaal 
van Marie aan met zijn eigen ervaringen, 
met getuigenissen van andere ooggetuigen 
en met de resultaten van het belangrijkste 
justitiële en wetenschappelijke onderzoek tot 
nu toe naar deze ‘vergeten genocide’.

25 jaar na de genocide in Rwanda:
• herdenkingen in België en Rwanda 

• een reeks van 6 uitzendingen op Canvas 
vanaf begin maart 

• bijdragen in nieuws- en 
duidingsprogramma’s op de VRT 

×
 Een van de grootste bewust ‘vergeten’ 

misdaden tegen de mensheid 
van de 20ste eeuw 

×
‘Een beklijvend verhaal om niet vlug 

te vergeten, een aanbevelenswaardig boek’ 
– Het Belang van Limburg

MARIE BAMUTESE EN PETER VERLINDEN
Marie. Overleven met de dood

ISBN 978 90 5908 675 3 - € 16,99

‘Jan Vaes baseert zich op origineel onderzoek en nuanceert 
eerdere kennis over de historiek van het graafschap.’ 
– Limburgs Erfgoed

‘Het bijna 400 bladzijden tellende boek is een weergave 
van origineel historisch onderzoek en een synthese van de 
Limburgse geschiedenis van ca. 1015 tot 1795. […] Verplichte 
lectuur voor alle erfgoed- en geschiedenisliefhebbers en 
-leerkrachten.’ – Limburgs Erfgoed

‘Loon loont de moeite! Dit mag duidelijk blijken uit dit rijk 
geïllustreerde naslagwerk met een weerslag van het 
historisch onderzoek en een blik op de Limburgse 
geschiedenis van 1015 tot 1795. Jan Vaes, doctor in de oud-
heidkunde en kunstgeschiedenis, zet met dit werk een dijk 
van een historisch verleden neer.’ – Reisboeken.be

EDWARD DE MAESSCHALCK (5de druk) 

De graven van Vlaanderen (861 – 1384) 

ISBN 978 90 5908 954 9 – € 34,50

Al meer dan 9000 exemplaren verkocht!

×
Uitverkocht als hardcover (978 90 5908 746 0);  

voortaan verkrijgbaar als softcover

×  Opnieuw in de kijker  ×

25 JAAR NA
DE GENOCIDE

IN RWANDA
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GASTON DURNEZ (2de druk)

Een mens is maar een wandelaar 
ISBN 978 90 5908 947 1 - € 29,99 

‘Onlangs publiceerde Gaston Durnez bij zijn negentigste 
verjaardag het lezenswaardige boek Een mens is maar een 
wandelaar met 29 portretten van mensen die vochten voor 
de idealen van De Standaard.’ – Tertio 

‘Gaston Durnez is een gelauwerd schrijver en dichter, maar 
bovenal journalist. Zijn verjaardag viert hij met een ereteken 
van de Vlaamse Gemeenschap, en een nieuw boek – tegen 
het vergeten. […] Met hem verdwijnt straks een tijdperk in 
de plooien van de geschiedenis. Een generatie die hij in zijn 
nieuwe boek Een mens is maar een wandelaar nog één keer 
oproept, aan de hand van 29 portretten van opmerkelijke 
mensen die zijn pad hebben gekruist.’ – De Standaard

‘Gaston Durnez veroordeelt niemand. Hij kijkt naar mensen 
en beschrijft hen. Hun woorden en gedachten flakkeren weer 
op in een boek dat ze zelf nooit zullen lezen. Een ogenblik 
lang houdt de vergetelheid haar adem in. Even zijn de Vlaam-
se prominenten van vroeger niet dood. Kijken is een daad 
van liefde.’ – Rik Torfs in Het Laatste Nieuws

LUC SURDIACOURT (2de druk)

De Marollen. Een eeuwenoud 
misverstand
ISBN 978 90 5908 908 2 - € 22,50

‘Dit boek vat de resultaten helder en bondig voor u samen, met 
aandacht voor verrassende onthullingen en pittige anekdotes. 
[…] Deze ontdekkingstocht door de geschiedenis van de Brus-
selse wijk is bovendien geïllustreerd met – soms nauwelijks 
onderzochte – historische bronnen en knappe foto’s.’  – Ars 
Toeristica

‘Dankzij het noeste en intelligente speurwerk van Surdiacourt 
komt een nieuwe naamsverklaring voor de Marollen in de 
plaats van de – duidelijk onjuiste – klassieke. Ze is wat minder 
verheven en devoot, maar daar zal wel geen enkele Marollien 
wakker van liggen.’ – Prof. dr. Luk Draye

‘Het boek is boeiend geschreven en loopt over van zwart-wi-
tillustraties van kaarten, prenten, schilderijen, knappe foto’s 
en zo meer. Een literatuuroverzicht en eindnoten maken deze 
informatieve gids over de Marollen af.’ – NBD Biblion

PIETER BOUSSEMAERE (2de druk)

Tien klimaatacties die werken
ISBN 978 90 5908 926 6 - € 22,50

‘Waar hij in zijn vorig boek vooral de historische evolutie van 
klimaatwijzigingen belichtte, toont hij nu aan dat elk indivi-
du zijn bijdrage kan leveren om de opwarming van de aarde 
tegen te gaan. Concrete oplossingen die haalbaar zijn, zonder je 
levensstijl fundamenteel aan te passen. 
Hij zet op z’n minst de lezer aan 
tot nadenken.’ 
– Krant van West-Vlaanderen

HERDRUKKEN 

BERNADETTE TIMMERMANS
Klink klaar. Uitspraak- en intonatiegids 
voor het Nederlands

ISBN 978 90 5826 953 9 - € 24,99

Al meer dan 20.000 exemplaren verkocht!
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HERDRUKKEN 

JAN VAN EYCKEN (2de druk)

Hoe kijken joden, christenen en
moslims naar elkaar? 
ISBN 978 90 5908 871 9 - € 22,50

‘De auteur verwerkt met de nodige historische, literaire en 
theologische kritische zin materiaal dat hij in de loop der jaren 
bij elkaar sprokkelde. Het boek leest als een ontdekkingstocht en 
blijft ver van oppervlakkige slogans en boutades. […] Dit boek is 
een boeiende gids voor wie dieper wil ingaan op de mogelijke rol 
van religies in dienst van de vrede.’ – Pax Christi Vlaanderen VZW

‘Van Eyckens opzet was een huzarenstukje en het resultaat kan 
voortaan een standaardwerk genoemd worden, waarvoor in 
andere talen geen equivalent bestaat. Met dit boek krijgen we 
eindelijk een gedetailleerd antwoord op de absurde reducties dat 
deze of gene abrahamistische godsdienst altijd voor conflict of 
altijd voor dialoog en vrede zou staan.’  – Tertio

HANS GEYBELS (2de druk)

Heiligen en tradities in Vlaanderen
Lente & zomer 978 90 5908 849 8 - € 29,99

Herfst & winter 978 90 5908 498 8 - € 29,99 

‘Door een gebrek aan kennis omtrent eigen tradities, lopen 
steeds meer Europeanen “van christelijken huize” als vreemden 
rond in hun eigen cultuur.’ – Hans Geybels 

JAN PAUWELS (3de druk)

Gekroonde hoofden
ISBN  978 90 5908 922 8 - € 22,50

‘Jan Pauwels heeft een uiterst vlotte pen en slaagt erin de wereld 
van de zeventiende eeuw kerkelijke en stedelijke upperclass terug 
tot leven te brengen. De lezer waant zich bijwijlen zelf in broeie-
rige herbergen, hij bezoekt rijkelijk versierde kerken en luistert 
vrijpostige birgittinessen af.’ – Kerknet 

‘In 2012 ontdekte hij [Jan Pauwels] een pamflet uit 1653 over het 
vijftigjarige kloosterjubileum van de toenmalige abdis van Maria 
Troon: Odilia Van der Borcht. Hij kon amper geloven wat hij te 
lezen kreeg: verhalen over hoeren, overspel en losbandig gedrag in 
het klooster. Om die absurde geschiedenis, die plaatsvond tussen 
1604 en 1659, te reconstrueren begon hij aan een queeste. Ze zou 
vijf jaar duren en uitmonden in de historische roman Gekroonde 
hoofden.’ – Knack

‘Deze roman brengt een pikante intrige tot leven.’ – Rik Torfs

JO CLAES (2de druk)

Griekse mythen, Romeinse sagen
ISBN 978 90 5908 852 8 - € 49,99

Meer dan 3700 exemplaren verkocht!

‘Schitterend uitgegeven groot boek met veel 
schilderijen over de godenwereld uit de klassieke 
oudheid. Prachtig om doorheen te bladeren, 
boeiend om te (her)lezen!’ 
– Kleio

×  Herdrukken  ×
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