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WOORD VOORAF

Grote schrijvers worden vaak herleid tot hun grootste klassiekers. In 
het geval van George Orwell is dat onterecht, want naast Animal Farm 
en 1984 heeft hij een nog veel breder en geweldig interessant oeuvre. 
We melden u dan ook met gepaste trots dat een van de eerste titels 
in de nieuwe reeks Davidsfonds Essays een selectie uit de essays van 
Orwell is, in een geheel nieuwe vertaling. Niet minder trots zijn we op 
de overkomst van Amin Maalouf naar Davidsfonds. Zijn Schipbreuk 
der beschavingen is een confronterende en genadeloze analyse van de 
wereld vandaag, een oproep aan de mensheid om zich de juiste vragen 
te stellen en op zoek te gaan naar een antwoord. 

Aldous Huxley, zelf ook een groot essayist, omschreef het essay als 
‘een literair middel om bijna alles te zeggen over bijna alles’, daarbij 
vertrekkend vanuit het persoonlijke en het autobiografische, met oog 
voor het algemene en het universele. Met Een mens is maar een wan
delaar schreef Gaston Durnez voor Davidsfonds al een indrukwekkende 
bundel persoonlijke beschouwingen over mensen die een belangrijke 
stempel op zijn leven drukten. En we zijn blij dat we hem een jaar na 
zijn dood de spits kunnen laten afbijten in de Davidsfonds Essays, 
onder meer met Een danser in de sneeuw, een postume bundeling van 
zijn beste stukken van de voorbije jaren. Durnez, ook wel omschreven 
als ‘de Vlaamse journalist van de eeuw’, laat er zijn licht schijnen over 
‘bijna alles’, en doet dat met zijn bekende stilistische meesterschap, zijn 
openheid van geest en zijn menselijke warmte.

Toon Horsten & Lien Lauwaert
Uitgeverij Davidsfonds
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14 x 21,5 cm

Softcover

Ca. 302 pagina’s 

Ca. € 24,95

Verschijnt december 2020

NUR 320

ISBN 978 90 02 26922 6     

Al meer dan een halve eeuw reist Amin 

Maalouf de wereld rond en geeft hij zijn 

ogen de kost. Hij groeide op in de wereld

se en welvarende steden Beiroet en Caïro, 

en zag hoe die steeds meer in de greep 

kwamen van oorlog en geweld. Hij was 

in Saigon aan het einde van de Vietnam

oorlog, en in Teheran toen de Islamitische 

Republiek werd uitgeroepen. In dit krach

tige en veelomvattende boek treedt hij op 

als geëngageerd toeschouwer en denker, 

als iemand die zijn eigen, persoonlijke 

ervaringen koppelt aan reflecties over een 

steeds veranderende wereld. 

Vandaag staan we, vreest hij, op de 

drempel van een wereldwijde schipbreuk, 

die alle domeinen van de beschaving 

treft. Amerika, hoewel nog steeds de 

enige supermacht, verliest elke morele 

geloofwaardigheid. Europa, dat de rest 

van de mensheid het meest ambitieuze en 

troostende project van de afgelopen eeuw 

voorspiegelde, valt uiteen. De Arabisch 

islamitische wereld zinkt weg in een diepe 

crisis die haar bevolking in wanhoop 

stort, met rampzalige gevolgen voor de 

hele planeet. China, India en Rusland 

trekken met meer ambities dan moraal 

het wereldtoneel op, waar steeds vaker de 

SCHIPBREUK DER BESCHAVINGEN
AMIN MAALOUF
Vertaald door Hans van Riemsdijk

wet van de sterkste geldt. Een nieuwe 

wapenwedloop lijkt onvermijdelijk. Om 

nog maar te zwijgen van de ernstige 

bedreigingen op het vlak van klimaat, 

milieu en gezondheid waar de planeet 

mee wordt geconfronteerd en die alleen 

kunnen worden aangepakt door middel 

van wereldwijde solidariteit. En laat het 

daar nu net aan ontbreken. Het is hoog 

tijd, vindt Maalouf, dat de mensheid 

zich de juiste vragen stelt, en er een 

antwoord op probeert te formuleren.

AMIN MAALOUF (Beiroet, 1949) 

groeide op in een christelijke familie in 

Libanon en Egypte, en vluchtte in 1976, 

bij het begin van de Libanese burgeroor

log, naar Frankrijk. Zijn boeken Rovers, 

christenhonden, vrouwenschenners. De 

kruistochten in Arabische kronieken 

(1983), Moorddadige identiteiten (1998) 

en Oorsprong (2004) groeiden uit tot 

internationale bestsellers. Voor zijn 

roman De rots van Tanios (1993) werd 

hij bekroond met de Prix Goncourt. 

In 2011 volgde hij antropoloog Claude  

LéviStrauss op als lid van de Académie 

française. 

‘Een afschrikwekkende beschrijving van de tragedie 
die op ons afkomt. Gevoelige zielen gelieven zich te 

onthouden.’ – Libération

×
Snoeihard en brandend actueel

9 7 8 9 0 0 2 2 6 9 2 2 6

AMINAMIN DAVIDSFONDS
—ESSAYS—

SCHIPBREUK DER BESCHAVINGEN

MAALOUFMAALOUFMAALOUF
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14 x 21,5 cm 

Softcover

Ca. 256 pagina’s

Ca. € 22,50

Verschijnt september 2020

NUR 320

ISBN 978 90 02 26917 2

‘Soms denk ik dat de dingen gebeuren 

opdat ik erover zou kunnen schrijven’, 

zei Gaston Durnez ooit. En letterlijk 

tot op zijn sterfbed liet hij zich dat geen 

twee keer zeggen: hij schreef tegen de 

klippen op over de dingen die hij rond 

zich zag gebeuren. Altijd en overal. 

Het resulteerde in een rijke journalis-

tieke loopbaan die 75 jaar duurde. Met 

intelligentie, esprit en stijl was hij de 

verslaggever par excellence.

Een danser in de sneeuw bevat een rui-

me selectie essays en beschouwingen uit 

Durnez’ productie van de laatste jaren. 

Hij bepaalt zijn positie in de wereld, 

kijkt verleden, heden en toekomst in, 

en schrijft over wat hij leest en wat dat 

bij hem oproept. Met het meesterschap 

en de achtergrond van de oude vakman, 

een verbluffende openheid van geest en 

warmte in alle richtingen vertrouwt hij 

zijn overwegingen aan het papier toe. 

Soms geestig, dan weer ontroerend, 

maar altijd interessant en begeesterend. 

Over voorlopers en tijdgenoten brengt 

hij verslag uit, over oud worden op 

het platteland, over wat de Vlaamse 

Leeuw voor hem betekent… ‘Beste 

heer Durnez, dank voor uw humor, uw 

goesting en uw geestdrift’, schreef Bart 

Van Loo bij zijn overlijden. Zijn humor, 

zijn goesting en zijn geestdrift spatten 

ook in Een danser in de sneeuw van de 

bladzijden.

GASTON DURNEZ (1928-2019) was 

een Vlaams journalist en schrijver. Hij 

publiceerde een zestigtal boeken, waar-

onder Felix Timmermans. Een biografie 

(2000) en Vroeger waren wij veel jonger 

(2008). Bij uitgeverij Davidsfonds 

verschenen ook Een mens is maar een 

wandelaar (2018) en De lach van 

Chesterton (2020).

 

‘Vrede, heb ik wel eens in een mismoedige bui 
gedacht, vrede is de periode tussen twee oor-
logen waarin de veldslagen worden verfilmd.’ 
– Gaston Durnez in Een danser in de sneeuw

EEN DANSER IN DE SNEEUW
GASTON DURNEZ

9 7 8 9 0 0 2 2 6 9 1 7 2
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Toen Gaston Durnez 25 jaar oud was, 

wilde hij een humoristische roman 

schrijven. De eerste vijftig bladzijden 

liet hij lezen door een collega, schrijfster 

Maria Rosseels. Een paar dagen later 

gaf zij hem het manuscript terug met de 

woorden: ‘Weet je wat jij moet doen? 

Chesterton lezen.’ De roman kwam er 

nooit, maar de liefde voor het werk 

van de Britse schrijver Gilbert Keith 

Chesterton (18741936) zou Durnez 

nooit meer kwijtraken. Hij noemde hem 

de rest van zijn dagen ‘mijn grootste 

literaire liefde’.

Chesterton was een reus van een mens, 

lichamelijk en geestelijk, die ernst 

en geestigheid als geen ander wist te 

combineren en door Bernard Shaw ‘een 

kolossaal genie’ werd genoemd. Hij 

was niet alleen de geestelijke vader van 

Father Brown, de priesterdetective, 

maar ook de auteur van een stapel 

andere meesterwerken als De man 

die donderdag was en Orthodoxie. 

De lach van Chesterton is een speelse 

en intrigerende biografie, en vooral een 

aanstekelijke liefdesverklaring aan een 

van de beste en interessantste schrij

vers van de twintigste eeuw. 

GASTON DURNEZ (19282019) was 

een Vlaams journalist en schrijver. Hij 

publiceerde een zestigtal boeken, waar

onder Felix Timmermans. Een biografie 

(2000) en Vroeger waren wij veel jonger 

(2008). Bij uitgeverij Davidsfonds 

verschenen ook Een mens is maar een 

wandelaar (2018) en Een danser in de 

sneeuw (2020).

 

‘Zijn principe kan zeer eenvoudig worden geformuleerd: 
hij weigert te sterven terwijl hij nog leeft.’ – G.K. Chesterton

×
Nieuwe editie van Gaston Durnez’ favoriete boek

DE LACH VAN CHESTERTON
GASTON DURNEZ

9 7 8 9 0 0 2 2 6 9 1 8 9
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De biografie van schrijver George Orwell 

leest haast als een korte samenvatting van 

de twintigste eeuw. In Birma leerde hij 

als ambtenaar de dagelijkse praktijk van 

het Britse imperialisme kennen, hij leefde 

als vagebond in de straten van Londen 

en Parijs en vocht in de Spaanse straten 

tegen de troepen van Franco tijdens de 

Burgeroorlog. Hij ondervond aan den 

lijve wat de belangrijkste stromingen van 

zijn tijd inhielden. Kolonialisme, imperia

lisme, fascisme, communisme, socialisme 

en nationalisme kenden geen geheimen 

voor hem.

Het resulteerde in enkele klassiek gewor

den romans, maar ook in briljante essays, 

waarin hij met veel stilistisch vernuft, 

grote intellectuele eerlijkheid en een 

heldere redeneertrant zijn onderwerpen 

benadert. Maatschappelijke tegenstel

lingen, zoals die tussen rechts en links, 

overstijgt hij. Orwell ontpopt zich als een 

MIJN LAND, RECHTS OF LINKS
GEORGE ORWELL
Vertaald en samengesteld door Ivo Verheyen

kritisch humanist, een vrijdenker wiens 

essays meer dan zeventig jaar na zijn 

dood nog prangend actueel en eigentijds 

zijn. Mijn land, rechts of links bevat en

kele van zijn beste stukken, in een heel 

nieuwe vertaling van Ivo Verheyen.

GEORGE ORWELL (19031950), 

pseudoniem van Eric Blair, geldt als een 

van de belangrijkste Britse schrijvers 

van de twintigste eeuw. Zijn romans 

Animal Farm (Boerderij der dieren) en 

1984 gelden als klassiekers. Hij schreef 

ook non-fictie, journalistieke stukken en 

essays. 

‘Orwell leert ons dat het niet belangrijk is wat 
je denkt, wel hoe je denkt.’ – Christopher Hitchens

×
Interessant, scherpzinnig en eigentijds

9 7 8 9 0 0 2 2 6 9 2 1 9

GEORGEGEORGE DAVIDSFONDS
—ESSAYS—

MIJN LAND, RECHTS OF LINKS
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VLAAMSE JONGENS, DUITS FRONT 

JONATHAN TRIGG & RUDI MASSART

De strijd aan het Oostfront in beeld

Ongezien beeldmateriaal van de strijd 
aan het Oostfront

×
Onmisbaar naslagwerk voor 
geïnteresseerden in WO II

JONATHAN TRIGG, een voormalig 

Brits legerkapitein, bouwde een grote 

reputatie op als militair historicus. 

Eerder publiceerde hij onder meer de 

bestsellers Oostfronters (2014) en Het 

testament van de WaffenSS (2017). 

Met publicist RUDI MASSART ging 

hij in de archieven van voormalige 

Oostfronters en hun familie op zoek 

naar beeldmateriaal, met een focus op 

de Russische veldtocht van de Vlaamse 

WaffenSS’ers. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

sloten honderden Vlaamse jongens 

zich aan bij het Duitse leger, in het 

teken van de strijd tegen het goddeloze 

communisme. Velen van hen sneuvel

den aan het Russische front. Zij die het 

overleefden deden er meestal het zwij

gen toe. Jarenlang leek het erop dat er 

amper beeldmateriaal bestond over de 

Vlaamse soldaten aan het Oostfront. 

Jonathan Trigg en Rudi Massart gingen 

op zoek naar foto’s en memorabilia 

van de Vlaamse Oostfronters. Vlaamse 

jongens, Duits front bevat het resultaat 

van die jarenlange zoektocht. Het 

leverde een unieke en spectaculaire 

verzameling nooit vertoond beeldmate

riaal op dat voor het eerst de Vlaamse 

strijd aan het Oostfront vanaf de 

eerste rij laat zien, als het ware door 

soldatenogen. 9 7 8 9 0 0 2 2 6 9 1 9 6

VLAAMSE 
JONGENS, 
DUITS 
FRONT

De strijd 
aan het 
Oostfront 
in beeld

RUDI MASSART 
& JONATHAN TRIGG

Enkele Oostfronters banen zich een weg door een brandend 
Russisch dorp tijdens de Volkhovgevechten in de zomer 
van 1942.
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Eerst waren er soldaten, smokkelaars en 

spionnen uit Vlaanderen, toen volgden 

Cubaanse dwarsliggers en wetenschappers 

die in België poolshoogte kwamen nemen 

en daarna plantenjagers, bruggenbouwers 

en kunstenaars die vanuit Antwerpen de 

oceaan overstaken. In een wervelende 

chronologie van personen, feiten en gebeur

tenissen belicht Zwarte bonen, rode inkt en 

Manneken Pis de historische link tussen het 

kleine Cuba en het nog kleinere België. Er 

werd nogal wat heen en weer gereisd. 

Er was de Cubaanse solidariteit tijdens de 

Grote Oorlog, gevolgd door een heuse bel

gofiele periode. Er waren wapenleveringen 

vanuit Wallonië aan Fidel Castro, maar er 

was ook de recente rol van België als con

sensusbouwer. Stap voor stap presenteert 

Huib Billiet Adriaansen grote en kleine 

gebeurtenissen, als was het rechtstreekse 

verslaggeving. Met een enorme boog, die 

start bij de eerste bisschop, afkomstig uit 

Brugge, overspant hij vijfhonderd jaar, om 

te eindigen in het Stripmuseum in Brussel.

HUIB BILLIET ADRIAANSEN (Gent, 

1955) studeerde grafische kunsten 

en muziek. Vanaf 1980 maakte hij 

radioprogramma’s en schreef hij boeken 

over Cubaanse muziek. Eerder schreef 

hij een ook in Havana uitgegeven 

roman over de eerste letterzetter

drukker van het eiland, en in 2019 

publiceerde hij de studie Operatie 

russias, die een vergeten hoofdstuk 

uit de geschiedenis van het Belgische 

gevangeniswezen én de linnenexport 

naar Cuba belicht.

‘Ik heb enorm veel opgestoken uit dit vlot 
geschreven boek met zijn subtiele humor. Ik denk 

vooral aan de afwezigheid van Cubaanse maagden, 
of liever de bereidheid van velen geen maagd te 

blijven.’ – Herman Portocarero, voormalig 
Belgisch ambassadeur in Cuba

ZWARTE BONEN, RODE INKT EN 
MANNEKEN PIS 

HUIB BILLIET ADRIAANSEN

Hoe Leopold I naast Cuba greep en 1001 andere feiten uit 
de BelgischCubaanse geschiedenis

9 7 8 9 0 0 2 2 6 9 2 0 2

Hoe Leopold I naast Cuba greep en 1001 andere feiten 
uit de Belgisch-Cubaanse geschiedenis
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Voor Lectrr, onder meer huiscartoonist 

van De Standaard, veranderde er weinig 

in 2020. Ook dit jaar zat hij elke dag in 

zijn kamertje te tekenen en de rest van 

de wereld van commentaar te voorzien. 

Nieuw was dat ook de rest van de wereld 

plotseling aan huis gebonden was, met 

dank aan een Chinese vleermuis. Reden 

genoeg voor Lectrr om zijn medemensen 

een spiegel voor te houden. In Lectrr 

lockdown verzamelt hij al voor de negen

de keer zijn beste en meest spitsvondige 

cartoons van het afgelopen jaar. Hoogst 

besmettelijk en gevaarlijk materiaal, een 

krachtig virus dat zich in de eerste plaats 

op uw lachspieren richt.

LECTRR LOCKDOWN

LECTRR

Het jaar in cartoons 

LECTRR (1979), pseudoniem van 

Steven Degryse, is cartoonist, tekenaar 

en scenarist. Hij schreef onder meer 

de strip trilogie ‘Red Rider’, tekende de 

gagreeks ‘Lars’ en maakt cartoons voor 

binnen en buitenlandse kranten, bladen 

en sites. Hij is al jaren jurylid op het 

Cartoon festival van KnokkeHeist en zet 

zich in voor de rechten van cartoonisten, 

als lid van onder meer het internationale 

netwerk Cartooning for Peace. 

Het negende jaaroverzicht van 
de huiscartoonist van De Standaard

9 7 8 9 0 0 2 2 6 9 1 6 5
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24 x 20 cm

Hardcover 

Ca. 420 pagina’s

Introprijs € 39,99 
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NUR 285

ISBN 978 90 02 27033 8

De Amerikaanse schrijver en winnaar 

van de Nobelprijs voor Literatuur John 

Steinbeck brak in 1937 wereldwijd door 

met de korte roman Of Mice and Men 

(Muizen en mensen). Die werd aanvan

kelijk als een toneelstuk geconcipieerd, 

maar veroverde wereldwijd de harten 

van miljoenen lezers als roman. Het 

boek geldt als het ultieme verhaal over 

vriendschap en noodlot, en verschijnt nu 

in een nieuwe, door de Franse Rébecca 

Dautremer geïllustreerde editie.  

De hoofdpersonen George en de mentaal 

zwakke Lennie zijn onafscheidelijk. Als 

Lennie wordt beschuldigd van aanranding 

van een meisje moeten ze op zoek naar 

ander werk, dat ze vinden op de boerderij 

van de vader van Curley. Maar ook daar 

gaat het mis. Curley merkt dat zijn vrouw 

met de mannen flirt en daagt Lennie uit. 

In het gevecht dat daarop volgt verbrijzelt 

Lennie Curleys hand. De zaak wordt in 

de doofpot gestopt, maar zijn vrouw zoekt 

Lennie weer op, wat eindigt in een drama; 

MUIZEN EN MANNEN

George en Lennie moeten vluchten. 

Samen praten ze over hun eigen droom

boerderijtje en de konijnen waar Lennie 

voor mag zorgen. Wat dan volgt, is het 

even gruwelijke als aangrijpende einde 

van hun diepe vriendschap. 

JOHN STEINBECK (19021968) won 

in 1962 de Nobelprijs voor Literatuur 

voor zijn ‘realistische en creatieve 

schrijven, dat sympathieke humor en 

scherpe sociale waarneming combi

neert’. Hij publiceerde onder meer 

Tortilla Flat (1935), De druiven der 

gramschap (1939), De parel (1947) en 

Ten oosten van Eden (1952).

REBECCA DAUTREMER (1971) geldt 

als een van de belangrijkste Franse 

illustratoren van het moment. Bij 

Davidsfonds verschenen eerder onder 

andere Het kleine theater van Rébecca 

(2012), Zijde (2016, met Alessandro 

Baricco), De rijke uren van Jacominus 

Gainsborough (2018) en Haast (2019).

Klassieker van John Steinbeck 
met prachtige illustraties van 

Rébecca Dautremer

240 241

JOHN STEINBECK & REBECCA DAUTREMER

(geïllustreerde editie)

9 7 8 9 0 0 2 2 7 0 3 3 8
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BOEKEN BIJ TENTOONSTELLINGEN 

De Vlaamse schilder Gustave Van de 

Woestyne beschrijft zijn herinneringen 

aan zijn oudere broer Karel, bekend 

dichter. Het boek is een wonderbaar-

lijk relaas van hun beider levens en 

artistieke ontwikkeling. Gustave neemt 

ons mee naar hun jeugd, hun verblijf in 

Sint-Martens-Latem, de huwelijksperi-

kelen 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 aandoen-

lijke 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.

GUSTAVE VAN DE WOESTYNE

15 x 23 cm | Softcover

200 pagina’s | € 22,50

Verschijnt augustus 2020

NUR 641

ISBN 978 90 02 26905 9 

KAREL EN IK 

9 7 8 9 0 0 2 2 6 9 0 5 9

‘Alsof je een oom hoort vertellen 
op een familiefeest, in de vertrouwde 

rook van sigaren.’ – Leen Huet 

Samengesteld en geëditeerd door Johan De Smet, 
Leo Jansen, Peter Theunynck en Hans Vandevoorde 

TENTOONSTELLING
in KMSKG van 

7 juli tot 4 oktober

TENTOONSTELLING
in Red Star Line Museum 

vanaf 24 september 

Je moet de liefde niet zoeken om ze 

te vinden. Soms gebeurt het onver-

wacht, 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 tentoonstel-

ling in het Antwerpse Red Star Line 

Museum gaat op zoek naar de verhalen 

achter de cijfers en de statistieken 

van de liefdes migratie. Aan de hand 

van foto’s, memorabilia, interviews, 

objecten en citaten uit brieven worden 

de persoonlijke verhalen van liefdes-

migranten door de tijden heen belicht 

in al hun breedheid en diversiteit. Van 

soldaten en oorlogsvluchtelingen over 

gast arbeidersvrouwen en zeemanslief-

jes 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 Wereld-

oorlog 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. 

De laatste vijftig jaar vormen liefdes-

DESTINATION SWEETHEART  

RED STAR LINE MUSEUM

migratie en gezinshereniging de 

belangrijkste redenen voor legale 

migratie naar België. Mogelijk gemaakt 

door internet, goedkope vliegtuigtic-

kets, toerisme en buitenlandse studies. 

Tegelijkertijd is er meer controle, zijn 

er steeds meer, soms frustrerende pro-

cedures 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 september 2020

NUR 695

ISBN 978 90 02 26914 1

Het boek bij de spraak-
makende tentoonstelling 

in het Red Star Line 
Museum

×
Boeiend, verrassend, 

soms ontroerend 
en dan weer schokkend
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AL EERDER AANGEBODEN 

Hoe zag Jezus er eigenlijk uit? Hoewel 

we er geen idee van hebben hoe Jezus 

er moet hebben uitgezien, hebben we 

wel duizenden afbeeldingen van hem, 

tienduizenden zelfs. Het is niet over

dreven te zeggen dat Jezus gedurende 

de laatste 1500 jaar de meest geportret

teerde man is in het Westen, misschien 

zelfs in de hele wereld – terwijl we 

nauwelijks weten hoe hij eruitzag! En 

merkwaardig genoeg lijken heel veel 

van die afbeeldingen erg op elkaar.

Willie van Peer behandelt in zijn 

nieuwste boek hoe Jezus in de loop van 

de geschiedenis en in verschillende 

regio’s is voorgesteld. Dit overzicht 

zal duidelijk maken hoe en waarom 

die beelden zijn ontstaan. Uiteindelijk 

leidt Van Peer ons tot de hamvraag, 

hoe Jezus er werkelijk uitzag.

WILLIE VAN PEER studeerde filologie 

in Antwerpen en Leuven en promoveer

de aan de universiteit van Lancaster. 

Hij doceerde tekst en literatuur

wetenschap aan de universiteiten van 

Tilburg en Utrecht en is professor aan 

de LudwigMaximiliansUniversiteit 

in München. Ook is hij fellow voor het 

leven aan Clare Hall, Cambridge 

University. Zijn onderzoek richt zich 

op de nauwe samenhang tussen taal, 

verhalen, mythen en culturen vanuit 

vergelijkend perspectief. Zijn lezingen 

over maatschappelijke en culturele 

thema’s worden in brede kring gewaar

deerd.

Religie herzien bespreekt de zeven 

belangrijkste misvattingen over religie. 

Aan de hand van concrete voorbeelden 

uit de verschillende tradities wordt 

duidelijk gemaakt wat er precies schort 

aan ons idee over religie. Wat we den

ken over religie komt niet overeen met 

wat religie is, en dit boek laat zien dat 

het samenleven in een geglobaliseerde 

wereld daardoor onnodig bemoeilijkt 

wordt.

JONAS SLAATS is filosoof, theoloog 

en antropoloog. Als schrijver en sociaal 

activist beweegt hij zich steeds op de 

snijlijn van mystiek en maatschappij

kritiek. 

WILLIE VAN PEER JONAS SLAATS

15 x 23 cm | Softcover

Ca. 96 pagina’s | € 17,50
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14 x 21,5 cm | Softcover

Ca. 192 pagina’s | € 22,50

NUR 740

ISBN 978 90 02 26879 3 

HOE ZAG JEZUS ERUIT? RELIGIE HERZIEN 
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Voorbij het wijzijdenken van seculier versus religieus
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‘Een topboek, dat verplichte literatuur 
voor elke journalist en politicus 

zou moeten zijn, juist omdat Slaats 
helder laat zien welke frames sinds 

de Verlichting in het westerse denken 
zijn geslopen als het om religie gaat.’ 

– De Volkskrant
|||||

‘Dit is een must read. Polariserende 
debaters, opiniemakers of politici 
riskeren na het lezen van dit boek 

minder noten op hun zang te hebben.’ 
– Tertio
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