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Ik zou u veel willen vragen,
te beginnen met wat u wel denkt
als u zo naar mij zit te kijken, en wat
als ik u dit vraag, en ook
vijf minuten later, wat u dan denkt,
alweer in gedachten verzonken kijkend
naar mij
of helemaal niet naar mij, naar
iets anders, maar ook dan
zou ik wel willen weten wat u
denkt als u zo zit te kijken
en wat het dan wel is
waar u zo naar zit te kijken.
Jo Govaerts

WOORD VOORAF
‘It was a dark and stormy night; the rain fell in torrents — except at occasional
intervals, when it was checked by a violent gust of wind which swept up the streets
(for it is in London that our scene lies), rattling along the housetops, and fiercely
agitating the scanty flame of the lamps that struggled against the darkness.’
Zo liet de Britse schrijver Edward Bulwer-Lytton in 1830 zijn roman Paul Clifford
beginnen. Een opening die kon tellen. Die beginzin zou in de loop der jaren symbool gaan
staan voor een bloemrijke, zeg maar gerust melodramatische schrijfstijl – voor boeken
waarin de kaarsen purper zijn, de vlinders zwart en de vleermuizen alomtegenwoordig.
Dat we die zin vandaag nog kennen, heeft alles met Peanuts te maken, de krantenstrip
van de Amerikaanse tekenaar Charles M. Schulz. Daarin liet hij een reeks kinderen
en een hond filosoferen over het leven en de wereld. Lucy, Charlie Brown en Linus
werden wereldberoemde personages, maar vooral de hond Snoopy veroverde wereldwijd
lezersharten. Snoopy was bovendien wellicht de eerste hond aller tijden met literaire
aspiraties. Steeds opnieuw begon hij boven op zijn hondenhok aan een roman, en telkens
typte hij dezelfde eerste zin: ‘It was a dark and stormy night.’
Wie vandaag kranten leest, of gewoon zijn neus aan het raam steekt, kan het zinnetje van
Bulwer-Lytton of Snoopy zó weer uit de kast halen. De combinatie van korte dagen, lange
nachten en een rondwarend virus lijkt onze dagen, weken en maanden dark en stormy te
maken. Het werkt iedereen weleens op het gemoed.
Gelukkig hebben wij de voorbije maanden in onze kantoren en vooral in onze huiskamers
in het grootste geheim aan een vaccin gewerkt dat deze duistere gevoelens vol weltschmerz, dood en verdoemenis een halt zal toeroepen. Een vaccin bovendien dat enkel
op papier werkt, en slechts in boekvorm kan worden toegediend. Het komt er gewoon op
aan dat u begint te lezen. Het boek doet dan de rest van het werk, en neemt u mee op een
avontuurlijke tocht.
Zo werkt het: sluit ramen en deuren, dim het licht (behalve dat van de leeslamp), gooi nog
een blok hout op het vuur, laat regen, storm en duisternis overwaaien, en geef u over aan
een van de boeken die we op de volgende pagina’s aan u voorstellen. U zult merken: het zal
meteen een stuk beter gaan en de dagen zullen langer worden.
De redactie
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IK DANS ME WEER BIJEEN
Verzamelde gedichten
JO GOVAERTS

Met een inleiding door
Maud Vanhauwaert

Toen ze in 1987 op vijftienjarige leeftijd
debuteerde met de bundel Hanne Ton
werd Jo Govaerts meteen genomineerd
voor de Cees Buddingh’-prijs. Met de
opvolgers De twijfelaar (1989), Waar je
naar zit te kijken (1994) en Apenjaren
(1998) bevestigde ze al het moois dat
er over haar debuut werd gezegd en
geschreven. Daarnaast publiceerde
ze reisreportages en maakte ze ook
naam als vertaalster uit het Pools en
het Litouws, onder meer met poëzie
van Anna Swirszczynska, Eugenijus
Ališanka en Nobelprijswinnares Wisława
Szymborska. In 2016 publiceerde ze een
geprezen biografie van de AmerikaansBelgische kunstenaar Jan Yoors.
In Ik dans me weer bijeen worden
de vier al verschenen bundels van Jo
Govaerts voor het eerst samengebracht.
Bovendien worden ze aangevuld met

een heel nieuwe bundel, haar eerste
in meer dan twintig jaar: Morgen ga
ik met je trouwen. Daarmee kan een
heel nieuwe generatie lezers haar werk
ontdekken, en bevestigt ze tegelijkertijd
opnieuw een van de belangrijkste
poëtische stemmen van de Lage Landen
te zijn. Met dit boek maakt Jo Govaerts
door de grote poort haar rentree in de
Vlaamse en Nederlandse poëzie.
JO GOVAERTS (1972) is schrijfster.
Ze werkte mee aan het legendarische
Radio 1-programma Het einde van de
wereld en publiceerde onder meer in
Nieuw Wereldtijdschrift, DW B
en Het liegend konijn. Met De twijfelaar werd ze genomineerd voor de
Prijs van de Vlaamse Poëziedagen.
Sinds 2019 is ze poëzieredacteur van
het tijdschrift Oikos.

‘Er zijn weinig zekerheden in de wereld,
en zeker in de literatuur, maar dat Jo Govaerts op
dit moment de beste dichteres van haar generatie is,
is zo’n zekerheid.’ – Herman de Coninck

13 x 21 cm
Hardcover
Ca. 224 pagina’s
€ 29,99
Verschijnt mei 2021
NUR 320
ISBN 978 90 02 26929 5
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DE ZWARTE KOST

en andere teksten over Congo Vrijstaat en Leopold II
CYRIEL BUYSSE

Bezorgd en ingeleid door
prof. dr. Luc Renders

Nog voor Joseph Conrad in Heart of
Darkness (1899) en Mark Twain in
King Leopold’s Soliloqui (1905) van
leer trokken tegen de wandaden die de
blanken in naam van Leopold II in Congo
Vrijstaat pleegden, publiceerde Cyriel
Buysse in 1898 de novelle De zwarte
kost, waarin hij een ontluisterend beeld
schetst van de intenties en het optreden
van de Belgische kolonialen.
Al in 1885, toen Leopold II de soeverein
werd van Congo Vrijstaat, had Buysse
zich in twee satirische Verslagen
van de Gemeenteraad van Nevele

zeer kritisch uitgelaten over Belgische
bemoeienissen in Congo en trok hij het
nut ervan in twijfel. Daarmee was hij
op dat moment een unieke stem in de
Vlaamse literatuur. In dit boek worden
die teksten voor het eerst bij elkaar
gebracht.  

13 x 21 cm
Hardcover
Ca. 160 pagina’s
€ 22,50
Verschijnt mei 2021
NUR 303
ISBN 978 90 02 26928 8

CYRIEL BUYSSE (1859-1932) geldt
als een van de belangrijkste Vlaamse
schrijvers. Zijn naturalistische romans
als Tantes, Het recht van de sterkste,
Het leven van Rozeke Van Dalen
en ’t Bolleken gelden tot vandaag als
klassiekers, net als het toneelstuk
Het gezin Van Paemel.
  
PROF. DR. LUC RENDERS (1948) is
neerlandicus en emeritus hoogleraar
aan de universiteit van Hasselt. Hij
legde zich de voorbije jaren toe op de
Nederlandstalige Congo-literatuur,
waarover hij in 2019 het standaardwerk
Koloniseren om te beschaven. Het
Nederlandstalige Congoproza van
1596 tot 1960 publiceerde.  

Een striemende aanklacht tegen
de plannen van Leopold II in Congo Vrijstaat
door een tijdgenoot.

(COLLECTIE NHVP)

De stotterende notarisklerk Fortuné
Massijn is zo onder de indruk van wat
hij in de reisverhalen van onder anderen
H.M. Stanley over Afrika leest,
dat hij besluit als onderintendant in
dienst te treden van Congo Vrijstaat.
Met volle overtuiging wil hij meewerken
aan het grote beschavingsoffensief van
Leopold II. Uit zijn brieven naar huis
blijkt al gauw dat de kolonialen zich aan
die beschavingsmissie weinig gelegen
laten. Ze zijn alleen geïnteresseerd in
‘zwarte kost’: seks met zwarte vrouwen.
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AUTONOMIE

en andere verhalen voor kinderen van onze tijd
HAROLD POLIS

Is het de wereld die plots sneller draait?
Of zijn wij zo sloom geworden? De
coronacrisis legt een vergrootglas op de
kansen en bedreigingen waarmee we de
afgelopen jaren hebben geworsteld. Voor
de optimisten groeien de bomen tot in
de hemel en kan het alleen maar beter
gaan. De pessimisten hebben elke dag de
ondergang van het Westen op het menu –
koud geserveerd. Onze ongekende macht,
welvaart en technologische vooruitgang
worden uitgehold door een wrang gevoel
van stagnatie, politieke patstellingen
en culturele oorlogen. Kinderen van
onze tijd herkennen elkaar aan de
gedeelde ontgoocheling: het is allemaal
niet geworden wat we ervan hadden
verwacht.
In Autonomie probeert Harold Polis
te weten te komen hoe we op dat punt
zijn aanbeland. Bij het stellen van zijn
diagnose put hij rijkelijk uit geschiedenis,

economie, politiek, pop, filosofie en
literatuur. De zoektocht in de essays
in Autonomie brengt een gevarieerd
gezelschap verlichte zielen samen,
gaande van Thomas Hobbes, Nietzsche,
Franciscus en Georgia Meloni tot Pete
Townshend, Iggy Pop en Cardi B.
Harold Polis plaatst kanttekeningen bij
optimisten en pessimisten, peilt naar de
duurzaamheid van onze ontgoocheling
en de opties om uit de impasse te raken.
Wie weet hebben we ons lot gewoon nog
altijd in eigen handen.
HAROLD POLIS (1970) is essayist
en uitgever. Hij was medesamensteller
van de Wereldgeschiedenis van
Vlaanderen en de Brieven van
Gerard Walschap, en bezorgde edities
van onder anderen Marnix Gijsen,
Louis Paul Boon en Jef Geeraerts.
Meer info op haroldpolis.be.

‘Dit boek charmeert met zijn vogelperspectief, zijn
intellectuele rijkdom, zijn Franse bravoure en zijn Vlaamse
klei. Ver van het geestdodende gezanik van de cultuuroorlog
geven deze stukken zuurstof voor wie zelf wil nadenken.’
- Bert Bultinck, hoofdredacteur Knack

×

‘Harold Polis weeft de aanslagen in Parijs,
de dood van Motörhead-zanger Lemmy Kilmister
en de opkomst van Donald Trump aan elkaar.
Met een opmerkelijke bijrol voor
Martin Heidegger.’ – Trouw
© KOEN BROOS

14 x 21,5 cm
Softcover
Ca. 224 pagina’s
€ 22,50
Verschijnt februari 2021
NUR 320
ISBN 978 90 02 26926 4
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OUD PAPIER
LEEN HUET

Zelden is op zo’n begeesterende manier
over de liefde voor het ondergesneeuwde
of vergeten boek geschreven als in
de klassiek geworden essaybundel
Oud papier (1998) van de Vlaamse
schrijfster, kunsthistorica en filosofe
Leen Huet. In tweedehandsboekhandels
en antiquariaten laat ze zich leiden door
het toeval, wat haar onder anderen bij
François-René de Chateaubriand, Marie
Bashkirtseff, Sarah Bernhardt, Georges
Eekhoud, Marie Gevers, Selma Lagerlöf
en Gustave Van de Woestyne brengt.
Met gretigheid, enthousiasme en
esprit brengt Huet verslag uit van
haar bevindingen. Oud papier is een
aanstekelijke lofzang op de literatuur in
al haar facetten, die ook bij de lezer tot
een onstuitbare leeshonger kan leiden.

LEEN HUET (Hoogstraten, 1966)
publiceerde korte verhalen en twee
romans, en verwierf grote faam met
haar vertalingen van de brieven
van Pieter Paul Rubens en met
spraakmakende biografieën van Pieter
Bruegel en de Antwerpse burgemeester
Nicolaas Rockox (met Jan Grieten).

14 x 21,5 cm
Softcover
192 pagina’s
€ 22,50
Verschijnt februari 2021
NUR 320
ISBN 978 90 02 26930 1

‘Ze beschrijft een boek, neemt het met zeldzame gretigheid
tot zich, en brengt kritisch verslag uit van haar ondervinding,
daarbij gebruik makend van knappe metaforen en treffende
beschrijvingen.’ – Stefan Brijs in De Morgen

×
×

‘Een opgespoord boek is voor Leen Huet nooit alleen maar een
vreugde op zich, maar evenzeer een aanleiding voor een zo
vermakelijk mogelijk verhaal dat daarmee te maken heeft.’
– Jeroen Overstijns in De Standaard

© ROB STE VENS

‘Oud papier is allesbehalve een nostalgisch déjà-lu-boek,
het is een amusante ontdekkingstocht naar tweedehandse
en antiquarische jamais-lu-boeken.’ – Brigitte Raskin in
De Standaard

IN DEZELFDE REEKS

GASTON DURNEZ

EEN DANSER IN
DE SNEEUW
14 x 21,5 cm | Softcover
256 pagina’s | € 22,50
NUR 320
ISBN 978 90 02 26917 2

‘Op zijn best is Durnez als hij zich een dubbele bodem uitkiest. Sneeuw op
ondergrond van aarde. Dan ontsnapt weinig aan zijn relativeringsvermogen.
Dan danst hij met de taal en laat hij het aan de lezer over om ernstige conclusies
te trekken. Het resultaat is ernst in een hogere graad. Durnez’ luim staat in dienst
van zijn ernst – en van zijn geloof in de meest katholieke betekenis van het woord.’
– Jean-Pierre Rondas op Doorbraak.be *****

×

‘Een boek barstensvol met journalistieke parels.’
– Rik Van Cauwelaert op Twitter

×

‘In Een danser in de sneeuw zijn postuum een resem essays, beschouwingen
en columns verzameld waarin hij zijn “rood en warm hart” laat kloppen [...].
Gaandeweg ontstaat een “zelfportret in stukken”, vaak doorspekt met monkelende
humor en terugblikken op journalistieke wapenfeiten en tijdgenoten.’
– Dirk Leyman in De Morgen
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AMIN MAALOUF

SCHIPBREUK DER
BESCHAVINGEN
14 x 21,5 cm | Softcover
272 pagina’s | € 24,95
NUR 320
ISBN 978 90 02 26922 6

GASTON DURNEZ
GEORGE ORWELL

MIJN LAND,
RECHTS OF LINKS
14 x 21,5 cm | Softcover
160 pagina’s | € 17,50
NUR 320
ISBN 978 90 02 26921 9

DE LACH VAN
CHESTERTON
14 x 21,5 cm | Softcover
256 pagina’s | € 22,50
NUR 320
ISBN 978 90 02 26918 9

Léonie

Burgemeester tussen dorp en adel

K A R EN D ERYC K E
LEE I N G ELB R E C H T
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LÉONIE

Burgemeester tussen dorp en adel
KAREN DERYCKE & LEE INGELBRECHT

In 1921, wanneer de kruitdampen van
de Eerste Wereldoorlog nog maar net
zijn opgetrokken, werd jonkvrouw
Léonie Keingiaert de Gheluvelt de eerste
vrouwelijke burgemeester van België.
De toenmalige eerste minister kwam
persoonlijk naar het landelijke Geluveld,
tussen Menen en Ieper, om de gebeurtenis
te markeren. In de jaren daarna speelde
Léonie Keingiaert een actieve rol bij de
wederopbouw van het dorp, maar raakte
ze ook verwikkeld in intriges allerhande.
De liberale burgemeester botste onder
andere frontaal met de dorpspastoor.
Was ze een grote weldoenster, een
feministe avant la lettre of een antiklerikale scherpslijpster? In dit boek
gaan Karen Derycke en Lee Ingelbrecht
op zoek naar de feiten in het leven van
jonkvrouw Keingiaert en schetsen ze

een boeiend portret van een politica
die in een wereld in voortdurende
verandering toch bleef vasthouden aan
de adellijke privileges van voor de Eerste
Wereldoorlog. Als dame de noblesse
werd ze een eeuw te laat geboren, als
vrouw in de politiek wellicht te vroeg.
KAREN DERYCKE is wetenschappelijk
medewerker van het Memorial Museum
Passchendaele 1917. Als historica is ze
verantwoordelijk voor het archief en
kenniscentrum van het museum.
LEE INGELBRECHT is publieksmedewerker van het Memorial
Museum Passchendaele 1917. Hij is er
verantwoordelijk voor educatie, museale
invulling en digitalisering.  

17 x 21,5 cm
Hardcover
Ca. 320 pagina’s
€ 32,50
Verschijnt april 2021
NUR 681
ISBN 978 90 02 26924 0
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DE LAATSTE GOUVERNEUR
Alfons Verplaetse en de politiek
RIK VAN CAUWELAERT

In 1982 organiseerde Verplaetse als
kabinetsmedewerker van premier
Wilfried Martens de devaluatie van
de Belgische frank, die hij naderhand
als gouverneur aan de sterke Duitse
mark koppelde, tegen het advies van
gezaghebbende economen in. Waarna hij
samen met premier Jean-Luc Dehaene het
land de eurozone in gidste.
Zijn weekends met Martens en ACVvoorzitter Jef Houthuys in het Ardense
Poupehan maken deel uit van de politieke
mythologie. Maar zijn netwerk reikte
veel verder en was veel ingrijpender en
internationaler dan Poupehan. Volgens
Bundesbank-voorzitter Hans Tietmeyer
was het Verplaetse die de Duitsers ervan
overtuigde België tot de eurozone toe te
laten. In zijn Zultse dialect onderhandelde
hij met zijn Zuid-Afrikaanse collega
Christian Stals over de verkoop van een
groot deel van de Belgische goudreserves
om de Belgische schuld terug te dringen,
en dat na een wenk van koning
Boudewijn.
Tijdens de zomer van 1993 schakelde
Verplaetse de Belgische grootbanken
in om de grote speculatiestorm tegen
de frank af te slaan. Tussendoor leerde

hij zijn Nederlandse kompaan Wim
Duisenberg, de eerste ECB-voorzitter,
wat de Vlamingen bedoelen met ‘in het
wijwater pissen’. De methodes van Fons
Verplaetse waren zelden orthodox en zijn
oplossingen vaak drastisch, en als het
hem uitkwam sprak hij in hiërogliefen.
Maar hij was de laatste onafhankelijke
gouverneur van de Nationale Bank van
België.

15 x 23 cm
Hardcover
Ca. 240 pagina’s
€ 29,99
Verschijnt maart 2021
NUR 681
ISBN 978 90 02 26927 1

RIK VAN CAUWELAERT (1950) is
commentator, journalist en columnist.
Voor de krant De Tijd fileert hij
elke week de politieke actualiteit in
de rubriek ‘Paleis der natie’. In de
loop der jaren was hij onder andere
fotograaf, sportjournalist en directeurhoofdredacteur van het weekblad
Knack. Hij publiceerde eerder De
Agusta-crash (1995), Ils nous ont
pris la Flandre (2012) en Tussen de
plooien. Een andere geschiedenis
van België (2015).

© FOTO VRT

In De laatste gouverneur doet Rik
Van Cauwelaert het verhaal van de
Belgische centrale bankier Alfons
Verplaetse (1930-2020), de man die pas
in actie kwam vanaf vijf miljard frank.
Hij hield naar eigen zeggen geen rekening
met de cijfers na de komma, maar liet zich
er toch nooit aan vangen.

DE INTERVIEWS
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MARC SLEEN – DE INTERVIEWS
Samengesteld en ingeleid door Wouter Adriaensen,
Yves Kerremans en Noël Slangen

Voor dit boek verzamelde de Stichting
Marc Sleen, die de nalatenschap van
de tekenaar beheert, al die gesprekken.
Sleen krijgt het woord en hij vertelt, in
gesprekken met vier generaties Vlaamse
journalisten, de autobiografie die hij
nooit schreef bij elkaar. Daarmee biedt
Marc Sleen – De interviews een

rechtstreekse inkijk in de bovenkamer
van een van de meest bevlogen Vlaamse
tekenaars, vertellers en humoristen
van de twintigste eeuw. Bovendien
biedt het ook een onverwachte
schaduwgeschiedenis van de Vlaamse
journalistiek in de eerste zeventig jaar
na de Tweede Wereldoorlog.

17 x 24 cm
Hardcover
Ca. 520 pagina’s
€ 34,99
Verschijnt mei 2021
NUR 401
ISBN 978 90 02 26931 8

MARC SLEEN (pseudoniem van Marcel
Neels, 1922-2016) geldt als een van de
belangrijkste Vlaamse stripauteurs aller
tijden. Zijn werk imponeert nog steeds
door zijn kwaliteit én door zijn omvang.
Naast Nero tekende en schreef hij ook de
stripreeksen Piet Fluwijn en Bolleke,
De Lustige Kapoentjes, Doris Dobbel
en Oktaaf Keuninck. Hij werkte ook
als cartoonist voor verschillende bladen
en kranten.

©LET TERENHUIS ANT WERPEN

Trouwe lezers van Nero, de Vlaamse
krantenstrip waarmee Marc Sleen de
geschiedenisboeken haalde, kennen zijn
beroep. Het staat netjes op een bordje
dat naast zijn voordeur hangt: ‘Nero
– dagbladverschijnsel’. Een beroep als
een ander. Ook Marc Sleen zelf, zijn
geestelijke vader, groeide in de loop der
jaren uit tot een heus dagbladverschijnsel.
Meer dan een halve eeuw lang was
hij niet weg te branden uit kranten en
tijdschriften; evenmin uit radio- en
televisieprogramma’s. Hij voorzag zijn
leven en werk van commentaar en uitleg,
en liet zijn licht schijnen over wat er
gebeurde in de wereld. Meestal dacht hij
er het zijne van.

DE ONTDEKKING
VAN HET DIERENRIJK
De kunst van het classificeren
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DAVID BAINBRIDGE

28-10-2020 09:09

DE ONTDEKKING VAN HET DIERENRIJK
De kunst van het classificeren
DAVID BAINBRIDGE

De menselijke drang om alle levende
wezens te classificeren heeft enkele
artistieke pareltjes opgeleverd. De
allereerste tekeningen die gemaakt zijn,
beelden dieren af. De wens om orde te
scheppen in die verbluffende variatie aan
vormen had een praktische achtergrond
– eetbaar van giftig onderscheiden, en
gevaarlijk van ongevaarlijk – maar ook
een artistieke.
Lang voor de tijd van Darwin hielden
onze voorouders zich al bezig met de
zichtbare overeenkomsten en verschillen
tussen dieren. Vroege wetenschappers
voelden aan dat er orde zat in al dat leven
en ontwierpen verschillende schema’s om
deze orde te illustreren.

Dit boek vertelt het fascinerende verhaal
van deze classificatie. De prachtige
zoölogische illustraties laten zowel de
artistieke trends zien als de stand van de
wetenschap. Zo vertellen ze ons evenveel
over de mens als over de dieren die erop
staan afgebeeld.
DAVID BAINBRIDGE is klinisch
veterinair anatoom aan de Universiteit
van Cambridge en auteur van
verscheidene boeken, waaronder
Stripped Bare. The Art of Animal
Anatomy.

Prachtig geïllustreerde
editie voor
natuurliefhebbers

17 x 23,7 cm
Hardcover
256 pagina’s

€ 34,99
Verschijnt april 2021
NUR 922
ISBN 978 90 02 26925 7

UIT DE PERS

BERT CORNELIS

HITLER EN DE BELGEN
15 x 23 cm | Softcover
432 pagina’s | € 27,99
NUR 686
ISBN 978 90 02 26863 2
‘Hitler had grote twijfels over het politieke lot van België en dit boek brengt
zijn aarzelende houding volledig in beeld. Het was pas net voor de bevrijding dat hij eraan dacht om ons land op te splitsen in een Reichsgau
Flandern en een Reichsgau Wallonien. De overweging van de Belgische
politiek over een vredescompromis met nazi-Duitsland komt eveneens aan
bod in het nieuwe boek van Cornelis, dat voor het eerst enkele onderbelichte
onderwerpen over onze geschiedenis bespreekt.’ – Het Nieuwsblad

GUSTAVE VAN DE WOESTYNE

KAREL EN IK
Memento van

Gustave van de Woestyne

15 x 23 cm | Softcover | 2de druk
304 pagina’s | € 22,50
NUR 641
ISBN 978 90 02 26905 9
‘Karel en ik is in 1979 al eens gepubliceerd, zonder veel context. Toch werd
het unieke egodocument meteen een cultboek, een geheimtip. De welkome
nieuwe editie is volgens de regels van het literatuurwetenschappelijke spel
uitgevoerd, met alle extra’s van dien. Een van de troeven van zo’n aanpak is
dat hij duidelijk aantoont dat Gustave van alles verfraait en verdraait.’
– Peter Jacobs in De Standaard ****
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EMIL LUDWIG

GESPREKKEN MET MUSSOLINI
14 x 21,5 cm | Softcover
196 pagina’s | € 24,99
NUR 401
ISBN 978 90 02 26906 6
‘Wat deze gesprekken zo boeiend maakt is dat je ook een inkijk krijgt in het
persoonlijk leven van de dictator. Weliswaar niet van de echte Mussolini,
want, in tegenstelling tot wat Ludwig schrijft in zijn inleiding, kan de lezer
zich niet van de indruk ontdoen dat de dictator wel degelijk een rol speelt.
Maar de gesprekken gaan niet alleen over politiek. De lezer verneemt bijvoorbeeld iets over Mussolini’s literaire smaak – Byron en Leopardi –, over
zijn fascinatie voor cinema – ‘Film is het sterkste wapen’ –, over zijn liefde
voor Beethoven en zijn bezwaren tegen Wagner.’ – Luc Rasson (Universiteit
Antwerpen) op Doorbraak.be *****

JAN PAUWELS

ZWARTE KAPPEN
14 x 21,5 cm | Softcover | 2de druk
354 pagina’s | € 23,50
NUR 301
ISBN 978 90 59 08988 4
‘Ook dit is een heerlijke historische roman. [...] Pauwels beschrijft Zwarte
Kappen zelf enerzijds als een schelmenverhaal, anderzijds als een spionageintrige en nog weer elders als een politieroman. Met heerlijke personages
maakt hij oude archieven tot een levendig verhaal. Het is vurig te hopen dat
Pauwels nog enige jaren in kerkelijke archieven kan snuisteren. Wie weet welke schatten komen er zo nog boven.’ – Pieter Bauwens op Doorbraak.be ****

EDWARD DE MAESSCHALK

DE BOURGONDISCHE VORSTEN
15 x 23 cm | Softcover
320 pagina’s | € 22,99
NUR 685|688
ISBN 978 90 02 26912 7
‘De recensent ontkomt er niet aan de vergelijking te maken met het uiterst
succesvolle De Bourgondiërs van romanist Bart Van Loo uit 2019. De eerste
versie van De Maesschalcks werk is tien jaar ouder. Bart Van Loo had vooral
oog voor de dramatiek, wat zich vertaalde in onevenredig veel aandacht voor
Karel de Stoute en het annus horribilis 1482 van Maria van Bourgondië.
Edward De Maesschalck is beslist meer historicus, heeft meer aandacht voor
historische contingentie en toeval, componeerde een evenwichtiger werk en
hanteert een meer academische, maar daarom niet minder leesbare stijl. Het
werk verdient daarom minstens zoveel aandacht en lezers als De Bourgondiërs
van Bart Van Loo.’ – Walter Smits, Kunsttijdschrift Vlaanderen

VERKOOPINFORMATIE

BELGIË

NEDERLAND

Standaard Uitgeverij nv
Franklin Rooseveltplaats 12
2060 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
Marketing & pr
Naomi Riemis
naomi.riemis@standaarduitgeverij.be
0032 485 30 89 64

26

Promotie
Mandy Hoenderop
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 uw vragen.

