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mysterie
Het

van het

alledaagse
mystère

Le

du

quotidien

De landmeter van 
het verkavelde paradijs

Vanaf 1948 ging Roger Raveel zijn eigen weg 

in de schilderkunst. Hij keek om zich heen, 

registreerde onbevangen zijn geboortedorp 

Machelen-aan-de Leie en richtte zijn blik op 

de banaliteit van alledag. Alles was schilder-

baar, vond Raveel. Een boom, een duif, een 

koffi epot, een schaar, een fi ets, een betonnen 

afsluiting en de witte was die wappert aan 

de lijn. Dat ‘alles’ bracht hij zo verscheiden 

en avontuurlijk mogelijk in beeld: nu 

eens schurend en weer barstig, dan weer 

vloeiend en oogstrelend. Hij schilderde het 

spannings veld tussen fi guratie en abstractie, 

kennis en mysterie, anekdote en essentie, 

schoonheid en onvol maaktheid. Zijn dorp 

tilde hij op tot een universeel gegeven.

E R IC  R I NC K HOU T

Le géomètre d’un 
paradis morcelé

À partir de 1948, Roger Raveel suit sa

propre voie en peinture. Il regarde autour 

de lui, observe avec lucidité son village natal 

de Machelen-aan-de Leie et contemple la

banalité du quotidien. Tout peut faire l’objet 

d’un tableau, estime Raveel. Un arbre, un 

pigeon, une cafetière, des ciseaux, un vélo, 

une clôture en béton ou la lessive qui sèche 

en dansant sur une corde. Ce tout, il le 

met en image avec autant de nuances et 

d’audace que possible : parfois avec âpreté 

et indignation, parfois tout en douceur en 

esthétisme. Il peint le rapport confl ictuel 

entre la fi guration et l’abstraction, entre la

connaissance et le mystère, entre le futile et 

l’essentiel, entre la beauté et l’imperfection. 

Il propulse son village au niveau de 

référence universelle.

E R IC  R I NC K HOU T

9 789903 252396

Roger Raveel. 
Het mysterie van 
het alledaagse
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14 x 21,5 cm 

Hardcover 

Ca. 320 pagina’s  

Ca. € 24,99 

Verschijnt november 2021

NUR 401 

ISBN 978 90 223 3840 7

Na de val van de Muur, leefden 

sommigen in de illusie dat de 

geschiedenis ten einde was gekomen. 

Vandaag weten we beter. Onze 

gepolariseerde wereld wordt getekend 

door identitair en ideologisch hokjes-

denken. Maar de wereld leren we pas 

begrijpen, wanneer we meer begrip voor 

elkaar hebben en met elkaar in dialoog 

treden. Daarom is de filosofie zo van 

waarde. Zoals Plato al wist: filosofie is 

de levende dialoog.

Filosofe Alicja Gescinska trok naar 

twaalf intellectuelen en denkers, en 

sprak met hen over hun werk, hun kijk 

op de wereld en de grote vraagstukken 

van onze tijd. Twaalf spraakmakende 

gesprekken over heden en verleden, met 

de blik nadrukkelijk op de toekomst 

gericht.

DENKERS VAN VANDAAG 
VOOR DE WERELD VAN MORGEN
Gesprekken met Gescinska

ALICJA GESCINSKA

Voor Denkers van vandaag voor 

de wereld van morgen sprak 

Alicja Gescinska met: 

Roger Scruton 

Ece Temelkuran 

Michael Ignatieff 

Rosi Braidotti 

Lisa Apignanessi 

Philippe Herreweghe 

Theodore Dalrymple 

Robby George 

Susan Neiman 

Geert Mak 

Wolfram Eilenberger 

Peter Singer

ALICJA GESCINSKA (Warschau, 

1981) is een Belgisch-Poolse filosofe 

en schrijfster. Ze publiceerde 

eerder onder meer een roman en 

levensbeschouwelijke non-fictie. 

In 2021 debuteert ze als dichteres met 

de bundel Trojaanse gedachten. 

Voor Canvas maakte ze de 

interviewreeks Wanderlust.

‘Gescinska valt op door haar grote eruditie, 
intelligentie en gedrevenheid.’

De Morgen
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werd



14 x 21,5 cm  

Softcover 

Ca. 352 pagina’s 

Ca. € 24,99 

Verschijnt november 2021 

NUR 320

ISBN 978 90 223 3844 5

Sinds de val van de Muur lijkt links 

in Europa het noorden kwijt. In het 

strijdperk der ideeën hebben vrijheid, 

gelijkheid en vooruitgang plaats 

geruimd voor een nieuwe drie-eenheid, 

geïmporteerd uit de Verenigde Staten: 

gender, identiteit en ras.

Jarenlang werd gevochten voor 

het proletariaat, de derde wereld 

en de verworpenen der aarde. Het 

neofeminisme, het antiracisme en het 

dekolonialisme hebben dat allemaal 

veranderd, stelt Pascal Bruckner, en 

duiden alle drie dezelfde schuldige aan 

voor al wat er fout gaat in de wereld: de 

witte man. Zijn anatomie en huidskleur 

volstaan om hem schuldig te verklaren.

In Schuldig over de hele lijn 

onderzoekt Pascal Bruckner hoe het 

zover is kunnen komen, en hoe de 

strijd tussen geslachten, rassen en 

gemeenschappen volop bezig is de plaats 

in te nemen van de klassenstrijd, en de 

strijd tegen sociale ongelijkheid helemaal 

weg lijkt te drukken. Het ene racisme 

dreigt het andere te vervangen; een 

wereld waarin iedereen zijn eigen, unieke 

identiteit gaat koesteren, en op de duur 

alleen nog zichzelf en mensen die heel 

hard op haar of hem lijken tolereert, 

komt steeds dichterbij. 

PASCAL BRUCKNER (Parijs, 1948) is 

een vooraanstaand schrijver en filosoof. 

Zijn werk werd onder meer bekroond met 

de Prix Renaudot en de Prix Médicis de 

l’essai. De roman Lunes de fiel werd 

verfilmd door Roman Polanski als 

Bitter Moon. Zijn boeken werden in 

meer dan dertig talen vertaald.

Een nieuw spraakmakend boek van het enfant 
terrible van de Franse literatuur

×
‘Een vertaling van Bruckners boek lijkt meer 
dan welkom om de discussie ook in ons land 

aan te wakkeren.’ – Mark Blaisse

SCHULDIG OVER DE HELE LIJN
Hoe de witte man de ideale zondebok werd

PASCAL BRUCKNER
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14 x 21,5 cm

Softcover

Ca. 160 pagina’s

Ca. € 17,50

Verschijnt december 2021

NUR 323

ISBN 978 90 223 3847 6  

Wat als Shakespeare een geniale zus had 

gehad? Zou zij dezelfde kansen hebben 

gekregen als haar broer? Had zij haar 

talent kunnen ontplooien?

Virginia Woolf denkt van niet. Het 

leven van Judith Shakespeare zou al 

op voorhand een verdoemd, mislukt 

leven geweest zijn. In de loop van 

de geschiedenis hebben vrouwen 

immers nooit de financiële en materiële 

onafhankelijkheid gehad die nodig is 

om ongestoord te kunnen werken en 

nadenken. En ook van de (mannelijke) 

kritiek hoefden ze geen steun te 

verwachten – zoals bleek toen Charlotte 

en Emily Brontë, George Eliot en Jane 

Austen hun werk publiceerden.

In deze klassiek geworden, nog altijd 

actuele tekst uit 1928 houdt Virginia 

Woolf een vurig pleidooi om vrouwen 

letterlijk én figuurlijk meer ruimte te 

geven. 

VIRGINIA WOOLF (1882-1941) was 

een Britse schrijfster, die deel uitmaakte 

van de Bloomsbury-groep. Ze publiceerde 

onder meer de romans Jacobs kamer, 

Mrs. Dalloway, Naar de vuurtoren 

en De golven.

IVO VERHEYEN vertaalde eerder 

het enthousiast onthaalde Mijn land, 

rechts of links, een selectie uit de essays 

van George Orwell, dat eveneens in de 

Davidsfonds-essayreeks verscheen. 

Virginia Woolfs bejubelde, klassiek geworden essay over de 
plaats van de vrouw in de samenleving

×
‘Veel aan Je eigen kamer is zo licht en prikkelend 

dat je bijna zou vergeten hoe urgent haar analyse is.’ 
Robert McCrum, The Guardian 

JE EIGEN KAMER
VIRGINIA WOOLF

Vertaald door Ivo Verheyen
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14 x 21,5 cm

Softcover

128 pagina’s

Ca. € 14,99

Verschijnt oktober 2021

NUR 389

ISBN 978 90 223 3835 3

‘Er is een Duitse soldaat die, aan het 

Franse front, de verveling en de weerzin 

met de pen bevecht. Er is een Joods jong 

meisje dat verhuist van Duitsland naar 

het veilige Nederland en nog niet weet 

dat ze een retourbiljet op zak heeft. Er 

is een Engelse officier-arts gekazerneerd 

in de Club Med. Er is een Oostenrijkse 

femme fatale, door haar huwelijk met 

een Jood verplicht tot een odyssee door 

Europa. Er is een Brusselse dappere 

vrouw die een levenslijn uitgooit. Er is 

een Duitse tegenstander van Hitler voor 

wie de grond onder de voeten te heet 

wordt. Er is een Kempense ambtenaar in 

de Kamer van volksvertegenwoordigers 

die de Duitse inval in België als een 

bevrijding ervaart. En er is mijn vader, 

verplicht tewerkgesteld in Duitsland 

om er de oorlogsindustrie draaiende te 

houden.’

IEDER ZIJN OORLOG
LOUISA J. PEETERS

In acht verhalen van acht heel 

verschillende mensen, steeds gebaseerd 

op egodocumenten, laat Louisa J. 

Peeters zien hoe ze stuk voor stuk een 

heel andere oorlog beleefden. Maar voor 

elk van hen, sommigen bekend, anderen 

nobele onbekenden, zette de Tweede 

Wereldoorlog hun leven helemaal 

overhoop. 

Acht mensen. Acht verhalen. 

Acht oorlogen. 

LOUISA J. PEETERS (Herentals, 1953) 

is onderwijspedagoge. Ze publiceerde 

eerder Ik zie alleen de tranen. 

Zinvol observeren van kleuters, 

Scholen zonder oogst. Profileren in 

de basisschool. Stijnen helpt geen 

kweek. Faalangst en vrijmoedigheid 

bij muzische vorming en Oog voor 

meer gelijke onderwijskansen. 

Een handleiding voor beginnende 

begeleiders.

Een diverse, menselijke kijk op 
de gruwel van de oorlog
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De droomstad van de tsaar



17 x 24 cm

Softcover

200 pagina’s

Ca. € 24,99

Verschijnt september 2021

NUR 693

ISBN 978 90 223 3841 4

Wat bezielde de Russische tsaar 

Peter I (1672-1725) om aan de rand van 

het land, ver weg van het kloppende 

hart van Rusland en de oude hoofdstad 

Moskou, in een nog maar pas op de 

Zweden veroverd moerasgebied een 

stad uit de grond te stampen? Zonder 

verbindingswegen, zonder infrastructuur, 

zonder bouwmateriaal en zonder voedsel. 

Letterlijk uit het niets. Voor tijdgenoten 

leek het een waanzinnige onderneming, 

maar het plan slaagde. In minder dan 

een eeuw verrees ver weg van het oude 

Moskou een nieuwe hoofdstad, een nieuw 

imperium binnen het rijk, een stad die 

als voorbeeld moest dienen voor de rest 

van het land. 

Is Peter de Grote geslaagd in zijn opzet 

om een paradijs op te trekken, en zijn 

zijn opvolgers hem waardig gebleken? Dit 

boek schetst de eerste honderd jaar van 

de stad Sint-Petersburg, de droomstad 

van Peter de Grote. 

EMMANUEL WAEGEMANS 

(Hamme, 1951) is emeritus hoogleraar 

aan de KU Leuven, waar hij Russische 

literatuur en cultuur doceerde. Hij 

publiceerde het standaardwerk 

Geschiedenis van de literatuur in 

Rusland 1700-2000 en heeft een zwak 

voor de eeuw van de Verlichting en 

haar twee indrukwekkende figuren: 

Peter de Grote en Catharina de Grote. 

Hij begeleidt Davidsfonds-cultuurreizen 

naar Rusland.

SINT-PETERSBURG
De droomstad van de tsaar

EMMANUEL WAEGEMANS 
 

Het verhaal van een tsaar die uit het niets 
een nieuwe stad liet optrekken
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DE VERBORGEN
            GESCHIEDENIS 
            VAN
VLAANDEREN

Jos Vandervelden
& Alexander Dumarey



17 x 22 cm 

Softcover 

224 pagina’s 

Ca. € 27,99 

Verschijnt november 2021 

NUR 680 

ISBN 978 90 223 3845 2

Grote historische gebeurtenissen 

gebeuren niet alleen. Ze gebeuren ook 

altijd ergens. Op een bepaald moment op 

een bepaalde plaats. Ze vinden plaats.

De verborgen geschiedenis van 

Vlaanderen neemt je mee naar plaatsen 

waar geschiedenis werd geschreven. 

Plaatsen waar revoluties plaatsvonden, 

bloed is gevloeid, heldendaden zijn 

verricht, massa’s samenstroomden, 

uitvindingen verbluften of sociale 

omwentelingen gebeurden. Steeds 

gaat het om plaatsen waarvan mensen 

vandaag niet meer beseffen wat er zich 

ooit allemaal heeft afgespeeld. Plaatsen 

waar het verleden niet meer aanwezig 

lijkt te zijn, en voorbijgangers niet 

vermoeden dat ze letterlijk over de 

geschiedenis van hun land lopen.

Jos Vandervelden legt die verborgen 

geschiedenis van Vlaanderen op de 

dissectietafel in vijftig fascinerende 

verhalen. Hij loodst je mee langs 

plekken waar je anders achteloos aan 

de geschiedenis voorbij zou lopen – 

DE VERBORGEN GESCHIEDENIS 
VAN VLAANDEREN
JOS VANDERVELDEN

langs de grote steden, en van Lommel 

tot Damme. Tien eeuwen Vlaamse 

geschiedenis brengt hij op een 

onverwachte manier tot leven. Hij 

spitst zich toe op bloedige, bruisende, 

baanbrekende, verdwenen en dodelijke 

plekken. 

Het boek is geïllustreerd met vaak 

uniek historisch archiefmateriaal én 

met exclusieve foto’s van Alexander 

Dumarey. De fotograaf laat zien hoe het 

verleden doorwerkt in het heden – of 

net niet. 

JOS VANDERVELDEN is programma-

maker en eindredacteur bij VRT NWS. 

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.

Een reis langs vijftig vergeten Vlaamse lieux de mémoire



14

Dodelijke
afrekeningen
door de
eeuwen
heen

Jonathan J.Moore en



17 x 23 cm 

Softcover met flappen  

Ca. 256 pagina’s 

Ca. € 29,99  

Verschijnt oktober 2021 

NUR 680 

ISBN 978 90 223 3842 1

Moord en doodslag brengt de gruwelijke 

geschiedenis van moordpogingen 

door de eeuwen heen in kaart. Het 

boek behandelt de meest interessante, 

gruwelijke en historische aanslagen die 

ooit gepleegd zijn: van Julius Caesar tot 

John Lennon. Politieke afrekeningen, 

verijdelde pogingen en doordachte 

complotten worden beschreven in de 

sappige vertelstijl van Jonathan J. Moore, 

die ook Galg en guillotine, Pest en 

cholera en Geheim en gevaarlijk op 

zijn palmares heeft staan. 

Sta versteld van de durf en vast-

beradenheid van de beruchtste 

criminelen ter wereld. Lees over de 

creatieve wapens, van penpistolen 

tot een pot thee, en de moeite die het 

kostte om hun moorddaden te plegen. 

Probeer te begrijpen wat sommige 

mensen ertoe beweegt om een leven te 

nemen. Fascinerende schilderijen en 

foto’s helpen deze sinistere menselijke 

geschiedenis tot leven te brengen.

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 les en schrijft 

hij. Hij onderzoekt graag onbekende 

aspecten van de geschiedenis en neemt 

deel aan re-enactments.

MOORD EN DOODSLAG
Dodelijke afrekeningen door de eeuwen heen

JONATHAN J. MOORE
 
 

IN DEZELFDE REEKS
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KINDEREN

ZEPPOS
De magische  
jeugdfeuilletons  
van de BRT

VAN 

Peter  
Van Camp



17 x 23 cm 

Softcover met flappen  

Ca. 256 pagina’s 

Ca. € 29,99  

Verschijnt oktober 2021 

NUR 674 

ISBN 978 90 223 3843 8

Wie zat er allemaal achter het masker 

van de Kat? Hoe kwam Kapitein 

Zeppos aan zijn varende auto? In welk 

land moest Mike Verdrengh onder 

een loden zon acteren in een minirok? 

Welke romance ontstond er bij Johan 

& de Alverman? Waarom was Het 

Veenmysterie een technische revolutie? 

Komt er een remake van Het zwaard 

van Ardoewaan? En waarom werd het 

Fabian, en niet Florian van Fallada? 

Kinderen van Zeppos zoomt in op 

een van de eerste succesverhalen van 

de openbare omroep: het jaarlijkse 

jeugdfeuilleton. Verschillende generaties 

kijkbuiskinderen waren tussen 1955 en 

1984 maandenlang in de ban van het 

spannende verhaal dat Nonkel Bob op het 

einde van zijn jeugduur mocht inleiden. 

En ook hun ouders keken vaak mee.  

Buitenlandse zenders waren jaloers 

en snapten niet hoe de BRT er met zo 

weinig middelen in slaagde topfictie 

voor de jeugd te maken. Kinderen 

van Zeppos is niet alleen het verhaal 

van de feuilletons, maar ook dat van 

het kleine team medewerkers achter 

de schermen dat in de sixties de lat elk 

jaar hoger zou leggen en zo mee pionier 

werd van Vlaamse fictie op tv. Peter 

Van Camp ging praten met acteurs 

en medewerkers van toen en wekt de 

magie van het jeugdfeuilleton opnieuw 

tot leven. 

PETER VAN CAMP (1965) is 

journalist, communicatie-

verantwoordelijke en vooral 

gepassioneerd film- en tv-kenner. 

De Kat was zijn eerste grote held en 

bij een herhaling raakte hij ook in de 

ban van Keromar. Tot zijn negentiende 

bleef hij elk jaar uitkijken naar het 

nieuwe BRT-jeugdfeuilleton. 

Toen de Vlaamse televisie 

een voorloper van Netflix was

×
Een standaardwerk over 

de gouden jaren van de BRT

KINDEREN VAN ZEPPOS
De magische jeugdfeuilletons van de BRT

PETER VAN CAMP
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mysterie
Het

van het

alledaagse
mystère

Le

du

quotidien

De landmeter van 
het verkavelde paradijs

Vanaf 1948 ging Roger Raveel zijn eigen weg 

in de schilderkunst. Hij keek om zich heen, 

registreerde onbevangen zijn geboortedorp 

Machelen-aan-de Leie en richtte zijn blik op 

de banaliteit van alledag. Alles was schilder-

baar, vond Raveel. Een boom, een duif, een 

koffi epot, een schaar, een fi ets, een betonnen 

afsluiting en de witte was die wappert aan 

de lijn. Dat ‘alles’ bracht hij zo verscheiden 

en avontuurlijk mogelijk in beeld: nu 

eens schurend en weer barstig, dan weer 

vloeiend en oogstrelend. Hij schilderde het 

spannings veld tussen fi guratie en abstractie, 

kennis en mysterie, anekdote en essentie, 

schoonheid en onvol maaktheid. Zijn dorp 

tilde hij op tot een universeel gegeven.

E R IC  R I NC K HOU T

Le géomètre d’un 
paradis morcelé

À partir de 1948, Roger Raveel suit sa

propre voie en peinture. Il regarde autour 

de lui, observe avec lucidité son village natal 

de Machelen-aan-de Leie et contemple la

banalité du quotidien. Tout peut faire l’objet 

d’un tableau, estime Raveel. Un arbre, un 

pigeon, une cafetière, des ciseaux, un vélo, 

une clôture en béton ou la lessive qui sèche 

en dansant sur une corde. Ce tout, il le 

met en image avec autant de nuances et 

d’audace que possible : parfois avec âpreté 

et indignation, parfois tout en douceur en 

esthétisme. Il peint le rapport confl ictuel 

entre la fi guration et l’abstraction, entre la

connaissance et le mystère, entre le futile et 

l’essentiel, entre la beauté et l’imperfection. 

Il propulse son village au niveau de 

référence universelle.

E R IC  R I NC K HOU T

9 789903 252396



24 x 26 cm

Tweetalig Nederlands-Frans 

Hardcover  

Ca. 160 pagina’s 

€ 24,99

Verschijnt september 2021 

NUR 642 

ISBN 978 90 223 3822 3

Roger Raveel, die in 2021 honderd 

jaar zou zijn geworden, wordt 

beschouwd als een van de belangrijkste 

Belgische schilders van na de Tweede 

Wereldoorlog. Eigenzinnig als hij was, 

koos hij niet voor een bepaalde stroming 

of school, maar ontwikkelde hij zijn eigen 

opmerkelijke stijl. 

‘Hij keek om zich heen, registreerde 

onbevangen zijn geboortedorp Machelen-

aan-de-Leie en richtte zijn blik op 

de banaliteit van alledag’, schrijft 

kunstcriticus Eric Rinckhout in het 

inleidend essay bij dit boek. ‘Alles was 

schilderbaar, vond Raveel. Een boom, 

een duif, een koffiepot, een schaar, een 

fiets, een betonnen afsluiting en de witte 

was die wappert aan de lijn. Dat “alles” 

bracht hij zo verscheiden en avontuurlijk 

mogelijk in beeld: nu eens schurend 

en weerbarstig, dan weer vloeiend en 

oogstrelend. 

ROGER RAVEEL 
Het mysterie van het alledaagse

Hij schilderde het spanningsveld 

tussen figuratie en abstractie, kennis 

en mysterie, anekdote en essentie, 

schoonheid en onvolmaaktheid. Zijn 

dorp tilde hij op tot een universeel 

gegeven.’

Het mysterie van het alledaagse 

beschrijft in woord en beeld 70 jaar 

leven en werk van Roger Raveel, 

vanaf 1940 tot 2010. Met meer dan 

120 tekeningen, schetsen en 

schilderijen, chronologisch opgedeeld.

ROGER RAVEEL (1921-2013) was 

een van de belangrijkste Belgische 

kunstenaars van zijn tijd. In Machelen-

aan-de-Leie werd een museum gewijd 

aan zijn leven en werk.

Een indrukwekkend carrièreoverzicht 
van een van de belangrijkste Vlaamse kunstenaars 

van het ogenblik
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Al zijn hele leven lacht Lectrr met de 

wereld en de mensen. Al tien jaar lang 

doet hij dat elke dag op de pagina’s van 

De Standaard. En voor het tiende 

jaar op rij blikt hij voor Davidsfonds 

Uitgeverij terug op de voorbije twaalf 

maanden. Hij houdt zijn medemensen 

daarbij een spiegel voor, plaatst 

vraagtekens bij de waan van de dag, 

en vooral: hij maakt geweldig goede 

grappen. Zich onthouden indien ernstig.

LECTRR KNALT
Het jaar in cartoons

LECTRR (Roeselare, 1979, pseudoniem 

van Steven Degryse) werkt al tien jaar 

als huiscartoonist voor De Standaard. 

Daarnaast was hij scenarist van de 

stripreeks Red Rider, tekende hij 

de gagreeks Lars en schreef hij de 

roman Ondanks de ondergang. Bij 

Davidsfonds publiceerde hij recent We 

mogen niks meer zeggen. Humor, 

vrije meningsuiting en censuur. In 

de zomer van 2021 is hij eregast op het 

cartoonfestival van Knokke-Heist.

LECTRR

Het tiende jaaroverzicht van 
de huiscartoonist van De Standaard
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TIEN KLIMAATACTIES DIE WERKEN
PIETER BOUSSEMAERE

NIEUWE EDITIE

‘Pieter Boussemaere slaagt erin om de complexiteit van 
de klimaatwijziging op een zeer begrijpelijke wijze uiteen te zetten. 
Tezelfdertijd zet hij de lezer aan tot zelfreflectie en gerichte actie. 

Een absolute aanrader in tijden van fake news!’
Jos Delbeke, gewezen directeur-generaal Klimaat bij de Europese Commissie

×
‘Dit boek gaat naar de essentie van het klimaatprobleem en 
reikt in een vlot betoog haalbare tips aan om voornamelijk 

het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch af te bouwen. 
De tijd dringt voor ingrijpende actie. Een must read!’

Prof. dr. Philippe Huybrechts, klimatoloog VUB, hoofdauteur bij het IPCC

16,5 x 24 cm 

Softcover  

Ca. 256 pagina’s 

€ 22,50

Verschijnt oktober 2021 

NUR 642 

ISBN 978 90 590 8926 6

Lijkt de klimaatverandering een ver-van-

mijn-bedshow, een wereldprobleem waar 

je zelf weinig vat op hebt? Of zit je er 

wel mee in, maar weet je niet goed wat 

je zelf kunt ondernemen? Mogelijk doe je 

al van alles. Alleen, helpt het ook echt? 

Over de klimaatoplossingen circuleren de 

wildste verhalen. Zo hameren sommigen 

vooral op consuminderen. Anderen 

focussen uitsluitend op technologische 

redmiddelen. Nog anderen beweren 

dat elke actie nutteloos is. En wat met 

veelgestelde vragen als: is kernenergie 

of houtverbranding nu goed of slecht voor 

het klimaat?

In deze nieuwe editie van 

Tien klimaatacties die werken 

vertrekt Pieter Boussemaere van de 

laatste studies en cijfers. Vrij van 

ideologisch of politiek getouwtrek 

biedt hij tien oplossingen die 

wetenschappelijk onderbouwd zijn én 

werken. Waarmee kun jij het verschil 

maken? Tien klimaatacties die 

werken is een handig, praktisch boek 

voor wie zijn steentje wil bijdragen 

en op zoek is naar doelgerichte 

oplossingen.
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