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PEST EN CHOLERA
Geneeskunde door de eeuwen heen
JONATHAN J. MOORE

Het is verbluffend wat de geneeskunde
tegenwoordig allemaal kan, maar hoe
kwam je vroeger van kleine kwalen of
heuse epidemieën af? Tot in de negen
tiende eeuw pasten dokters allerlei
onwaarschijnlijke methodes toe, van
bloedzuigers tot medicijnen op basis
van uitwerpselen. Je laten behandelen
of niet? Dikwijls was het kiezen tussen
de pest en de cholera.
In de loop der tijden teisterde een
waaier aan infecties de mensheid:
jicht, scheurbuik, de pest, syfilis, lepra,
tuberculose, pokken, mazelen, tyfus,
gele koorts, malaria, cholera, epilepsie,
hysterie… De remedies waren vaak
erger dan de ziekten zelf.
In de renaissance ontstonden de eerste
moderne medische praktijken, zoals
het gebruik van afbinddraad bij amputaties. Het was echter wachten op
een pionier als Louis Pasteur voordat

wetenschappelijk verantwoorde
behandelingen hun intrede deden
en vaccinaties of sterilisatie van
medische instrumenten ingeburgerd
raakten.
Doorspekt met anekdotes biedt Pest
en cholera een fascinerend overzicht
van allerlei afschuwelijke ziekten en
hoe ze vroeger werden behandeld.
Het stemt je ontzettend dankbaar
voor de vooruitgang die de medische
wetenschap intussen heeft geboekt.
JONATHAN J. MOORE is coördinator
geschiedenis aan het Koonung Secondary College in Melbourne, Victoria.
Sinds zijn studies geschiedenis en Engels aan de universiteit van Melbourne
geeft hij al twintig jaar les en schrijft
hij. Hij onderzoekt graag onbekende
aspecten van de geschiedenis en neemt
ook deel aan re-enactments.

17 x 23 cm
Softcover met flappen
256 pagina’s
Ca. € 29,99
Verschijnt september 2019
NUR 680
ISBN 978 90 5908 981 5

9 789059 089815

VAN DEZELFDE AUTEUR:
Galg en guillotine
ISBN 978 90 5908 976 1

Een bloedstollende geschiedenis
van de geneeskunde

×

Minder geschikt voor gevoelige lezers

9 789059 089761
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OVER DE MUUR
Duitsland 30 jaar na de val
RIK TYRIONS

De val van de Berlijnse Muur op 9 no
vember 1989 staat bij veel mensen op
het netvlies gebrand als een scharnierpunt in de geschiedenis. 28 jaar lang
symboliseerde de Muur de verdeling
van Duitsland en van Europa. De
communistische machthebbers van de
DDR lieten hem in 1961 bouwen om hun
eigen volk te beletten naar het Westen
te vluchten. Tot de Oost-Duitsers in
1989 genoeg hadden van het vermolmde
DDR-regime. De val van de Muur en de
eenmaking van Oost- en West-Duitsland,
elf maanden later, joegen een schokgolf
door Europa.
Iedereen had verwacht dat de Bonds
republiek en de DDR vanaf dan snel naar
elkaar toe zouden groeien. Maar 30 jaar
later kijkt het Oosten van Duitsland nog
altijd aan tegen een grote achterstand
op het Westen. Veel jonge mensen zijn
weggetrokken uit de nieuwe deelstaten,

wie achterblijft is vaak verbitterd.
Hoe is het mogelijk dat de Muur
destijds eerder per ongeluk openging?
Waarom blijft de werkelijke integratie van Oost- en West-Duitsland uit?
Welke rol speelden bondskanseliers
Adenauer, Kohl en Merkel in het hele
verhaal? Vanwaar de heropleving van
extreemrechts in Duitsland? Op deze
en nog veel meer vragen biedt Over de
muur een helder antwoord.
RIK TYRIONS volgde als VRT-radiojournalist bijna drie decennia het wel en
wee van de Duitse eenmaking. Hij maakte tientallen reportagereizen door het
land om de vinger aan de pols te houden.
Eerder schreef hij al Duitsland, vijftig
jaar later, over extreemrechts geweld
in de Bondsrepubliek, en De nacht van
de vrijheid, over de val van de Berlijnse
Muur.

15 x 23 cm
Softcover
Ca. 304 pagina’s
Ca. € 24,99
Verschijnt oktober 2019
NUR 686
ISBN 978 90 5908 992 1

9 789059 089921

Heldere analyse van dé Duitslandspecialist
van de VRT uit die periode

×

Naar aanleiding van de 30-jarige herdenking
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HET VERZET VAN DE ZWARTE HAND
Een fataal avontuur
KURT VAN CAMP

Op 27 oktober 1941 werd De Zwarte
Hand opgerold. Wat begonnen was als
een spannende poging om de Duitse
bezetter en zijn lokale medewerkers
uit te dagen en te intimideren, kwam
daarmee abrupt ten einde.
Van de prille verzetsgroep, die vooral
bestond uit jongeren uit Klein-Brabant
en de Rupelstreek, verdwenen er 109
voor vele jaren in de Duitse gevangenissen en kampen. Voor meer dan 70 van
hen kwam de bevrijding helaas te laat.
Dit boek vertelt het verhaal van De
Zwarte Hand. Van de ontstaansredenen in de zomer van 1940, de groei
van de groep, haar intenties en haar
schuchtere verzetsdaden. Het verhaal
ook van roekeloosheid, de massale
arrestaties in de herfst van 1941 en de
bikkelharde repressie door het Duitse
gerechtelijke apparaat.
Het verhaal van De Zwarte Hand staat
model voor de dramatische ervaringen

die zovele politieke gevangenen en
verzetsstrijders tijdens de oorlogs
jaren zouden ondergaan.
De vraag hoe het zover is kunnen komen, waarom relatief kleine verzets
daden zo zwaar moesten worden
bestraft, en de impact van het verzet
en de repressie van De Zwarte Hand
op de lokale leefgemeenschappen
beroeren 75 jaar na het einde van de
oorlog nog altijd de gemoederen.
KURT VAN CAMP haalde een
master in Germaanse filologie aan de
Universiteit Antwerpen en een master in de communicatiewetenschap
aan de Universiteit Gent. Al van
kindsbeen af was hij geboeid door de
oorlogsgebeurtenissen en verdiepte
hij zich in de lokale geschiedenis.
Als gepassioneerd onderzoeker is hij
ook voorzitter van de vzw Memorial
Museum Fort Liezele.

15 x 23 cm
Softcover
Ca. 256 pagina’s
Ca. € 23,50
Verschijnt augustus 2019
NUR 686
ISBN 978 90 02 26830 4

9 789002 268304

Het resultaat van twee decennia opzoekingswerk
en tal van getuigenissen van betrokkenen en
nabestaanden

×

In het najaar van 2019 brengt Canvas de reeks
Kinderen van het verzet
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DE GRAVEN VAN VLAANDEREN

(861-1384)

EDWARD DE MAESSCHALCK

Edward De Maesschalck

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, bescha-

ving 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.

15 x 23 cm
Softcover
Ca. 544 pagina’s
Ca. € 29,99
Verschijnt oktober 2019
NUR 684 | 688
ISBN 978 90 02 26845 8

Nu een handig leesboek van het bestseller-koffietafelboek!
9 789002 268458
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DE BOURGONDISCHE VORSTEN

(1315-1530)

EDWARD DE MAESSCHALCK

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 met oog
voor de ruime context.

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 artistie-

ke hoogstandjes. Je maakt kennis met
het dagelijks leven en komt ook meer te
weten over grote, spectaculaire gebeurtenissen zoals de pest, de Honderd
jarige Oorlog en de kruistochten.
Huwelijken, begrafenissen, toernooien
en moordpartijen, je beleeft alles mee.

25 x 29 cm
Softcover
247 pagina’s
Ca. € 34,50
Verschijnt oktober 2019
NUR 684 | 688
ISBN 978 90 02 26862 5

Nu een softcover van het bestseller-koffietafelboek!
9 789002 268625
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IN DEZELFDE REEKS VERSCHENEN

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.

Hardcover
€ 69,99
ISBN 978 90 5908 638 8

9 789059 086388
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HET STRIJDTONEEL VAN EUROPA

(1648-1815)

De Zuidelijke Nederlanden onder Spaans, Oostenrijks en Frans bewind

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

Aanbieding DF Uigeverij 2019 najaar.indd 11

werd de intensieve landbouw een voorbeeld voor heel 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 was.

Hardcover
€ 69,99
ISBN 978 90 5908 958 7

9 789059 089587
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OP REIS MET VLAAMSE MEESTERS
50 schilderachtige plekken van vroeger en nu
JOS VANDERVELDEN, MET FOTO’S VAN ALEXANDER DUMAREY

Op reis met Vlaamse meesters leidt je naar
locaties in Vlaanderen of Brussel waar
onze grootste schilders hun schilders
ezel opstelden. Ooit vonden ze het de
volmaakte plekken om te verzinnelijken
op het canvas. Vaak zijn ze het nu nog.
Soms zijn ze het niet meer.
James Ensor hoorde en schilderde
de feestmuziek op de hoek van de
Vlaanderenstraat in Oostende. Xavier
De Cock zag nog koeien in de zompige
modder van de nu drukke Meersstraat in
Gent. Pieter Breugel aanschouwde hoe
de drie blinden voorbij schuifelden voor
de kerk van Sint Anna-Pede. Fernand
Khnopff zag Brugge op zijn mooist in
het spiegelende water. En Peter Paul
Rubens vond eindelijk zijn schilders- én
familiegeluk in het Brabantse Perk.
Dit boek biedt je werken uit de
Vlaamse schilderkunst van de voorbije
500 jaar met het verhaal van de scène
waar ze gecreëerd werden. Van de
schilderskolonies uit Genk of Tervuren
en dorpen als Sint-Martens-Latem en
Knokke-Heist. Tot de taferelen van
grote meesters in historische steden als

Antwerpen, Brugge, Gent en Brussel.
Om de historische badsteden aan de
Noordzee niet te vergeten. Stuk voor
stuk weergaloze schilderijen om te
ontdekken of te herontdekken!
Van elk schilderij schetst Jos Vander
velden ook het cultuurhistorische
verhaal. Hij voert ons langs de stede
lijke ontwikkelingen in de middeleeu
wen, de industriële vooruitgang, de
natievorming van België, de oorlogen,
de armoede en rijkdom.
Tot slot krijg je bij elke schilders
locatie een handvol tips voor
historische monumenten, culturele
bezienswaardigheden en waardevolle
natuurg ebieden in de omgeving.
JOS VANDERVELDEN is programma
maker en eindredacteur bij VRT
Nieuws. Naast de harde actualiteit is
hij geboeid door geschiedenis, kunst
en het bonte Vlaamse landschap.
ALEXANDER DUMAREY, fotograaf
en fotojournalist bij VRT NWS,
maakte de beelden van de plekken
zoals ze er vandaag bij liggen.

17 x 22 cm
Softcover
Ca. 224 pagina’s
Ca. € 29,99
Verschijnt september 2019
NUR 640
ISBN 978 90 02 26864 9

9 789002 268649

Treed mee in de voetsporen van
onze Vlaamse Meesters
en ontdek het schilderij van toen,
samen met het beeld van nu.
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Lectrr gromt (2014) | € 10
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Lectrr leeft (2015) | € 10
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Actualiteit

Lectrr steekt (2016) | € 10
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LECTRR FEEST
Het jaar in cartoons
LECTRR

Spijbelen voor het klimaat, het was een
nieuw fenomeen in 2019 dat voor heel
wat polemiek zorgde en het klimaat
volop onder de aandacht bracht. Ook
de brexit beheerste maandenlang de
berichtgeving, totdat de verkiezingen in
mei alle aandacht opeisten.

LECTRR, pseudoniem van Steven
Degryse, is cartoonist, stand-up
comedian, radiomaker, columnist en
striptekenaar. Zijn cartoons worden
vertaald in het Frans, Engels, Zweeds,
Noors, Afrikaans, Duits en het Turks.
Lectrr is jurylid op het Cartoonfestival
van Knokke-Heist en huiscartoonist bij

De cartooneske kijk van Lectrr op de
wereld is voor het achtste jaar op rij gebundeld in een ingenieus jaaroverzicht.
In Lectrr feest kunt u met humor van
de bovenste plank terugblikken op een
bewogen 2019.

De Standaard.

19 x 19 cm
Softcover
Ca. 224 pagina’s
Ca. € 19,99
Verschijnt oktober 2019
NUR 371
ISBN 978 90 5908 987 7

Een waar collector’s item!
9 789059 089877

Lectrr graait (2017) | € 19,99
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BENT U SLIM GENOEG OM GEHEIM
AGENT TE ZIJN?
Het officieuze CIA-quizboek
SAMENGESTELD DOOR JOHN GILLARD

Heb jij het verstand om een uitmuntende spion te zijn? Slaag jij erin om
wereldwijd tegenstanders te slim af te
zijn? Met meer dan 1000 puzzels, vragen en breinbrekers kun je jouw kennis
en besluitvaardigheid op de proef
stellen en jezelf meten met CIA-agenten. Quizvragen testen hoe goed je
op de hoogte bent van geopolitiek en
wereldgeschiedenis. Oefeningen zoals
het kraken van een kluis of het ontcijferen van gecodeerde berichten dagen
je probleemoplossende vaardigheden
uit. Raadsels of onopgeloste misdaden
plaatsen je voor een mysterie. Kortom,
een boek dat je scherp houdt!

17 x 23 cm
Softcover met flappen
224 pagina’s
Ca. € 24,99
Verschijnt september 2019
NUR 493
ISBN 978 90 02 26843 4

9 789002 268434

Goed voor wekenlang
quizplezier en denksport
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GENIET VAN JE PENSIOEN
200 tips om actief te blijven
MARK CLAUS

‘Dat is voor als ik met pensioen ben’ – hoe
dikwijls hoor je dat niet zeggen? Eindelijk
zeeën van tijd om te doen wat je graag
doet… Maar wat is dat dan allemaal?
Wat is voor jou echt van belang? Hoe wil
je jouw dagen doorbrengen? Sommige
senioren hebben het drukker dan ooit
wanneer ze gepensioneerd zijn en anderen genieten dan weer van de rust.
Hoe je jouw ‘tweede leven’ ook invult, dit
boek zet je op weg en reikt 200 tips aan
om actief te blijven. Als ervaren pensioencoach biedt Mark Claus je tal van mogelijkheden om fit in je hoofd, goed in je vel
ouder te worden, positief in het leven te
staan en creatief aan de slag te gaan. Aan
jou om uit te kiezen wat betekenis aan je
leven geeft en waar je blij van wordt!

MARK CLAUS geeft al bijna vijftig
jaar training en advies aan senioren en
richtte in 2006 een eigen vennootschap,
Leef-Tijd, op. Voor wie zich wil voorbereiden op het einde van zijn loopbaan publiceerde hij Met plezier met
pensioen (2015) en nu schreef hij een
vervolg voor wie volop wil genieten van
zijn pensioen en nog meer zin wil geven
aan deze levensfase. Mark gelooft sterk
in de groeikracht van mensen en de
ontwikkeling van hun talenten.

14 x 21,5 cm
Softcover
Ca. 192 pagina’s
Ca. € 22,50
Verschijnt oktober 2019
NUR 748
ISBN 978 90 02 26844 1

9 789002 268441

‘De toekomst is niet zomaar
een plek waar we heen gaan,
maar een plek die wijzelf creëren.’
J. Schaar
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ZWARTE KAPPEN
Historische roman
JAN PAUWELS

In Zwarte kappen trekken Antoon
Triest, bisschop van Gent, en Cornelis
Ooms, zijn rechterhand, opnieuw ten
strijde tegen de zedenverwildering in de
Zuidelijke Nederlanden. Zij onderzoeken twee merkwaardige zaken in Gent
en Brugge tussen 1627 en 1640.
Als overste van de alexianen in Gent
houdt pater Michiel Van Belle zich niet
uitsluitend bezig met het begraven van
doden en verzorgen van krankzinnigen.
Hij gaat zich te buiten aan financiële,
alcoholische, seksuele en criminele excessen in de onderbuik van de
samenleving. De kerkelijke hiërarchie is
onverbiddelijk en straft hem streng.
In zijn paleis in Brugge slaagt bisschop
Servaas De Quinckere er beter in de
schijn van rechtschapenheid op te
houden. Het dunne laagje geveinsde
geloofsijver bladdert echter snel af

wanneer Triest en Ooms zijn eigengereide gangen nagaan. Maar van
Brugge tot Rome treedt niemand op.
De Quinckere behoudt zijn bisschopszetel en wordt zelfs met veel bombarie
begraven.
Zwarte kappen dompelt de lezer onder
in waargebeurde verhalen uit de zeventiende eeuw. Op basis van authentieke
bronnen en verrassende archiefvondsten brengt de auteur een verdwenen
wereld van kerk, macht, intrige en
dubbele moraal opnieuw tot leven.
JAN PAUWELS doctoreerde als
germanist en is verbonden aan de
Koninklijke Bibliotheek. Hij werkte twaalf jaar als woordvoerder en
adviseur van de christendemocraten in
de Wetstraat. In 2018 debuteerde hij
succesvol met Gekroonde hoofden.

14 x 21,5 cm
Softcover
Ca. 384 pagina’s
Ca. € 23,50
Verschijnt december 2019
NUR 301
ISBN 978 90 5908 988 4

9 789059 089884

DE PERS OVER ZIJN DEBUUT GEKROONDE HOOFDEN:
‘Het is een erg mooie historische roman.’ – Rik Torfs in Het
Laatste Nieuws

×

‘In zijn vrije tijd doorploegt Jan Pauwels (…) historische
archieven over “zijn” Dendermonde. Dat heeft Gekroonde
hoofden opgeleverd.’ – Knack

×

‘Jan Pauwels heeft een uiterst vlotte pen en slaagt er in de
wereld van de zeventiende eeuw in de kerkelijke en stedelijke upperclass terug tot leven te brengen.’ – Kerknet
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IN DE KIJKER
WILLIE VAN PEER
(2de druk)

Niet te geloven
ISBN 978 90 5908 959 4 - € 24,99
‘Ik ben al meer dan twintig jaar vertrouwd met de
materie. Van de vele werken die ik over het onderwerp
gelezen heb munt uw boek uit door zijn degelijkheid,
zijn zin voor het belangrijk detail en zijn wetenschappelijke benadering. Daarom durf ik het een standaardwerk noemen.’ – Lezersreactie

9 789059 089594

HENDRIK VOS
EN ROB HEIRBAUT

Europa in woelig water
ISBN 978 90 5908 962 4 - € 22,50

‘Europa in woelig water wil informeren en de
lezer “sine ira et studio”, zonder uitroeptekens en
kreten door de recente turbulente jaren gidsen.
De vele crisissen die de Unie het laatste decennium door elkaar schudden, worden nauwgezet
toegelicht en in perspectief geplaatst. Gedegen
vakwerk en erg toegankelijk.’ – Paul Goossens in
De Standaard der Letteren

9 789059 089624
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GESCHENKBOEKEN
JO CLAES EN
KATHY VINCKE
Kunst & christendom
ISBN 978 90 02 26890 8 | € 34,99
Dankzij Kunst & christendom heeft de religieuze kunst
geen geheimen meer voor je!
Dit boek biedt een chronologisch overzicht van de 300
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.

9 789002 268908

ROBERTO MOTTADELLI EN
GIANNI MORELLI
De invloedrijkste mensen
van onze tijd
ISBN 978 90 5908 978 5 | € 34,99
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.

9 789059 089785

Aanbieding DF Uigeverij 2019 najaar.indd 23

28/05/19 14:00

VERKOOPINFORMATIE

BELGIË

NEDERLAND

Standaard Uitgeverij nv
Rijnkaai 100/A11
2000 Antwerpen
0032 3 285 72 00
www.standaarduitgeverij.be

New Book Collective
Silodam 119
1013 AS Amsterdam
0031 20 22 60 238
www.newbookcollective.com

Verkoop binnendienst
besteldienst@standaarduitgeverij.be

Verkoop
Rutger Vos, Niels Koemans,
Dian van der Zande, Maarten Richel
verkoop@newbookcollective.com

Salesmanager
Yves De Brauwer
yves.debrauwer@standaarduitgeverij.be
0032 479 80 00 10
Accountmanagers
Ilse Trimborn
ilse.trimborn@standaarduitgeverij.be
0032 491 86 73 20
Sven Robeyns
sven.robeyns@standaarduitgeverij.be
0032 491 86 08 67

Promotie
Alice Wubbels
promotie@newbookcollective.com
De prijzen en verschijningsdata in
deze folder zijn indicatief.
Gelieve contact op te nemen met onze
verkoopdienst bij twijfel;
zij beantwoorden graag je vragen.

Verkooppromotor
Kim Mackel
kim.mackel@standaarduitgeverij.be
0032 476 54 94 73
Marketing & pr
Naomi Riemis
naomi.riemis@standaarduitgeverij.be
0032 485 30 89 64
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