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13 x 21 cm 

Hardcover 

Ca. 96 pagina’s  

Ca. € 14,50 

Verschijnt juni 2021

NUR 901 

ISBN 978 90 02 26934 9

Wat moet er worden van het Vlaamse 

dorp als de bakker met pensioen is, het 

kerkplein een parkeerplaats is geworden 

en niemand nog de dichtstbijzijnde 

bankautomaat weet zijn? En waarom 

moeten we ons bezighouden met dorpen 

in een toekomst die volgens zoveel 

mensen toch stedelijk is?

 

Met die vragen worstelde Jasper Van Loy, 

journalist en Kempenzoon. Zijn antwoord 

is even eigenzinnig als hoopvol: Onder 

de kerktoren, een vurig en onderbouwd 

pleidooi voor het moderne dorp. De 

deelwagen staat er voor de deur van het 

café, de espressobar geeft korting aan de 

leiding van de Chiro en de leden van de 

vrouwengilde gaan cohousen. Het dorp 

ONDER DE KERKTOREN
Waarom Vlaamse dorpen toekomst hebben

JASPER VAN LOY

dat groener, socialer en warmer is dan 

we ooit hadden durven dromen in het 

betongrijze Vlaanderen. Het dorp als 

oplossing en niet langer als probleem, 

maar enkel en alleen als de dorpelingen 

er zelf voor gaan.

 

JASPER VAN LOY (°1994) is master 

in de Culturele Studies en schreef 

over popcultuur voor Knack, Knack 

Focus en Veto. Vandaag werkt hij als 

muziekredacteur voor Studio Brussel 

en is hij de vaste opsteller van de 

Boerenkermisquiz.

Een vurig en overtuigend pleidooi voor het platteland

×
Het dorp als oplossing, niet als probleem
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Herman
Van Rompuy

Mijmeringen

Dagboeknotities
en haiku’s
2004—2021



15 x 23 cm  

Hardcover 

Ca. 240 pagina’s 

Ca. € 29,99 

Verschijnt augustus 2021 

NUR 402

ISBN 978 90 223 3816 2

Vier decennia lang was Herman Van 

Rompuy politiek actief. Zijn engagement 

in de christendemocratische beweging 

was al die tijd gestoeld op waarden en 

gevoelens die hij vanaf 1998 in de vorm 

van dagboekaantekeningen en haiku’s 

onder woorden bracht. Terwijl hij midden 

in de maalstroom van het politieke leven 

stond, kwam hij op papier tot verstilling, 

inzicht en onthechting.

In de periode waarin de hier verzamelde 

teksten ontstonden, stond hij eerst aan 

de absolute top van het Belgische en later 

ook het Europese politieke toneel. Maar 

wie van Mijmeringen een systematische 

verhandeling over die periode verwacht, 

gekruid met anekdotes en beschouwingen 

over het nationale en internationale 

politieke leven, krijgt niet wat hij of zij 

had gehoopt. Wel verbindt Herman Van 

Rompuy gebeurtenissen, ontmoetingen 

en dingen die hij hoort of leest aan 

bespiegelingen  over kunst, politiek, 

filosofie, literatuur, geloof en het leven in 

het algemeen. De ene keer beschouwend, 

de andere keer poëtisch. De bestendige 

zoektocht naar goedheid, waarheid en 

schoonheid. 

Mijmeringen biedt daarmee een 

openhartige inkijk in het geestelijk 

leven en in de persoonlijkheid van 

iemand die kan terugblikken op een 

bijzonder rijkgevuld leven maar nog 

steeds op zoek is naar zingeving, 

verstilling en ontroering. Van iemand 

die afscheid neemt van ouders, vrienden 

en voorlopers, maar die ook nieuwe 

generaties in zijn voetsporen ziet 

treden. En van iemand die een man 

van hoop blijft. 

HERMAN VAN ROMPUY (Etterbeek, 

1947) was veertig jaar lang actief in 

de Belgische en Europese politiek. Hij 

was voorzitter van de Europese Raad 

van regeringsleiders, eerste minister en 

parlementsvoorzitter, en was minister 

en staatssecretaris in de regeringen van 

Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene. 

Hij publiceerde eerder dagboeknotities 

in De binnenkant op een kier. 

Avonden zonder politiek (2000) 

en Dagboek van een vijftiger (2004), 

en heeft twee erg succesvolle 

haikubundels op zijn naam staan.

Een openhartige inkijk in het geestelijk leven 
van Herman Van Rompuy

×
Met honderd nieuwe haiku’s

MIJMERINGEN
Dagboeknotities en haiku’s 2004-2021

HERMAN VAN ROMPUY
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14 x 21,5 cm

Softcover

Ca. 304 pagina’s

Ca. € 24,99

Verschijnt juni 2021

NUR 320

ISBN 978 90 02 26933 2 

Waar komt de drang om tot een groep, 

tot een gemeenschap te behoren vandaan, 

of die nu cultureel, religieus of nationaal 

van aard is? En waarom leidt dat op zich 

gerechtvaardigde verlangen zo vaak tot 

angst vóór, zelfs afkeer ván de ander? 

In het klassiek geworden essay 

Moorddadige identiteiten onderzoekt 

Amin Maalouf wat een term als identiteit 

juist betekent, hoe hij te pas en te onpas 

wordt gebruikt en misbruikt, en waarom 

hij op zoveel plaatsen in de wereld tot 

haat en geweld leidt. Hij doet dat aan de 

hand van zijn persoonlijke ervaringen, 

als kind van de Levant, maar betrekt ook 

geschiedenis, filosofie en actualiteit in 

zijn revelerende en inzichtrijke discours.

Amin Maalouf houdt in Moorddadige 

identiteiten een warmhartig pleidooi voor 

een open humanisme dat tegelijkertijd een 

globale uniformisering én het terugplooien 

op de ‘stam’ resoluut afwijst.

AMIN MAALOUF (Beiroet, 1949) 

groeide op in een christelijke familie 

in Libanon en Egypte, en vluchtte in 

1976, aan het begin van de Libanese 

burgeroorlog, 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 

Lévi-Strauss op als lid van de Académie 

française.

Een revelerend boek over identiteit en samenleving

×
Het klassiek geworden essay van een 

kandidaat-Nobelprijswinnaar

MOORDDADIGE IDENTITEITEN
AMIN MAALOUF
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14 x 21,5 cm

Softcover

320 pagina’s

Ca. € 24,99

Verschijnt juli 2021

NUR 320

ISBN 978 90 02 26923 3 

In zijn memoires toont zich de volle 

pracht van het oeuvre van prins Charles-

Joseph de Ligne (Brussel, 1735 - Wenen, 

1814). Zijn esprit heeft de eeuwen 

overleefd. Goethe noemde hem ‘de 

vrolijkste man van zijn tijd’. De Belgische 

edelman was een graag geziene gast aan 

de Europese vorstenhoven. Militair, 

diplomaat, Europeaan, schrijver, bon 

vivant, briljant causeur en een geboren 

charmeur: de Ligne was het allemaal. 

Hij was kind aan huis bij Maria-

Theresia, Jozef II, Marie-Antoinette, 

Lodewijk XV, Catharina de Grote 

en Frederik van Pruisen. Rousseau 

en Voltaire behoorden tot zijn 

kennissenkring en als doorgewinterde 

libertijn kon hij uitstekend opschieten 

met Casanova, die hij onder meer hielp 

met de publicatie van zijn memoires. Na 

de Franse Revolutie, die hem ruïneerde, 

vestigde de prins zich in Wenen, waar hij 

zijn eigen memoires te boek stelde. 

MEMOIRES
CHARLES-JOSEPH DE LIGNE

vertaald door Marijke Arijs

De memoires van Charles-Joseph 

de Ligne zijn veel meer dan een 

tijdsdocument. Ze krioelen van snedige 

bon mots en pikante anekdotes. Door 

hun unieke en sprankelende toon 

vormen ze een prachtige les in de 

achttiende-eeuwse levenskunst.

MARIJKE ARIJS maakte een keuze 

uit de memoires van de prins de Ligne, 

vertaalde ze en voorzag ze van een 

nawoord. Arijs, onder meer bekend als 

literair vertaalster en recensente voor 

De Standaard, werkt momenteel voor 

de Nederlandse uitgeverij Athenaeum 

aan een biografie van Charles-Joseph 

de Ligne.

‘Charles Joseph de Ligne is de schitterendste 
vertegenwoordiger van de achttiende eeuw.’ 

Leen Huet 

×
Een nieuwe editie van deze klassieke teksten in 

de reeks Davidsfonds Essays
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WE MOGEN

MEER ZEGGEN

Humor, 
vrije meningsuiting 

en censuur



11 x 17,7 cm 

hardcover 

Ca. 48 pagina’s 

Ca. € 9,99 

Verschijnt juni 2021 

NUR 320

ISBN 978 90 223 3820 9

Tien jaar lang al staat Lectrr elke dag in 

de krant. De cartoonist ontving stapels 

fanbrieven, maar ook dreigbrieven, 

genoot de twijfelachtige eer een tijd lang 

politiebescherming te krijgen, en riep 

de toorn van de Volksrepubliek China 

over zich af. Lectrr zag in al die jaren 

zowel zijn krant als de wereld rond zich 

veranderen. Eerst mocht je om alles 

lachen, daarna mocht er niks meer. Of 

was het andersom? 

Voor We mogen niks meer zeggen zette 

hij zich aan het schrijven, en brengt hij 

verslag uit vanuit de loopgraven. Waar 

kun je nog mee lachen in een wereld 

waarin feiten er vaak niet meer toe doen, 

en waarin steeds meer mensen zich lijken 

terug te trekken in hun eigen gelijk, 

om uiteindelijk alleen nog zichzelf of 

gelijkgestemden te tolereren? 

Kreeg hij zelf met censuur te maken? 

Mag hij met alles lachen? Of doet hij 

aan zelfcensuur? Te vuur en te zwaard 

verdedigt hij de vrije meningsuiting, 

maar hij stelt zich ook de vraag: is die 

absoluut? Mogen we inderdaad niks 

meer zeggen? Of juist wel?

LECTRR (pseudoniem van Steven 

Degryse, 1979) werkt als cartoonist 

voor onder meer De Standaard. 

Voor uitgeverij Davidsfonds maakt 

hij dit najaar al voor de tiende 

keer een jaaroverzicht in cartoons. 

Deze zomer wordt een grote 

overzichtstentoonstelling aan zijn werk 

gewijd tijdens de zestigste editie van 

het Internationaal Cartoonfestival van 

Knokke-Heist.

WE MOGEN NIKS MEER ZEGGEN
Humor, vrije meningsuiting en censuur

LECTRR
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19 x 19 cm

Hardcover

128 pagina’s

Ca. € 17,99

Verschijnt juni 2021

NUR 371

ISBN 978 90 02 26935 6

Het is feest in Knokke-Heist! Al voor 

het zestigste jaar op rij vindt er deze 

zomer het Internationaal Cartoonfestival 

plaats. Sinds 1962 biedt het festival elke 

zomer opnieuw een podium aan de beste 

cartoonisten van over de hele wereld. In 

de loop der jaren groeide het festival uit 

tot een vaste waarde op de internationale 

kalender.

Vanaf het ontstaan van het festival 

publiceert Davidsfonds jaarlijks een 

selectie uit de genomineerde cartoons 

van die welbepaalde editie. Cartoons van 

over de hele wereld worden ingestuurd. 

CARTOONS 2021
Beste cartoons wereldwijd

CARTOONFESTIVAL KNOKKE-HEIST 

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 2021 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.

Het boek bij het oudste cartoonfestival ter wereld

×
Zestigste-verjaardagseditie
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13 x 18 cm 

Scheurkalender  

Ca. 756 pagina’s 

Ca. € 14,99 

Verschijnt augustus 2021 

NUR 014

ISBN 978 90 223 3819 3 

Een dag niet gelachen is een dag niet 

geleefd, zeggen mensen die daar blijkbaar 

voor hebben gestudeerd. Deze eerste 

editie van de KIM KALENDER zorgt 

ervoor dat u het minstens één keer per 

dag, een heel jaar lang, bescheurt van het 

lachen. 365 keer na elkaar. Verrassend is 

dat niet, want Kim geldt al drie decennia 

lang als een van de beste, populairste én 

grappigste tekenaars en cartoonisten van 

Vlaanderen. Hij doet daarbij niet flauw: 

er móét gelachen worden, en wel hard. 

Altijd, overal, om alles, om iedereen. 

KIM KALENDER 2022
KIM DUCHATEAU

KIM DUCHATEAU (1968) is onder 

meer cartoonist, striptekenaar, 

radiomaker en muzikant. Hij maakt 

cartoons voor verschillende bladen, 

kranten en websites, en tekent de 

stripreeksen Aldegonne en Esther 

Verkest. Zijn oeuvre werd bekroond met 

de Bronzen Adhemar 2007, de Vlaamse 

cultuurprijs voor de strip.

Eindelijk: de eerste cartoonkalender van Kim Duchateau!

×
Zich onthouden indien ernstig
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het geheugen van de Lage Landen

2022

weekkalender

markante mensen en 
historische verhalen



15,8 x 28,5 cm 

Wire-O 

124 pagina’s 

Ca. € 15,99 

Verschijnt augustus 2021 

NUR 014/680 

ISBN 978 90 02 26936 3

Ook in 2022 laat De Roets je weer elke 

week markante mensen en historische 

verhalen uit onze contreien ontdekken 

of herontdekken. En of ze nu bekend 

of minder bekend zijn, ze zijn altijd 

historisch correct en pittig verteld.  

 

Over Ernest Soens bijvoorbeeld, die 

burgemeester van Grimbergen – waar 

Vlamingen THUIS zijn … – die in de jaren 

’70 met de bouw van het Cultuurcentrum 

het Vlaamse leven in Strombeek een 

nieuw elan gaf. En over Guido Cassiman 

– jawel, die van het Trio Cassiman – die 

de eerste was om Omroep Brabant te 

leiden? 

  

En Jef van der Veken, de alom 

gewaardeerde meestervervalser. Antonia 

Van Damme, de ‘grande dame’ uit Sint- 

Laureins die er het Godshuis liet bouwen. 

En al gehoord van Gustaaf De Loor, de 

eerste Vlaming die de Vuelta won en 

achteraf meewerkte aan de landing van 

Apollo 11 op de maan?  

Wist je dat Matthias vanden Gheyn de 

Bach van de beiaard genoemd werd? 

En Emmanuel Durlet de dichter van 

het klavier? 

  

Je leest er het verhaal over de 

Damesvrede van Kamerijk en over 

Cathelijne Van den Bulcke, die in 

Lier als heks verbrand werd. En weet 

jij wie Theodoor Van Loon was, de 

atypische schilder? Waarom de radeloze 

broers Johannes en Cornelis De Witt 

een spotlichtje krijgen? Wat dichter 

Paul Snoek met het pompgemaal in 

Nieuwpoort te maken heeft? En of 

Vlaamse ridders al petanque speelden? 

  

Die verhalen, en nog veel meer, 

lees je in De Roets 2022. 

Daarbovenop krijg je elke week 

verrassende weetjes, is er voldoende 

ruimte voor notities en zijn er voor 

quizfanaten heel wat historische puzzels. 

Voor groot en klein. Een ideaal geschenk 

voor onder de kerstboom!

DE ROETS 2022

‘De trouwe liefhebber van De Roets heeft al langer
 een Vlaamse canon. Een leeswijzer voor onze cultuur. 

Een handleiding voor onze Vlaamse geschiedenis.’

Peter De Wilde

Nationaal voorzitter Davidsfonds
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29,7 x 21,4 cm 

Softcover  

Ca. 160 pagina’s 

€ 29,99

Verschijnt juni 2021 

NUR 676 

ISBN 978 90 223 3818 6

Generaties lieten zich bedotten door 

hun illusies van verf, linnen en hout. 

Theaterdirecteurs betaalden fortuinen 

voor hun meesterschap. Kunstpausen 

grepen naar superlatieven om hen 

te prijzen. En toch belandden zij in 

de coulissen van de geschiedenis: de 

decorschilders.  

Bruno Forment verrichtte meer dan 

tien jaar lang speurwerk in de krochten 

van de Belgisch-Nederlandse theaters. 

Met oogstrelende beelden, herontdekt 

erfgoed en verrassende verhalen geeft hij 

met Droomlanders een podium aan de 

meesters van een spectaculair ambacht. 

DROOMLANDERS
Tovenaars van het geschilderde toneeldecor 

Wie waren deze kunstenaars, hoe gingen 

zij te werk en waarvan droomden zij? 

En waarom vielen ze plots uit de gratie?

BRUNO FORMENT is hoofd-

onderzoeker aan het Orpheus Instituut. 

Hij publiceerde vier boeken en tientallen 

essays over opera, uitvoeringspraktijk, 

scenografie en theatererfgoed. 

Zijn werk werd internationaal bekroond 

met meerdere onderscheidingen en 

vormde de basis van podiumproducties 

en beleidsmaatregelen.  

BRUNO FORMENT

De herontdekking van een vergeten kunstambacht

×
Een spectaculaire artistieke openbaring
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15 x 23 cm 

Softcover  

Ca. 256 pagina’s 

€ 29,99

Verschijnt juli 2021 

NUR 685/688 

ISBN 978 90 02 26937 0

De anderhalve eeuw tussen de geboorte 

van 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 periode van religieuze 

twisten en oorlog. De strijd tussen Willem 

van Oranje en het overmachtige Spanje 

in de Tachtigjarige Oorlog heeft het 

collectieve geheugen van de Nederlanders 

goed getekend. Oranje tegen Spanje 

gaat terug in de tijd. Naar generaals Alva, 

Farnese en Spinola, bevlogen bestuurders 

Albrecht en Isabella en de succesrijke 

ORANJE TEGEN SPANJE
Eenheid en scheiding van de Nederlanden onder de Habsburgers 1500-1648

rebellen Maurits en Frederik-Hendrik 

van Nassau, zonen van Willem van 

Oranje. 

Na het succes van de geïllustreerde 

versie verschijnt dit boek nu ook in een 

handige pocketversie. 

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.

EDWARD DE MAESSCHALCK

IN DEZELFDE REEKS
EDWARD DE MAESSCHALCK

DE GRAVEN VAN VLAANDEREN
15 x 23 cm / Softcover

544 pagina’s / € 29,99

NUR 685/688

ISBN 978 90 02 26845 8

EDWARD DE MAESSCHALCK

DE BOURGONDISCHE VORSTEN
15 x 23 cm / Softcover

288 pagina’s / € 22,99

NUR 685/688

ISBN 978 90 02 26912 7

DE GRAVEN VAN 
VLAANDEREN

Edward De Maesschalck

(861-1384)

Edward De 
Maesschalck
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(861-1384)

ISBN 978-90 02 26845 8

9 7 8 9 0 0 2 2 6 8 4 5 8

Boudewijn de IJzeren schaakte een koningsdochter, Judith, en werd zo 
de eerste graaf van het drassige Vlaanderen aan de Noordzee. Het zou 
meer dan vij�onderd jaar duren vooraleer het graafschap overging in 
Bourgondische handen. In die lange periode ontwikkelde Vlaanderen 
zich tot een van de rijkste en dichtstbevolkte gebieden van West-
Europa, overdekt met een dicht netwerk van kloosters, jaarmarkten en 
steden, waar handel en nijverheid hoge toppen scheerden en Brugge 
uitgroeide tot de grootste handelsstad ten noorden van de Alpen. 
Lees over de vijfentwintig opeenvolgende graven en gravinnen die 
Vlaanderen bestuurden en maak kennis met een wereld van hartstocht, 
heerszucht en wraak, maar tegelijk van rechtvaardigheid, beschavingen 
en commerciële flair. Reis mee naar de Artesische heuvels of het verre 
Jeruzalem en beleef vanaf de eerste rij de spectaculaire toernooien, de 
Guldensporenslag of de moord op Artevelde. Voel mee met de 
gravinnen, die dikwijls als gewonde leeuwinnen moesten vechten voor 
het behoud van hun kroost en van hun vaderland. 

Edward De Maesschalk is doctor in de middeleeuwse geschiedenis. In 
een doorlopend, chronologisch opgebouwd verhaal vertelt hij voor het 
eerst de complete geschiedenis van de Vlaamse graven en gravinnen. 
Een waar huzarenstuk. De vele vertaalde fragmenten uit kronieken, 
brieven en andere historische documenten verlenen aan het werk een 
bijzondere authentieke toets en geven je het gevoel dat je er zelf bij was. 
De Maesschalck schreef eerder al het succesvolle De Bourgondische vorsten 
1315-1530.
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EUROPA IN 
WOELIG WATER
Van eurocrisis tot coronacrisis

ROB HEIRBAUT & HENDRIK VOS

Europa ploetert van crisis naar crisis. Toch valt de Unie niet uit elkaar. 

Rob Heirbaut en Hendrik Vos bekijken in deze nieuwe, uitgebreide 

editie van het standaardwerk Europa in woelig water hoe Europa 

met noodsituaties omgaat. Het stokt en het rammelt en het hapert, maar 

de integratie valt niet stil. Wat is de lijm die de lidstaten aan de onder-

handelingstafel houdt? Waar gaat dit naartoe? En hoe zit het met de 

Britten, die voor brexit hebben gekozen? 

HENDRIK VOS is hoogleraar Europese politiek aan de Universiteit 

Gent, columnist voor De Standaard en een veelgevraagd commentator 

op radio en televisie.

ROB HEIRBAUT is Europajournalist voor de VRT. Als verslaggever 

volgde hij alle grote tops van de afgelopen twintig jaar op de eerste rij.

NIEUWE EDITIES

‘Europa in woelig water is informatief, razend actueel en zeer 
prettig leesbaar. Ook met dit boek zijn Vos en Heirbaut erin 
geslaagd om veel en vrij complexe informatie op een heldere 

en toegankelijke manier op de lezer over te brengen.’
Hebban.nl *****

×
‘Een uitstekend werk over de recente 

evolutie van de Europese Unie.’ 
Humanistischverbond.be ****
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KLINK KLAAR
Uitspraak en intonatiegids voor het Nederlands

BERNADETTE TIMMERMANS

Hoe zeg je het en vooral: hoe zeg je het goed. Daar komt techniek aan te 

pas. De stem is een spier en die kun je trainen. De soepele kaakval, het 

lenige lippenwerk, de trefzekere articulatie en een verstandige, natuur-

lijke intonatie worden in Klink klaar helder toegelicht en gebruiks-

vriendelijk gedemonstreerd. Het besef dat wat je te vertellen hebt erbij 

wint als je klare taal spreekt, heeft duidelijk terrein gewonnen. En ook 

de zekerheid dat op een stem gewerkt kan worden.

Deze vernieuwde editie is herwerkt en aangepast. Er zijn nieuwe 

oefeningen gemaakt en ook de websites www.klinkklaar.be en 

www.klinkklaaronline.be zijn gemoderniseerd. Frisse stemmen gidsen 

je op de nieuwe website door de oefeningen. Zeg de woorden en zinnen 

na en krijg meer controle over je stem, je ademhaling, je uitspraak en je 

intonatie. Vergelijk daarna je eigen opnames met de goede voorbeelden, 

de website heeft daar een handige tool voor. Werk online en veranker 

die goede voorbeelden. Iedereen kan het leren.

BERNADETTE TIMMERMANS, doctor in de medische wetenschap-

pen en logopediste, doceert stem en spraakvaardigheid aan de studen-

ten Radio van het RITCS en studenten van de Master of Arts in de 

Journalistiek in de opleiding Toegepaste Taalkunde van de VUB. 

Zij is een van de stemvormers van zowel de oude rotten in het vak als 

de prille microfoonmedewerkers van de VRT. Daarnaast is zij 

postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen.  
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