Zomer 2019

W
WAAROM
MUREN NIET
WERKEN

SAMENWERKEN
IN TIJDEN VAN
POPULISME

DAVIDSFONDS ZOMER 2019
GESCHIEDENIS

weekkalender

HET STRIJDTONEEL
VAN EUROPA 1648-1815

het geheugen van de Lage Landen

De Zuidelijke Nederlanden onder Spaans, Oostenrijks en Frans bewind

markante mensen en
historische verhalen

2020

Edward De
Maesschalck

Tom Devos EN
OKTAAF DUERINCKX

Het drama van
Meensel-Kiezegem ’44

De Roets 2020

2

6

8

LITERATUUR

ACTUALITEIT

Het strijdtoneel
van Europa

W
WAAROM
MUREN NIET
WERKEN

SAMENWERKEN
IN TIJDEN VAN
POPULISME

IK HEB C H R I S P I C A V E T
MIJN
VADER
NIET
GEDOOD
Gebaseerd op een
waargebeurd
verhaal uit
de polder

Peter
Van Kemseke
Ingmar Samyn

‘Intrigerend verhaal
dat leest als een trein!’
• michel wuyts

Peter Van Kemseke
EN INGMAR SAMYN

Chris Picavet

Joris Tulkens

10

12

14

Anne Peeters en
Koen DriessenS

16

18

20

Kunst &
christendom

Cartoons 2019

Haspengouw

24

Cartoonfestival
Knokke-Heist

VERKOOPINFORMATIE		

KUNST
Jo Claes en
Kathy Vincke

22

De odyssee van
Pedro en Luisão

TOERISME

Waarom muren
niet werken

IN DE KIJKER			

Ik heb mijn vader
niet gedood

HET STRIJDTONEEL VAN EUROPA

(1648-1815)

De Zuidelijke Nederlanden onder Spaans, Oostenrijks en Frans bewind

HET STRIJDTONEEL
VAN EUROPA 1648-1815
De Zuidelijke Nederlanden onder Spaans, Oostenrijks en Frans bewind

EDWARD DE MAESSCHALCK

In de geschiedschrijving van de
Zuidelijke Nederlanden, het latere
België, blijft de periode sinds de
afscheiding van Nederland (1648)
tot aan de Slag bij Waterloo (1815)
doorgaans onderbelicht. Rampen
en oorlog teisterden het land,
dat machteloos opeenvolgende
buitenlandse regimes moest
doorstaan.
Toch stammen de mooiste gebouwen
in ons land vooral uit die periode.
In die jaren verdubbelde haast de
bevolking, werden de meeste grote
steenwegen aangelegd, bloeide de
kant- en katoenindustrie, ontstonden
de eerste steenkoolbekkens en
werd de intensieve landbouw een
voorbeeld voor geheel Europa.
De waarheid is dat de traditionele
rijkdom van de Zuidelijke
Nederlanden de na-ijver opwekte

van onze buurlanden. Het begerigst
toonde zich Frankrijk, dat eerst
onder Lodewijk XIV, dan onder
Lodewijk XV en ten slotte onder
Napoleon het land wilde aanhechten.
Maar omdat de andere vorsten
dit niet lieten gebeuren, werd er
herhaaldelijk oorlog gevoerd.
Ontdek zelf in Het strijdtoneel van
Europa hoe boeiend de periode 16481815 wel was.
EDWARD DE MAESSCHALCK
is doctor in de geschiedenis. Hij
werkte meer dan dertig jaar als
programmamaker bij de VRT en
daarna als programma-adviseur
voor Canvas. Nu is hij fulltime
auteur. Hij schreef heel wat
historische boeken, telkens met
frappante anekdotes en tegelijk oog
voor de ruime context.

Vierde deel in de bestsellerreeks

×

Rijkelijk geïllustreerd met meer dan
200 foto’s, kaarten en stambomen
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25 x 29 cm
Hardcover
352 pagina’s
Ca. € 69,99
Verschijnt augustus 2019
NUR 685 | 688
ISBN 978 90 5908 958 7

IN DEZELFDE REEKS VERSCHENEN

DE BOURGONDISCHE
VORSTEN 1315-1530

DE GRAVEN VAN
VLAANDEREN 861-1384

DE GRAVEN VAN VLAANDEREN

(861-1384)

De graven van Vlaanderen maakten van onze streek een van de rijkste en
dichtstbevolkte gebieden van West-Europa. Maak kennis met de vijfentwintig
graven en gravinnen die Vlaanderen gedurende 500 jaar bestuurden.
Ontdek hun wereld van hartstocht, heerszucht en wraak, maar ook van
rechtvaardigheid, beschaving en commerciële flair. Beleef op de eerste rij
de spectaculaire toernooien, de Guldensporenslag of de moord op Jacob van
Artevelde. Voel mee met gravinnen die als gewonde leeuwinnen moesten
vechten voor het behoud van kroost en vaderland.

ISBN 978 90 5908 954 9
€ 34,50
Softcover

Al meer dan 9000 exemplaren verkocht!

DE BOURGONDISCHE VORSTEN

(1315-1530)

Dit schitterend geïllustreerde boek beschrijft de Bourgondische vorsten tegen
de achtergrond van hun tijd en heeft oog voor alle facetten van hun samenleving. Je leert over de politieke en maatschappelijke context, over de pracht en
praal van het hofleven en over tal van artistieke hoogstandjes. Je maakt kennis
met het dagelijks leven en komt ook meer te weten over grote, spectaculaire
gebeurtenissen zoals de pest, de Honderdjarige Oorlog en de kruistochten.
Huwelijken, begrafenissen, toernooien en moordpartijen, je beleeft alles mee.

ISBN 978 90 8240 231 5
€ 59,95
Hardcover

Al meer dan 12000 exemplaren verkocht!

ORANJE TEGEN SPANJE (1500-1648)
Eenheid en scheiding van de Nederlanden
onder de Habsburgers
De anderhalve eeuw tussen de geboorte van de latere Keizer Karel in 1500 en
de Vrede van Munster in 1648 vormt een van de meest fascinerende periodes
uit onze geschiedenis. De welvaart bloeide als nooit tevoren en de kunsten
bereikten een ongekend hoogtepunt. Tegelijkertijd was het ook een tijd van
religieuze twisten en oorlog. Oranje tegen Spanje vertelt over de generaals
Alva, Farnese en Spinola, de bevlogen bestuurders Albrecht en Isabella en
de succesrijke rebellen Maurits en Frederik-Hendrik van Nassau, zonen van
Willem van Oranje.
ISBN 978 90 5908 762 0
€ 175
Foedraal
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Al meer dan 7000 exemplaren verkocht!

ISBN 978 90 5908 638 8
€ 69,99
Hardcover

HET DRAMA VAN MEENSEL-KIEZEGEM ’44
Collaboratie en verzet
TOM DEVOS EN OKTAAF DUERINCKX i.s.m. MUSEUM44

Meensel-Kiezegem, een klein dorp in
het heuvelachtige Hageland dat tegenwoordig deel uitmaakt van Tielt-Winge,
staat vooral bekend om twee dingen:
het is het geboortedorp van Eddy
Merckx en – minder aangenaam –
tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde er zich een waar drama af, enkele
maanden voor de Bevrijding.
De aanleiding was de moord op Gaston
Merckx, die lid was van de Zwarte Brigade, een nazigezinde militie van het
VNV. Op 30 juli 1944 fietsten drie onbekende verzetslieden door MeenselKiezegem. Aan de grens van het dorp
kwam het tot een confrontatie met
Gaston, die vergezeld was van enkele
hoeveknechten. Hij werd ter plekke
neergeschoten. Op zijn begrafenis eiste
zijn moeder honderd slachtoffers om
haar zoon te wreken.
De vergelding bleef niet uit. Op 1 en
11 augustus 1944 hielden de Vlaamse
SS’ers Robert Verbelen en Tony Van
Dijck twee razzia’s. Het dorp werd

omsingeld. Mannen, vrouwen en kinderen werden uit hun huizen gehaald
en verzameld voor transport naar het
concentratiekamp van Neuengamme
bij Hamburg. Vier mannen werden
ter plaatse vermoord. Enkele gearresteerden konden op de valreep uit de
treinwagon bevrijd worden, maar van
de 95 gijzelaars in totaal zijn er slechts
28 levend uit Duitsland teruggekeerd.
63 dorpelingen hebben de kampen niet
overleefd.
Ter herdenking opent 75 jaar na de feiten
een nieuw museum. Samen met
Museum44 vertelt Het drama van
Meensel-Kiezegem ’44 het volledige verhaal.
TOM DEVOS is ondernemer. Als achterkleinkind van een van de slachtoffers
richtte hij het Museum44 op.
OKTAAF DUERINCKX is gewezen onderwijzer, regisseur en hogerofficier
bij de Belgische marine. Hij verloor zijn
vader tijdens de razzia’s en publiceerde
al veel boeken en films over het thema.

Naar aanleiding van de 75-jarige
herdenking opent een nieuw museum
onder peterschap van Eddy Merckx:
Museum44

×

Lees het volledige verhaal in Het drama
van Meensel-Kiezegem ’44
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15 x 23 cm
Softcover
288 pagina’s
Ca. € 23,50
Verschijnt juli 2019
NUR 686 | 688
ISBN 978 90 02 26892 2

weekkalender

DE ROETS 2020
Het geheugen van de Lage Landen

het geheugen van de Lage Landen

Naar goede gewoonte laat
De Roets 2020 je elke week markante
mensen en historische verhalen uit
onze contreien (her)ontdekken. Bekend of minder bekend, maar altijd
historisch correct en pittig verteld.
Ken je Walter De Buck nog, de Gentse
volkszanger me zaane vlieger? En
Karel Aubroeck, een monument van
een beeldhouwer? Of Corry Lievens,
die applaus kreeg voor het hele
jeugdtheater? Al gehoord van Cornelia Arens, een Amsterdamse begijn
die tot drie keer toe van de kerk in de
goot belandde? Hoe schopte Victor
Leemans het van molenaarszoon
tot voorzitter van het Europees

parlement? Wanneer kwam er een
eind aan de Tachtigjarige Oorlog? En
waarom werd Brussel in 1695 door
Lodewijk XIV in brand geschoten?
Wist je dat deSingel ontworpen is
door Léon Stynen en Paul De Meyer?
Of dat de roodharige Eliane Cossey
van het café A la Poupée in Poperinge
bij de Engelse soldaten bekend stond
als ‘Ginger’?
Ontdek het allemaal in De Roets 2020.
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.

‘Het grote probleem met De Roets is
de verslavende werking. Je wil dat de jaren sneller
voorbijgaan, om de volgende, altijd verrassende
editie te kunnen lezen.’ – Rik Van Cauwelaert

×
×

‘Een prachtige bijdrage tot de Vlaamse cultuuren mentaliteitsgeschiedenis.’ – Prof. dr. Jef Janssens

markante mensen en
historische verhalen

2020
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Geschiedenis

15,8 x 28,5 cm
Wire-O
124 pagina’s
Ca. € 15,99
Verschijnt augustus 2019
NUR 014-680
ISBN 978 90 5908 991 4

‘Een bron van inspiratie in een sfeer van positieve
verbondenheid.’ – Jan Callebaut

Daens

… een zanger?
Was het Boudewijn of Hugo de Groot die in
een boekenkist ontsnapte?
Wie verdronk nu eigenlijk in dat land van Saeftinghe?
En waarom reisde Elckerlyc naar zijn eigen dood?
Zoveel markante verhalen om te ontdekken
of te herontdekken!
Je leest ze week na week in De Roets,
een ideëel project
dat interesse wil wekken voor de boeiende
en inspirerende geschiedenis van
de Lage Landen.

Voor wie op zoek is naar zijn roots en
naar markante mensen van bij ons.
Een kijkje nemen en bestellen kan op

×

www.roetsinfo.eu

Ad-DeRoets-Daens.indd 1

20/02/19 16:18
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Samenwerken in tijden van populisme
PETER VAN KEMSEKE EN INGMAR SAMYN

In 2019 en 2020 zetelt België voor de
zesde keer in de Veiligheidsraad van
de Verenigde Naties, een van de machtigste internationale organisaties ter
wereld. Heel fijn, hoor ik u denken,
maar what’s in it for us? Hoe belangrijk
universele mensenrechten ook zijn, is
het daarom echt nodig om duizenden
kilometers van huis een dictator te
onttronen? Spelen er bij een interventie
vaak geen andere belangen dan humanitaire? Kunnen diplomaten in New
York wel meebeslissen over onze veiligheid? En moet ook Europa daarin geen
actievere rol spelen? Terechte vragen,
waar dit boek dieper op ingaat.
Waarom muren niet werken dient
doemdenkers van antwoord en houdt
tegelijk de optimisten scherp. Nu populisme terrein wint en ‘soevereiniteit’
een buzzword is geworden, vereisen
grensoverschrijdende dreigingen zoals terrorisme, klimaatverandering,
illegale migratie, schendingen van de
mensenrechten en humanitaire crisissen nieuwe vormen van internationale

samenwerking. Een grotere rol toekennen aan een autonomere Europese
Unie én aan het lokale niveau biedt
oplossingen.
PETER VAN KEMSEKE is diplomaat
en doctor in de geschiedenis van de
internationale betrekkingen. Hij werkte bij de NAVO en de VN in New York
toen België in 2007-2008 lid was van de
Veiligheidsraad. Daarna ging hij aan
de slag bij de Europese Unie, o.a. als
adjunct-kabinetschef van Europees
president Herman Van Rompuy en als
expert energie- en klimaatbeleid bij de
Europese Commissie. Hij doceert in het
European Studies-programma van de
KU Leuven.
INGMAR SAMYN studeerde rechten en
behaalde een Master of Laws in Yale.
Hij werkte bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de VN in
New York, het Hoog Commissariaat
voor de Vluchtelingen in Brussel en als
adviseur buitenlandse handel op het
kabinet van de vice-eersteminister.

14 x 21,5 cm
Softcover
Ca. 176 pagina’s
Ca. € 22,50
Verschijnt maart 2019
NUR 680 | 697
ISBN 978 90 02 26891 5

Boeiend pleidooi op basis van
diplomatieke ervaring

Peter
Van Kemseke
Ingmar Samyn

×
×

Helder beeld van de VN-Veiligheidsraad
en de Belgische rol daarin

Deskundige duiding bij de aanpak
van wereldproblemen
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Ingmar Samyn

Peter Van Kemseke

IK HEB C H R I S P I C A V E T
MIJN
VADER
NIET
GEDOOD
Gebaseerd op een
waargebeurd
verhaal uit
de polder

IK HEB MIJN VADER NIET GEDOOD
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit de polder
CHRIS PICAVET

Eenendertig jaar onschuldig in de gevangenis doorbrengen, het zal je maar
overkomen. Leon Van Huffel uit het
Waasland maakte het mee: in 1948 werd
hij – onterecht– veroordeeld tot levenslang wegens doodslag op zijn vader,
die zich in werkelijkheid in een schuur
opgehangen had. Pas in 1979 kwam
Leon toch vrij.
Chris Picavet groeide op in hetzelfde
dorp, in Verrebroek in de Wase polders,
waar iedereen iedereen kende. Als achttienjarige zag hij Leon plots opduiken in
de zondagsmis, aan de zijde van Clara
De Vos, van wie hij dacht dat zij een
alleenstaande vrouw was. Hij raakte zo
geïntrigeerd door het onwaarschijnlijke
verhaal van Leon en Clara, dat het hem
niet meer losliet en hij hun leven uiteindelijk in een roman goot.

Hoe is het zover kunnen komen dat
Leon vals beschuldigd en opgesloten
werd? Waarom bracht zijn moeder
de ware toedracht niet aan het licht?
Hoe hield Clara in haar eentje hun
boerderij recht en bleef ze hem al die
tijd trouw?
Ik heb mijn vader niet gedood vertelt
niet alleen het tragische relaas van
Leon, maar schetst tegelijk met zin
voor humor een portret van het naoorlogse Vlaanderen en het boerenleven
in de polder dat dreigt te verdwijnen
door de uitbreiding van de Antwerpse
haven.
CHRIS PICAVET werkt al bijna dertig
jaar als sportjournalist bij de VRT en
waagt zich nu aan het schrijven van
een roman.

Gebaseerd op een onwaarschijnlijk,
maar waargebeurd verhaal

‘Intrigerend verhaal
dat leest als een trein!’
• michel wuyts
12
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Literatuur
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© Luc Verstraeten

×

‘Dit boek leest als een trein...
Intrigerend, rijk verhaal, mooi
gelaagd, goeie typering van
de personages... Sterk!’
– Michel Wuyts

14 x 21,5 cm
Softcover
208 pagina’s
Ca. € 19,99
Verschijnt mei 2019
NUR 301
ISBN 978 90 02 26893 9

DE ODYSSEE VAN PEDRO EN LUISÃO
Historische roman
JORIS TULKENS

1492 – De katholieke koningen
Ferdinand en Isabella verdrijven de
joden uit Spanje en stellen de
inquisitie in. Dat vormt het begin
van een lange zwerftocht voor de
familie Menassah. Tijdens hun
vlucht naar Portugal wordt de vader
aangevallen en vermoord. Voor hij
sterft, draagt hij zijn zoon Simon op
om voor het Joodse volk een veilige
thuis te vinden.
Onder de schuilnaam Pedro do
Couto overleeft Simon de pogroms
van Lissabon. Hij reist mee met
Columbus naar Amerika, een wonderlijk avontuur dat echter geen
veilige thuishaven biedt. Na veel
omzwervingen verzeilt hij in het
rijk van Pape Jan, in het huidige
Ethiopië, dat bedreigd wordt door
de Ottomanen. Ontgoocheld keert
hij terug naar Portugal om daar een
verborgen bestaan te leiden.
Op zijn oude dag vraagt Pedro aan

zijn zoon Luisão om op zoek te
gaan naar het kind dat hij in Afrika
verwekte. Luisão vindt zijn zwarte
halfzus en brengt haar mee naar
Portugal. Zij trouwt er en brengt een
dochter Morena ter wereld.
Benieuwd waarom Luisão later met
Morena naar Amsterdam vlucht
en hoe Morena uiteindelijk in een
klooster in Hasselt belandt? Dat kom
je te weten in De odyssee van Pedro
en Luisão, een episch verhaal vol
wonderlijke avonturen met legendarische historische figuren.
JORIS TULKENS studeerde filosofie
en klassieke talen aan de KU Leuven
en publiceerde verscheidene succesvolle romans over de zestiende
eeuw: De schaduw van Erasmus,
De verloren droom van Pieter Gillis,
Johanna de Waanzinnige, Vesalius,
Thomas More, Wentelsteen en
Nicolaes Cleynaerts.

Magnum opus van Joris Tulkens

×
×

Fictie tegen een historische achtergrond
(Columbus, Filips II, Willem van Oranje…)

Migratie en vervolging zijn
van alle tijden
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14 x 21,5 cm
Softcover
Ca. 416 pagina’s
Ca. € 24,99
Verschijnt augustus 2019
NUR 301
ISBN 978 90 5908 990 7

KUNST & CHRISTENDOM
300 taferelen
JO CLAES EN KATHY VINCKE

Wist je dat het alom bekende
Lam Gods van de gebroeders Van
Eyck de kruisdood en verrijzenis
van Christus herdenkt? En dat
de duif de Heilige Geest voorstelt?
Tweeduizend jaar christendom
hebben een indrukwekkende schat
aan kunstvoorwerpen opgeleverd.
Kunstenaars vonden niet alleen
inspiratie in het Oude en het Nieuwe
Testament, maar ook in apocriefe
verhalen of middeleeuwse legendes. Uit
interesse voor architectuur en kunst
bezoeken we in groten getale kerken,
kloosters, musea en tentoonstellingen.
Alleen hebben we dikwijls geen
flauw idee van wie of wat er precies
afgebeeld staat. Kunst & christendom
biedt een chronologisch overzicht
van de driehonderd belangrijkste
taferelen in de christelijke kunst, van
het scheppingsverhaal uit Genesis tot
de Apocalyps van Johannes. Bij elke

scène vind je een verwijzing naar het
Bijbelse verhaal en een korte toelichting
of vergelijking met andere legenden,
mythen of religieuze teksten.
Of vertrek je liever van het kunstwerk?
Dan kun je dankzij een lijst met
elementen vlot herkennen over welke
scène het gaat. Dat een appel dikwijls
naar de zondeval verwijst weet je
wellicht wel, maar in welke taferelen
kun je allemaal een draak tegenkomen?
Met Kunst & christendom in de
hand heeft de religieuze kunst geen
geheimen meer voor je!
JO CLAES en KATHY VINCKE
schreven samen drie bestsellers over
heiligen: Sanctus, Sancti en Sanctorum.
JO CLAES schreef ook een tiental
novelles en misdaadromans en staat
bekend als expert op het vlak van
iconografie en mythologie ( Griekse
mythen, Romeinse sagen, p. 23).

Een onmisbaar naslagwerk voor
kunstliefhebbers

×

Van de vorige editie zijn ruim 4000
exemplaren verkocht
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17 x 24 cm
Hardcover
392 pagina’s
Ca. € 34,99
Verschijnt april 2019
NUR 640
ISBN 978 90 02 26890 8

CARTOONS 2019
Beste cartoons wereldwijd / Best cartoons worldwide
CARTOONFESTIVAL KNOKKE-HEIST

De beste cartoons van over de hele
wereld staan al 58 jaar centraal op
het Internationaal Cartoonfestival
in Knokke-Heist. Cartoons 2019
presenteert de winnaars en een
selectie van 100 genomineerden
uit de 2325 cartoons die werden
ingezonden door 679 cartoonisten
uit meer dan 85 landen.
Of cartoons nu kritisch of
ontwapenend zijn, brandend
actueel of tijdloos, met couleur

locale of universeel, ze brengen
uiteenlopende visies op de wereld
en de actualiteit in een taal die
iedereen verstaat. Cartoons 2019
spreidt een prachtige waaier open
van creativiteit en tekenstijlen uit
binnen- en buitenland.
Bewonder de cartoons, glimlach,
sta versteld, lach jezelf een breuk of
proest het uit: aan deze bundel blijf
je plezier beleven!

Boek bij de oudste
cartoonwedstrijd ter wereld

×

Editie 2018 lokte 80 424 bezoekers!

Cartoonfestival 2019
Thema ‘Njam Njam’ rond voeding en eetcultuur
Strandpaviljoen ter hoogte van het Heldenplein in Heist
Zaterdag 29 juni tot en met zondag 1 september 2019
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19 x 19 cm
Hardcover
120 pagina’s
Ca. € 17,99
Verschijnt juni 2019
NUR 371
ISBN 978 90 5908 986 0

HASPENGOUW
Bekende inwoners gidsen je door Tongeren en Bilzen
Anne Peeters en Koen Driessens

‘De streek rond Bilzen is even rijk als de
Franse Loirestreek met al haar kastelen
en grote wijndomeinen.’ Een krasse
uitspraak? Arnoud Raskin, die met zijn
mobiele schooltjes in sloppenwijken
over de hele wereld een stukje warmte
van Bilzen brengt, springt op een
scooter en levert het bewijs.
Striptekenaar Wim Swerts, bekend van
Vertongen & Co, fietst door het Romeinse
verleden in en rond Tongeren.
Televisiepresentator Luc Appermont
neemt je mee op een originele trip door
zijn geliefde Bilzen: met een rondje
citygolf.
Patrick Hoogmartens, bisschop van
Hasselt, wandelt langs het oudste
begijnhof van de Nederlanden en laat
zien hoe religie het uitzicht van
Tongeren bepaalt.
Thrillerauteur Anja Feliers nodigt je uit
voor een geheimzinnige tocht langs een
hondenkerkhof, een vervallen school,
een kunstbunker, dat alles verborgen in

Eigenbilzen.
In de voetsporen van cultuurmanager
Barbara Wyckmans wordt Tongeren
een levendig museum. Ontdek de
oudste stad van België door van kunstwerk naar kunstwerk te wandelen.
Rijd met muzikant Piet Vansichen in
een elektrisch golfkarretje van de landscommanderij Alden Biesen naar Bilzen
en beleef er de hoogtepunten van het
legendarische Jazz Bilzen.
Als afsluiter heb je best wel iets bijzonders verdiend. Ladychef Lucie Ory laat
je proeven van al het lekkers op de
smakelijkste adresjes van Tongeren.
ANNE PEETERS is freelance
journaliste, heeft haar eigen
tekstbureau APT en schreef onder
meer voor Sanoma, Het Mediahuis, De
Persgroep en Davidsfonds Uitgeverij.
KOEN DRIESSENS is freelance journalist, redacteur en vertaler en verzorgt
de eindredactie bij De Standaard en de
hoofdredactie bij reismagazine Pasar.

eerder verschenen

Tongeren en Bilzen, twee parels in het
gastvrije Haspengouw

×

Acht gidsen stippelen elk hun
favoriete route uit door stad en streek
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14,5 x 22 cm
Softcover
Ca. 160 pagina’s
Ca. € 17,50
Verschijnt mei 2019
NUR 511
ISBN 978 90 5908 989 1

IN DE KIJKER
PIETER
BOUSSEMAERE

JONATHAN J. MOORE

(3de druk)

ISBN 978 90 5908 976 1 - € 29,99

Galg en guillotine

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

‘Een boeiend staaltje sociale geschiedenis
dat bewijst dat de mens nog steeds het meest
meedogenloze dier ter wereld is.’
– John Vervoort in De Morgen

Benieuwd wat jij kunt doen
voor het klimaat?
Ontdek het in dit boek!
ACTIE 1 Informeer jezelf

‘Moore hanteert een nuchtere stijl in zijn boek.
Hij beschrijft, maar oordeelt niet en hij wordt
dan ook nooit sentimenteel, ook niet wanneer het
bijvoorbeeld over de Holocaust gaat. [...] Zonder
dat Moore het ook maar ergens expliciet vermeldt,
besef je dat hij vindt dat het zo stilletjes aan genoeg
is geweest met die doodstraf. Wie Galg en guillotine
uit heeft, zal hem daarin bijtreden.’
– Marnix Verplancke in Het Nieuwsblad

ACTIE 2 Beïnvloed je omgeving
ACTIE 3 Beïnvloed je overheid
ACTIE 4 Kies de juiste elektriciteit
ACTIE 5 Spring verstandig om
met elektriciteit
ACTIE 6 Kies de juiste motor
ACTIE 7 Beperk vliegreizen en
compenseer
ACTIE 8 Isoleer, isoleer, isoleer

Veelgevraagd spreker en expert bij verschillende media (VRT,
De Standaard…)
‘Waar hij in zijn vorig boek vooral de historische evolutie van
klimaatwijzigingen belichtte, toont hij nu aan dat elk individu
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
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ACTIE 9 Kies de juiste
verwarmingsbron
ACTIE 10 Vermijd rund- en
lamsvlees

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
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