Zomer
2020

DAVIDSFONDS ZOMER 2020

CARTOONFESTIVAL KNOKKE-HEIST

JONATHAN J. MOORE

Geheim en gevaarlijk

JASPER TRUYENS

Cartoons 2020		

2

4

6

De Roets 2021

ED STAFFORD

BERT CORNELIS

24
VERKOOPINFORMATIE

15

20

14

Destination sweetheart

HERDRUKKEN

RED STAR LINE

De Bourgondische vorsten

18

EDWARD DE MAESSCHALK

12

AL EERDER AANGEBODEN

10

16

8

Hitler en de Belgen

IN DEZELFDE REEKS

Gepakt en gezakt

Antwerpen 1920

CARTOONS 2020
Beste cartoons wereldwijd
CARTOONFESTIVAL KNOKKE-HEIST

Al bijna zestig jaar biedt het Internationaal Cartoonfestival van Knokke-Heist
elke zomer een podium aan de beste cartoonisten van over de hele wereld. Cartoons 2020 presenteert traditiegetrouw
alle winnaars en een selectie van honderd
genomineerden uit de inzendingen van dit
jaar, opnieuw afkomstig uit bijna honderd
verschillende 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
begrijpt: humor.

Cartoons 2020 toont een prachtige
waaier van creativiteit en tekenstijlen
uit binnen- en buitenland.
Bewonder de cartoons, glimlach, sta
versteld, lach je een breuk of proest
het uit: aan deze bundel blijf je plezier
beleven.

19 x 19 cm
Hardcover
Ca. 120 pagina’s
Ca. € 17,99
Verschijnt juni 2020
NUR 371
ISBN 978 90 02 26908 0

9 789002 269080

Het boek bij het oudste cartoonfestival ter wereld

×

Het Internationaal Cartoonfestival lokte meer dan
100 000 bezoekers in 2019
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GEHEIM EN GEVAARLIJK
Sekten en genootschappen door de eeuwen heen
JONATHAN J. MOORE

Geheim en gevaarlijk onthult de
mysterieuze geschiedenis van de
gevaarlijkste, geheimzinnigste en meest
raadselachtige genootschappen. Niet
alleen worden de verhalen verteld
van religieuze sekten die vol spanning
het einde van de wereld afwachten,
de auteur schept ook een beeld van
hedendaagse criminele of haatdragende
organisaties zoals de Ku Klux Clan.
Jonathan J. Moore spitst zich toe op de
geschiedenis van deze genootschappen
en onderzoekt waarom mensen zich
op een bepaald moment in het geniep
gingen organiseren.
Voorbeelden van mensenoffers uit de
ijzertijd, zelotische priesters, mystieke
profeten en politieke moorden passeren de revue. Waar sommige van deze

organisaties eerder geschuwd worden
en aan de rand van de maatschappij
staan, bepalen andere mee het politieke,
culturele en zelfs economische bestuur
van een regio.
Laat je meeslepen en verrassen door
dit rijk geïllustreerde boek vol sappige
anekdotes.
JONATHAN J. MOORE is coördinator geschiedenis aan het Koonung
Secondary College in Melbourne. 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.

Opvolger van Pest en cholera en
Galg en guillotine

×

Minder geschikt voor gevoelige lezers
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17 x 23 cm
Softcover met flappen
224 pagina’s
€ 29,99
Verschijnt september 2020
NUR 680
ISBN 978 90 02 26913 4

9 789002 269134

ANTWERPEN 1920
Verhalen van de VIIe Olympiade
JASPER TRUYENS

Eén dag na de wapenstilstand op
11 november 1918 belde de voorzitter van
het Internationaal Olympisch Comité,
Pierre de Coubertin, met het Belgisch
Olympisch Comité. Hij liet weten de
vooroorlogse kandidatuur van Antwerpen voor de organisatie van de VIIe
Olympiade in 1920 te willen steunen.
Door de korte voorbereidingstijd en
geldgebrek werd het een olympiade
vol eigenaardigheden. Atleten kregen
onderdak in Antwerpse scholen die
tijdelijk waren verbouwd. De publieke
belangstelling voor de meeste competities viel tegen. Alleen voetbal en
boksen konden de Antwerpse bevolking
bekoren. Sommige competities vonden
ver buiten de stad plaats: zeilen en polo
in Oostende, roeien in Vilvoorde, schieten in het legerkamp van Beverlo. Het
uitvoerend comité van de VIIe Olympiade was verscheurd omdat de Feesten
van Antwerpen de aandacht voor de
Spelen wegkaapten. Na de Spelen bleef

het uitvoerend comité met een enorme
schuldenberg achter.
De VIIe Olympiade ging de geschiedenisboeken in dankzij de invoering
van de olympische vlag, de eerste
olympische eed en de overwinning
van de Belgen in de voetbalfinale.
Toch zijn er veel meer olympische
verhalen. Die bleven tot op heden
grotendeels verborgen in archieven,
bibliotheken en musea. Het boek
Antwerpen 1920. Verhalen van de
VIIe Olympiade brengt ze weer aan
de oppervlakte.
JASPER TRUYENS (1984) is socioloog en doctor in de bewegingswetenschappen. Hij was nooit een
uitmuntend voetballer, basketbalspeler of marathonloper, waardoor dit
boek zijn olympisch hoogtepunt zal
blijven. Met deze publicatie wil hij de
enige Belgische olympiade opnieuw
de aandacht geven die ze verdient.

Historisch overzicht van de enige Belgische
Olympiade 100 jaar na de feiten

×

Rijk geïllustreerd met authentieke bronnen
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19 x 26 cm
Softcover
Ca. 160 pagina’s
Ca. € 22,50
Verschijnt juni 2020
NUR 693
ISBN 978 90 02 26909 7

9 789002 269097

DE ROETS 2021
Het geheugen van de Lage Landen

Naar goede gewoonte laat De Roets
2021 je elke week markante mensen en
historische verhalen uit onze contreien (her)ontdekken. Bekend of minder
bekend, maar altijd historisch correct
en pittig verteld.
Over Jan Heem bijvoorbeeld, ooit burgemeester van Brugge, die eigenlijk als
derde man naast Jan Breydel en Pieter
de Coninck het standbeeld had moeten
vervolledigen. En Karel Candael, musicus, componist en pedagoog, die bij
de opening van de Olympische Spelen
in 1920 in het Beerschotstadion een
cantate van Peter Benoit dirigeerde
voor meer dan 2000 uitvoerders.
Wist je dat tsaar Peter de Grote
incognito Nederlands leerde op
de scheepswerf van Zaandam, en
meteen enkele Nederlandse woorden
introduceerde in Rusland? En dat

Kamervoorzitter Achiel Van Acker
meer dan 1500 gezegden en spreuken
verzamelde over de duivel?
Je leest over Hein Nackaerts, die in al
wat hij deed zijn scoutsideaal trouw
bleef. En over Elsje Christiaens,
liefdevol door Rembrandt getekend
toen hij haar lichaam aan de galg zag
hangen. Weet jij trouwens wie Piet
Paaltjens was? Of wat Emile Langui
met het Lam Gods te maken heeft?
Waarom Judith Leyster een spotlichtje krijgt en wat Karel de Grote en
Elegast met elkaar te maken hebben?
Je leest het allemaal in De Roets
2021 . Daarbovenop krijg je elke week
verrassende weetjes, is er voldoende
ruimte voor notities en zijn er voor
de quizfanaten heel wat historische
puzzels. Een ideaal geschenk voor
onder de kerstboom!

15,8 x 28,5 cm
Wire-O
124 pagina’s
Ca. € 15,99
Verschijnt augustus 2020
NUR 014/680
ISBN 978 90 02 26910 3

9 789002 269103

‘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 cultuur en
mentaliteitsgeschiedenis.’ – Prof. dr. Jef Janssens

‘Een bron van inspiratie in een sfeer van positieve
verbondenheid.’ – Jan Callebaut
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GEPAKT EN GEZAKT
25 ontdekkingsreizen van vroeger en nu
ED STAFFORD

In dit meeslepende boek vertelt
avonturier Ed Stafford het verhaal
van 25 expedities aan de hand van de
uitrusting van de ontdekkingsreizigers.
Hij toont aan dat het materiaal dat
ze meevoerden (op hun rug, per boot,
jeep of vliegtuig…) kon bepalen of hun
expeditie een goede of slechte afloop
kende. Er komen verhalen van bekende
en minder bekende ontdekkingsreizigers aan bod, zoals Roald Amundsen,
Amelia Earhart en Nellie Bly. Je komt
te weten waarom Scott het onderspit moest delven voor Amundsen in
de race naar de Zuidpool, of hoe de
uitrusting van een bergbeklimmer van
de Mount Everest geëvolueerd is sinds
Hillary’s eerste beklimming.
De verhalen worden verlucht met zorgvuldig gekozen foto’s en illustraties.
De tekeningen zijn gemaakt op schaal,
zodat je in één oogopslag kunt zien

hoeveel impact elk item op een bepaalde reis had. Leer hoe sommige objecten
een leven hebben gered en hoe andere
voor comfort of vermaak zorgden. Elk
zorgvuldig gekozen voorwerp speelde een rol tijdens de ambitieuze en
gevaarlijke missies om iets meer over
onze wereld te weten te komen.

25 x 27,5 cm
Hardcover
240 pagina’s
Ca. € 39,99
Verschijnt september 2020
NUR 508
ISBN 978 90 02 26911 0

ED STAFFORD (1975) is een voormalige kapitein in het Britse leger die als
eerste de volledige lengte van de Amazone heeft afgewandeld. Deze lange,
gevaarlijke reis, die hem een vermelding opleverde in het Guinness Book
of Records , is later gedocumenteerd op
Discovery Channel. Intussen presenteert hij meerdere survivalreeksen op
dezelfde zender.

9 789002 269110

Inspireert, informeert en entertaint

×

Ideaal geschenk voor avonturiers
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HITLER EN DE BELGEN
BERT CORNELIS

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger van
Adolf Hitler België binnen. Vier jaar lang
werd België bezet. Waarom viel Hitler
juist ons land aan? Welk beeld had hij van
België? Welke toekomst zag hij voor de
Belgen in zijn Groot Germaanse Rijk? Zijn
Blitzkrieg was zo overtuigend dat velen,
zelfs zijn hardnekkigste tegenstanders,
aanvankelijk geloofden in een ultieme oorlogsoverwinning van Hitler. Nog meer, de
naar Frankrijk gevluchte Belgische regering
ondernam pogingen om met de Duitse
regering van Hitler in contact te komen en
aan te sturen op een vredesakkoord.
In de naoorlogse historische literatuur is
dit aspect van de Belgische geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog altijd onderbelicht gebleven. In zijn boek Hitler en
de Belgen ontrafelt Bert Cornelis, auteur
van De zaak van de zwarten (2018), deze
weinig bekende episode. Dat er zelfs in de
hoogste koninklijke en politieke kringen
over een mogelijke samenwerking met de
Duitse dictator werd nagedacht, was een
vervelend gegeven waar in de naoorlogse
zegeroes en tijdens de berechting van de
collaboratie geen plaats voor was.
Cornelis reconstrueert ook het verblijf
van de Führer in het Waalse Brûly-dePesche in juni 1940 en zijn tochten door
Vlaanderen en doet het gedetailleerde
relaas van alle Belgen die ooit door

Hitler werden ontvangen – van koning
Leopold III over ambassadeur Jacques
Davignon tot de Waalse Rex-leider
Léon Degrelle. Daarbij gaat de auteur
de vraag niet uit de weg waarom niet
één vooraanstaande Vlaamse collaborateur in de buurt van de Führer geraakte.
Hitler had grote twijfels over het politieke
lot van de Belgen. Ook die aarzelende
houding brengt het boek in beeld. Hij
wachtte tot het einde, net voor de bevrijding begin september 1944, om België op
te splitsen in een Reichsgau Flandern en
een Reichsgau Wallonien. Even dacht
Hitler eraan om tijdens het Ardennenoffensief midden december 1944 België
opnieuw te veroveren en zijn België
politiek nieuw leven in te blazen. Dit alles
mislukte en leidde tot zijn ondergang.
BERT CORNELIS (1960) is historicus.
Hij was eerder politiek journalist en
werkt al enkele jaren in de politieke
communicatie. Hij schreef in 2014 het
boek Burgemeester in de Groote Oorlog.
De dagboeken van Gaëtan de Wouters
d’Oplinter en Maria Theresia Goethals,
over de Eerste Wereldoorlog. In 2018
verscheen het boek De zaak van de
zwarten, met het fascinerende verhaal
van een kasteelgijzeling aan het einde
van de Tweede Wereldoorlog.

Dit boek doet Hitlers plannen voor België volledig uit de doeken

×

Onmisbaar naslagwerk voor geïnteresseerden in WO II
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15 x 23 cm
Softcover
288 pagina’s
Ca. € 24,99
Verschijnt augustus 2020
NUR 686
ISBN 978 90 02 26863 2

9 789002 268632

DE BOURGONDISCHE VORSTEN
EDWARD DE MAESSCHALCK

Na het succes van de pocketuitgave
van De graven van Vlaanderen van
Edward De Maesschalck komt ook
De Bourgondische vorsten uit in een
handig leesformaat.
Het boek beschrijft de Bourgondische
vorsten tegen de achtergrond van hun
tijd en heeft oog voor alle facetten van
de 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.

EDWARD DE MAESSCHALCK is
doctor in de geschiedenis. Hij werkte
meer dan dertig jaar als programma
maker 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.

Van de geïllustreerde versie van
De Bourgondische vorsten werden al meer
dan 12.000 exemplaren verkocht

×

Handig leesformaat
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15 x 23 cm
Softcover
Ca. 544 pagina’s
Ca. € 29,99
Verschijnt juli 2020
NUR 685/688
ISBN 978 90 02 26912 7

9 789002 269127

IN DEZELFDE REEKS
EDWARD DE MAESSCHALCK

RED STAR LINE

DE GRAVEN VAN VLAANDEREN

DESTINATION SWEETHEART

(861-1384)

De graven van Vlaanderen maakten
van onze streek een van de rijkste en
dichtst bevolkte gebieden van WestEuropa. Maak kennis met de 25 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 hun kroost en
vaderland.

9 789002 268458
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15 x 23 cm | Softcover
544 pagina’s | € 29,99
NUR 685/688
ISBN 978 90 02 26845 8

Je moet de liefde niet zoeken om ze te
vinden. Soms gebeurt het onverwacht,
en kom je ver van huis de vrouw of
man van je leven tegen. De liefde
blijkt een van de belangrijkste redenen
waarom mensen besluiten hun geluk
elders te gaan zoeken. Dit boek bij de
gelijknamige tentoonstelling van het
Antwerpse Red Star Line Museum gaat
op zoek naar de verhalen achter de
cijfers en de statistieken van de liefdesmigratie. Aan de hand van foto’s,
memorabilia, interviews, objecten en
citaten uit brieven worden de persoonlijke verhalen van liefdesmigranten
doorheen de tijden belicht in al hun
breedheid en diversiteit. Van soldaten
en oorlogsvluchtelingen, over gastarbeidersvrouwen en zeemansliefjes tot
studenten.
In de tijd van de Red Star Line was
België een emigratieland, en trok men
voor de liefde soms helemaal tot in het
verre Amerika. De Tweede Wereldoorlog bracht miljoenen mensen op
de been. Ver van huis en ondanks de
moeilijke omstandigheden bloeide de
romantiek. Sindsdien dreef de liefde
honderdduizenden mensen naar België.
Vaak halsoverkop en bevlogen.

9 789002 269141

De laatste vijftig jaar vormen liefdesmigratie en gezinshereniging de
belangrijkste redenen voor legale
migratie naar België. Mogelijk gemaakt
door internet, goedkope vliegtuigtickets, toerisme en buitenlandse studies.
Tegelijkertijd is er meer controle, zijn
er steeds meer, soms frustrerende procedures van overheden die zeker willen
weten dat het om échte liefde gaat.
‘Destination Sweetheart’ is een boeiend, verrassend, soms ontroerend en
dan weer schokkend boek van het Red
Star Line Museum over migratie voor
een liefde vroeger en nu.

16 x 21 cm | Softcover
128 pagina’s | € 16,50
Verschijnt juni 2020
NUR 695
ISBN 978 90 02 26914 1

Het boek bij de spraak
makende tentoonstelling
van het Red Star Line
Museum

×

Boeiend, verrassend,
soms ontroerend,
en dan weer schokkend.

AL EERDER AANGEBODEN
JAN PAUWELS

GUSTAVE VAN DE WOESTYNE

ZWARTE KAPPEN

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.

KAREL EN IK
De Vlaamse schilder Gustave Van de
Woestyne beschrijft zijn herinneringen
aan zijn oudere broer Karel, bekend
dichter. Het boek is een wonderbaarlijk relaas van hun beider levens en
artistieke ontwikkeling. Gustave neemt
ons mee naar hun jeugd, hun verblijf in
Sint-Martens-Latem, de huwelijksperikelen van Karel en het leven tijdens de
Eerste Wereldoorlog.
Karel en ik focust, in tegenstelling tot
andere kunstenaarsbiografieën, niet op
het werk van beide kunstenaars. Van
de Woestyne schetst op een aandoenlijke manier een levendig beeld van
het dagelijks leven van de twee broers
en hun artistieke omgeving. Tussen de
regels voel je de verering van Gustave
voor zijn oudere, artistieke broer, die
na de dood van hun vader diens rol
had overgenomen in het gezin.

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.

9 789059 089884
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14 x 21,5 cm | Softcover
384 pagina’s | € 23,50
Verschijnt augustus 2020
NUR 301
ISBN 978 90 59 08988 4

‘Alsof je een oom hoort vertellen
op een familiefeest, in de vertrouwde
rook van sigaren.’ – Leen Huet

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.

9 789002 269059

15 x 23 cm | Softcover
200 pagina’s | € 22,50
Verschijnt augustus 2020
NUR 641
ISBN 978 90 02 26905 9

HERDRUKKEN

20

BERNADETTE TIMMERMANS

PIETER BOUSSEMAERE

Klinkklaar

Tien klimaatacties die werken

(3de druk)

(5de druk)

ISBN 978 90 58 26953 9 | € 24,99

ISBN 978 90 59 08926 6 | € 22,50

Hoe zeg je het, en vooral: hoe zeg je
het goed? Daar komt techniek aan te
pas. De stem is tenslotte een spier en
die kun je trainen. De precieze kaakval,
trefzeker lippenwerk, een veerkrachtige
articulatie en een slimme intonatie: ze
maken je verstaanbaar én zorgen ervoor
dat je toehoorders aan je lippen hangen.
Klinkklaar is de eerste praktische
uitspraak- en intonatiegids voor het
Nederlands, cd incluis. Voor wie welbegrepen door het leven wil gaan. En
zeker voor wie ‘werkt’ met zijn stem:
radio- en televisiemedewerkers, acteurs,
leraren, logopedisten, politici, advocaten, publieke sprekers allerhande...
Met de tips en oefeningen van boek en
cd – met bekende VRT-stemmen – kun
je zelf aan de slag. Door woorden en
zinnen na te zeggen krijg je gaandeweg
meer controle over je stem, uitspraak en
intonatie. Het vraagt oefening en inzet.
Maar dat is tegelijk goed nieuws: je
kunt het leren!

Benieuwd wat jij kunt doen voor het
klimaat? Vrij van ideologisch of politiek
getouwtrek stelt Pieter Boussemaere
tien acties voor die wetenschappelijk
onderbouwd zijn en echt werken. Het
is een praktisch boek voor wie zijn
steentje wil bijdragen en op zoek is naar
doelgerichte oplossingen.

9 789058 269539

9 789059 089266

HERDRUKKEN

NOTITIES

MARK CLAUS
Met plezier met pensioen
(2de druk)
ISBN 978 90 59 08619 7 | € 19,99
In Met plezier met pensioen stoomt
Mark Claus je klaar voor de start van je
tweede carrière. Het bevat tal van tips
en adviezen die je helpen je toekomst
na je laatste werkdag uit te stippelen:
van het bepalen van je afbouwscenario
naar het schrijven van je afscheidsspeech tot het zoeken van nieuwe
uitdagingen. Daarnaast reikt Claus je
heel wat nuttige vragen, doe-opdrachten en leestips aan die je stimuleren
om je pensioen helemaal op maat voor
te bereiden. Met pensioen gaan of zijn
moet je leren, maar met deze handleiding word je al aardig op weg gezet.

9 789059 086197
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