
Voorjaar
2022



DAVIDSFONDS VOORJAAR 2022

VERKOOPINFORMATIE     24

G
E
S

C
H

IE
D

E
N

IS
Toelichting door Yves Kerremans en Noël Slangen

Het rattenkasteel

H
et rattenkasteel

D E  U L T I E M E  E D I T I E

D
E

 U
L

T
IE

M
E

 E
D

IT
IE

S
T
R

IP
S

MARC SLEEN  
Het Rattenkasteel 

4

MARC SLEEN  
De blauwe toekan  
 

5

YVES KERREMANS 
& NOËL SLANGEN 
De eeuw van Marc Sleen *

6

De eeuw  
             van 

      Yves Kerremans  
& Noël Slangen

JOZEF VERLINDEN  
Adrien de Gerlache –  
de biografie

18

KEVIN ABSILLIS  
Het slechte geweten 
van Vlaanderen *

20

GUIDO DERKSEN & 
MARTIN VAN MOUSCH 
Hemel en hel in kaart

22

Hemel
en Hel
in kaart

Guido Derksen en
Martin van Mousch

Een cultuurhistorische
benadering

H
IS

TO
R

IS
C

H
E
 R

O
M

AN
S

INES NIJS   
De terugvlucht

8

JOOST LONCIN  
Het boek van oorlog 
en vergeten

10

Het boek van

Joost Loncin

OORLOG EN 
VERGETEN

D
AV

ID
S

FO
N

D
S

 L
IT

E
R

AI
R

AMIN MAALOUF  
Een onverwachte 
broederschap

12

VIRGINIE LOVELING 
Een winter in het 
zuiderland

14

D A V I D S F O N D S  L I T E R A I R

Een onverwachte
broederschap

roman

Maalouf
Amin

FELIX TIMMERMANS  
Boerenpsalm

16

D A V I D S F O N D S  L I T E R A I R

Felix
Timmermans

I N L E I D I N G BART VAN LOO – ILLUSTRATIES KOEN BROUCKE
N A W O O R D  GASTON DURNEZ

Toelichting door Yves Kerremans en Noël Slangen

De blauwe toekan

D
e blauw

e toekan

D E  U L T I E M E  E D I T I E

D
E

 U
L

T
IE

M
E

 E
D

IT
IE

* voorlopige cover   



2

100 JAAR MARC SLEEN

In 2022 zal het honderd jaar geleden 

zijn dat Marc Sleen geboren werd, 

de geestelijke vader van Nero en 

tientallen andere legendarisch geworden 

personages. Dat wordt vanzelfsprekend 

gevierd met evenementen en 

tentoonstellingen, én met een 

hommagealbum. Davidsfonds Uitgeverij 

en de Stichting Marc Sleen, die de 

nalatenschap van de tekenaar beheert, 

slaan bovendien de handen in elkaar voor 

een hele reeks publicaties die het werk 

van Sleen in de schijnwerpers plaatsen.

MARC SLEEN (pseudoniem van Marcel 

Neels, 1922-2016) geldt als een van de 

belangrijkste Vlaamse stripauteurs aller 

tijden. Zijn werk imponeert nog steeds 

door de kwaliteit én door de omvang 

ervan. Naast Nero tekende en schreef 

Sleen de stripreeksen ‘Piet Fluwijn en 

Bolleke’, ‘De Lustige Kapoentjes’, ‘Doris 

Dobbel’ en ‘Oktaaf Keunink’. Hij werkte 

ook als cartoonist voor verschillende 

bladen en kranten.

REEDS VERSCHENEN
ISBN 978 90 02 26931 8

€ 34,99

DE INTERVIEWS

© Foto Letterenhuis, Antwerpen



DE ULTIEME EDITIES

Het werk van Marc Sleen werd in 

tientallen verschillende uitgaven en 

edities op de markt gebracht. Daarbij 

werd niet altijd van de originele 

tekeningen vertrokken. Soms werd van 

kwalitatief minderwaardig materiaal 

uitgegaan, op andere ogenblikken werd 

bijzonder slecht papier gebruikt, wat de 

afdrukkwaliteit niet ten goede kwam. 

Vaak gingen de originele tekeningen 

verloren. Naar aanleiding van Sleens 

eeuwfeest liet de Stichting Marc Sleen 

verschillende klassiek geworden verhalen 

volledig restaureren. In de loop van het 

feestjaar worden ze uitgebracht in een 

verzorgde gekartonneerde versie, die de 

strips hun initiële frisheid teruggeeft. 

Het lijkt of de tekeningen net van de 

tekentafel komen. Ze worden met twee 

stroken per pagina afgedrukt, zoals 

ze ook werden geconcipieerd: om als 

feuilleton in de krant te verschijnen. Noël 

Slangen en Yves Kerremans begeleiden 

de door ‘De Kiekeboes’-inkter Jos 

Vanspauwen uitgevoerde restauratie, en 

voorzien deze nieuwe edities van een 

belangrijk stuk Vlaams striperfgoed van 

achtergrondinformatie en commentaar.
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24,6 x 24,6 cm

Hardcover

Ca. 96 pagina’s

Ca. € 24,99

Verschijnt mei 2022

NUR 360

ISBN 978 90 223 3874 2  

HET RATTENKASTEEL
Toelichting door Yves Kerremans en Noël Slangen

Het Rattenkasteel is het vierde 

Nero-avontuur. Het liep in het najaar 

van 1948 als feuilleton in de krant 

De Nieuwe Gids, toen nog onder de 

titel ‘De avonturen van detective 

Van Zwam’. Later zou een ingekleurde 

versie verschijnen in het weekblad 

’t Kapoentje. Nadat het in 1953 ook als 

album werd uitgebracht, groeide het uit 

tot een van de populairste Nero-verhalen. 

Marc Sleen zelf vond Het Rattenkasteel 

de beste strip uit de reeks. Het is in 

ieder geval een van de donkerste, want 

Nero en detective Van Zwam moeten 

het opnemen tegen gigantische ratten én 

tegen de sadistische gek Ratsjenko.

Toelichting door Yves Kerremans en Noël Slangen

Het rattenkasteel

H
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24,6 x 24,6 cm

Hardcover

Ca. 96 pagina’s

Ca. € 24,99

Verschijnt mei 2022

NUR 360

ISBN 978 90 223 3875 9  

De blauwe toekan is het zesde avontuur 

van Nero en liep in de zomer van 1949 

als feuilleton in De Nieuwe Gids. Later 

zou een ingekleurde versie verschijnen 

in ’t Kapoentje. In het verhaal, dat zich 

grotendeels in het oerwoud afspeelt, 

maakt krachtpatser Jan Spier voor het 

eerst zijn opwachting. Slechterik van 

dienst is de hypnotiseur Piekhasso.

IN HET NAJAAR VAN 2022 
VERSCHIJNEN IN 
DEZELFDE REEKS:

De erfenis van Nero

×
De hoed van 

Geeraard de Duivel

DE BLAUWE TOEKAN
Toelichting door Yves Kerremans en Noël Slangen

Toelichting door Yves Kerremans en Noël Slangen

De blauwe toekan
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De eeuw  
             van 

      Yves Kerremans  
& Noël Slangen



22 x 29,7 cm  

Hardcover 

Ca. 360 pagina’s 

Ca. € 49,99 

Verschijnt mei 2022 

NUR 641

ISBN  978 90 223 3873 5

Marc Sleen was een groot verteller, 

een bijzonder getalenteerd tekenaar 

en een geniaal humorist, die de wereld 

bijna een eeuw lang een getekende 

spiegel voorhield. Yves Kerremans, die 

al zijn hele leven lijdt aan een ernstige, 

ongeneeslijke vorm van sleenofilie, dook 

in de archieven en stelde een luxueus 

artbook samen dat een grafische 

doorsnede laat zien van een Vlaams 

verteller, schilder, karikaturist en 

tekenaar op het toppunt van zijn kunnen. 

Hij vertrekt daarbij vaak van de originele 

tekeningen, waarvan sommige voor het 

eerst worden gepubliceerd. Noël Slangen 

van zijn kant schreef een uitvoerig 

biografisch, sociaal-maatschappelijk, 

sociologisch en historisch essay 

over Sleen en zijn werk, dat deze op 

onverwachte manieren plaatst in zijn 

wereld en zijn tijd.

Een prachtig koffietafelboek over een 

groot kunstenaar en tekenaar met een 

bijzonder markante persoonlijkheid.

Tentoonstelling 
Marc Sleen, een eeuw van verandering

in het Brusselse Stripmuseum

DE EEUW VAN MARC SLEEN
YVES KERREMANS EN NOËL SLANGEN  
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14 x 21,5 cm

Softcover

204 pagina’s

Ca. € 22,50

Verschijnt februari 2022

NUR 642

ISBN 978 90 223 3879 7

Er was een tijd dat piloten én reizigers 

als avonturiers het luchtruim kozen, als 

pioniers de hemel bestormden. Vliegenier 

Victor Heylighen was een van hen. Hij 

hielp de Congoroute tussen Brussel 

en Leopoldstad uitbouwen, het werd 

de belangrijkste luchtverbinding van 

Sabena. Wanneer de snelle evolutie 

in de luchtvaart, die tijdens WO II 

reuzenstappen zette, een einde maakt 

aan zijn vanzelfsprekende overwicht, 

raakt zijn leven uit balans. Hoger, sneller, 

verder, meer: het is een vooruitgang 

waar hij niet in gelooft en die hij op zijn 

leeftijd moeilijk lijkt te kunnen bijbenen. 

Wat moet een piloot die altijd heeft 

gevlogen met het stuur stevig in 

handen, vertrouwend op zijn intuïtie 

en zijn ogen, met al die nieuwerwetse 

boordapparatuur? En wat als ook nog 

zijn persoonlijke leven uit balans raakt? 

DE TERUGVLUCHT
INES NIJS

Met De terugvlucht schreef Ines Nijs 

een aangrijpende en verrassend actuele 

historische roman over iemand die 

riskeert achtergelaten te worden door 

de vooruitgang en op alle vlakken op 

zoek moet naar een nieuw evenwicht.

INES NIJS (1968) is schrijfster en 

freelanceredacteur. Ze woont en werkt 

afwisselend in België en Senegal. 

Eerder publiceerde ze korte verhalen in 

onder meer Gierik & NVT, 

De Optimist en Extaze. In 2020 

verscheen haar eerste roman, 

Onomkeerbaar.

OVER ONOMKEERBAAR:

‘Het boek tussentijds wegleggen lukt maar met moeite.’ 
J.J. Groen, NBD Biblion

×
‘Een klassiek opgevatte debuutroman met een verhaallijn 

vol uitdaging en verraad.’ 
Marnix Verplancke, Knack Focus

HEBBAN-LEESCLUB X BOEKVOORSTELLING
SOCIALMEDIACAMPAGNE
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Het boek van

Joost Loncin

OORLOG EN 
VERGETEN



14 x 21,5 cm

Softcover

256 pagina’s

Ca. € 24,99

Verschijnt februari 2022

NUR 342

ISBN 978 90 223 3878 0

Charlie Klein komt na een hachelijke 

opdracht als hulpverlener in Ethiopië 

uitrusten bij zijn grootmoeder aan de 

Vlaamse kust. Het is 1989. Ethiopië 

gaat gebukt onder hongersnood en 

burgeroorlog. Charlie deed tot dan zijn 

werk tot ieders tevredenheid, maar nu is 

zijn veer gebroken. Als zijn jeugdvriend 

Jacky hem komt opzoeken, halen ze 

herinneringen op aan hun gedeelde 

verleden in een bescheiden Brusselse 

volkswijk. Wanneer ze met enkele 

familieleden naar de Westhoek trekken, 

waar hun grootvaders vochten tijdens 

de Eerste Wereldoorlog, gaan ze de 

confrontatie met hun eigen geschiedenis 

en voorgeschiedenis aan.

Deze roman is een ode aan de 

vriendschap, een ontroerend 

familieverhaal gebaseerd op 

getuigenissen en historisch onderzoek 

én een vlammende aanklacht tegen 

militarisme en oorlog. 

JOOST LONCIN (1955) liep school in 

de Brusselse Marollen en studeerde 

later Germaanse filologie. Hij was 

onder meer journalist bij de toenmalige 

BRT-Wereldomroep en bij de kranten 

Het Volk en Het Nieuwsblad. 

In die hoedanigheid bracht hij 

verslag uit van talrijke Afrikaanse 

en andere conflictgebieden. Hij was 

ook politiek journalist en de laatste 

commentaarschrijver van Het Volk. 

Bij Davidsfonds Uitgeverij publiceerde 

hij eerder het naar het Frans vertaalde 

Geheime routes en netwerken. 

HET BOEK VAN OORLOG EN VERGETEN
JOOST LONCIN 
 

Een vlammende aanklacht tegen 
militarisme en oorlog

HEBBAN-LEESCLUB X BOEKVOORSTELLING
SOCIALMEDIACAMPAGNE
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D A V I D S F O N D S  L I T E R A I R

Een onverwachte
broederschap

roman

Maalouf
Amin



13 x 21 cm 

Hardcover met stofwikkel 

302 pagina’s 

Ca. € 29,99 

Verschijnt maart 2022 

NUR 301 

ISBN 978 90 223 3883 4

Alec, een perstekenaar met een 

indrukwekkende staat van dienst, 

vestigt zich op een afgelegen eiland in de 

Atlantische Oceaan. Met zijn buurvrouw, 

een schrijfster die jaren geleden een 

cultboek schreef en zich vervolgens 

uit het publieke leven terugtrok, heeft 

hij amper contact. Tot een gigantische 

stroompanne elke communicatie met de 

rest van de wereld onmogelijk maakt en 

ze op elkaar aangewezen zijn. De wereld 

blijkt op de rand van een kernoorlog 

te staan, en die zal niet aan het 

eiland voorbijgaan. De schipbreuk der 

beschavingen lijkt een feit. Wie gaat de 

wereld redden?

‘In deze roman heb ik een situatie 

verzonnen waarin de schipbreuk zich 

daadwerkelijk voordoet. Je ziet de wereld 

tot stilstand komen. De mensen vragen 

zich af wat er van hun wereld overblijft. 

Dat resoneert met de tijd waarin we nu 

zitten. We zijn op het moment beland dat 

we ons moeten afvragen wat voor wereld 

we willen. De wetenschap en de techniek 

hebben grote hoogten bereikt, maar er 

EEN ONVERWACHTE BROEDERSCHAP
Vertaald door Hans E. van Riemsdijk

AMIN MAALOUF

is geen wereldorde meer die die naam 

waardig is. De wereld kan niet meer 

functioneren met landen die politiek 

bedrijven vanuit identiteitsdenken; dat 

leidt tot de ondergang. We hebben al 

onze verbeeldingskracht nodig om ons 

voor te stellen hoe de wereld eruit moet 

gaan zien, hoe hij geleid moet worden. 

We móéten onze manier van met elkaar 

omgaan veranderen, anders gaan we 

ten onder.’ – Amin Maalouf in 

NRC Handelsblad

AMIN MAALOUF (Beiroet, 1949) 

schreef een indrukwekkend oeuvre 

bij elkaar, bekroond met onder 

meer de Prix Goncourt. Hij volgde 

Claude Lévi-Strauss op als lid van de 

Académie française. Bij Davidsfonds 

Uitgeverij verschenen eerder de 

essays Moorddadige identiteiten 

en Schipbreuk der beschavingen. 

Daarin werkt hij de thema’s die hij ook 

in deze roman aan de orde stelt op een 

heel andere manier uit.

‘Amin Maalouf verbeeldt, in een vertelling 
die het midden houdt tussen dystopie en filosofische parabel, 

een wereld die op het punt staat zichzelf te vernietigen, 
maar gered wordt door een broederschap van enkelingen.’ 

La Croix

AUTEUR IS BESCHIKBAAR VOOR INTERVIEWS
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13 x 21 cm 

Hardcover met stofwikkel 

320 pagina’s 

Ca. € 29,99 

Verschijnt maart 2022 

NUR 303 ∑ 400 

ISBN 978 90 223 3881 0

In de winter van 1886-1887 maakte de 

vijftigjarige schrijfster Virginie Loveling 

met een bevriend echtpaar een lange 

reis naar de Azurenkust en Italië. 

Anders dan bij veel tijdgenoten die 

achteraf een verhaal of een persoonlijke 

reisgids op papier zetten, heeft haar 

relaas, Een winter in het zuiderland 

(1890), pas in laatste instantie 

aandacht voor kunstwerken en andere 

bezienswaardigheden. Haar nadruk ligt 

vooral op haar contacten met mensen 

van verschillende nationaliteiten en 

verschillende sociale status. Ze herinnert 

zich gesprekken over banale en bijzonder 

ernstige zaken, tegen een achtergrond 

van de nog weinig bekende praktijk 

van het reizen. In die tijd maakten 

de spoorwegen het overbruggen van 

afstanden opeens veel gemakkelijker 

en werden afgelegen streken voor het 

eerst echt bereikbaar. Loveling gaat op 

ontdekkingstocht en stapt vastberaden, 

met een grote openheid van geest, de 

wereld in. 

VIRGINIE LOVELING (1836-1923) 

schreef opvallend vernieuwende 

gedichten, novellen, romans, essays en 

enkele dagboeken. Als vrijzinnige nam 

zij stelling in een aantal ideologische 

debatten die de maatschappij van haar 

tijd beroerden. Ze werd gewaardeerd in 

noord en zuid, en voor de roman Een 

dure eed (1892) werd ze bekroond met 

de vijfjaarlijkse staatsprijs voor proza. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog hield ze 

een dagboek bij dat bij het uiteindelijke 

verschijnen ervan op het einde van 

de eeuw bijzonder veel lezers wist te 

boeien.

LUDO STYNEN (Merksem, 

1953) is literatuurhistoricus en 

editeerde onder meer werk van 

Anton Bergmann, Virginie Loveling 

en Gerard Walschap. Samen met 

Sylvia van Peteghem bezorgde hij 

het geroemde oorlogsdagboek van 

Loveling. Daarnaast publiceerde hij 

de biografieën van Rosalie en Virginie 

Loveling (1997), Lode Zielens (2001), 

Anton Bergmann (2006), Jan Frans 

Willems (2012) en Pol de Mont (2017).

EEN WINTER IN HET ZUIDERLAND
Bezorgd en van een nawoord voorzien door Ludo Stynen

VIRGINIE LOVELING
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D A V I D S F O N D S  L I T E R A I R

Felix
Timmermans

I N L E I D I N G BART VAN LOO – ILLUSTRATIES KOEN BROUCKE
N A W O O R D  GASTON DURNEZ



13 x 21 cm 

Hardcover met stofwikkel 

220 pagina’s 

Ca. € 29,99 

Verschijnt mei 2022 

NUR 300 

ISBN 978 90 223 3885 8

In 1935 publiceerde Felix Timmermans 

Boerenpsalm, misschien wel zijn beste 

boek. In tien hoofdstukken vertelt hij het 

verhaal van Wortel, een boer die leeft 

in harmonie met de seizoenen, of toch 

probeert dat te doen. De roman brengt 

op bijna mythische manier het Vlaamse 

boerenleven in beeld, waarbij de relatie 

tussen de boer en het veld centraal staat. 

Voor Wortel is de natuur ‘de spiegel 

van de ziel’. Zijn leven is mooi, maar 

ook hard. De boer is heer en meester 

van het land, maar hij is er ook de slaaf 

van. Boerenpsalm is misschien wel de 

mooiste ode aan het landelijke leven die 

ooit in het Nederlands werd geschreven.

Speciaal voor deze nieuwe editie 

van de Vlaamse klassieker maakte 

schilder KOEN BROUCKE tientallen 

nieuwe illustraties en schreef BART 

VAN LOO een voorwoord. Als 

nawoord verschijnen enkele postume, 

ongepubliceerde teksten over de roman 

van Timmermans-biograaf 

GASTON DURNEZ. 

FELIX TIMMERMANS (Lier, 1886-

1947) geldt als een van de belangrijkste 

Vlaamse auteurs van de twintigste 

eeuw. Zijn werk wordt wereldwijd 

vertaald. Hij publiceerde onder meer 

Pallieter, De zeer schone uren van 

Juffrouw Symforosa, begijntje en 

Pieter Bruegel.

‘Boerenpsalm is een werk dat ik reeds veel jaren in mij meedraag. 

Ik bewonder de boer, ik vereer hem, al zou ik er zelf geen willen zijn. 

Ik heb het werk geschreven zoals ik al mijn ander werk geschreven heb, 

omdat ik het niet laten kan en omdat ik het gaarne doe. 

Uit dwang en uit lust. Een ding weet ik goed: zo’n werk zou ik 

twintig jaar geleden niet kunnen schrijven hebben. Daar is eerst leven, 

en verwisseling van licht en donker voor nodig.’ 
Felix Timmermans

×
Van 14 mei tot eind augustus 2022 loopt de tentoonstelling Boerenpsalm 

in het Jakob Smitsmuseum te Mol

BOERENPSALM
Met illustraties van Koen Broucke, een voorwoord van Bart Van Loo 
en een nawoord van Gaston Durnez

FELIX TIMMERMANS
 
 

BOEKVOORSTELLING
 EN EXPO IN HET 

JAKOB SMITSMUSEUM TE MOL
X

KRANTENADVERTENTIES
X

ADVERTORIAL OP HEBBAN
X

SOCIALMEDIACAMPAGNE
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ADRIEN 
DE GERLACHE

D E  B I O G R A F I E

Jozef Verlinden



15 x 23 cm 

Hardcover  

544 pagina’s 

Ca. € 39,99 

Verschijnt april 2022 

NUR 680 

ISBN 978 90 223 3882 7

Adrien de Gerlache organiseerde en 

leidde eind negentiende eeuw de eerste 

Belgische Zuidpoolexpeditie. Later 

ondernam hij nog verschillende pogingen 

om Antarctica te bezoeken, maar zonder 

resultaat. Hij hoopte er het toerisme op 

te starten, aan walvisvaart te doen en 

een wetenschappelijke basis te bouwen. 

Toch was De Gerlache veel meer dan 

zeeman en poolreiziger. Hij was een 

promotor van de wetenschappen, een 

getalenteerd schrijver, commissaris en 

bestuurder bij verschillende rederijen, 

diplomaat, politicus, patriot, kunstkenner 

en organisator van tentoonstellingen. 

Verder ontwierp hij het poolschip 

Endurance en het schoolschip Mercator, 

en werd directeur-generaal van het 

Belgische Zeewezen. 

ADRIEN DE GERLACHE – DE BIOGRAFIE
JOZEF VERLINDEN

Jozef Verlinden schreef met dit boek de 

eerste alomvattende biografie over de 

grootste Belgische ontdekkingsreiziger 

aller tijden. Hij doorzocht decennialang 

archieven in binnen- en buitenland en 

kreeg als eerste toegang tot het archief 

van de familie de Gerlache.

JOZEF VERLINDEN (1952) is 

doctor in de wetenschappen en 

werkte jarenlang in de chemische 

en de farmaceutische industrie. Hij 

is al decennia gefascineerd door de 

poolgebieden en poolreiziger Adrien 

de Gerlache. Als gids begeleidde hij, 

onder anderen met Dixie Dansercoer, 

scheepsreizen naar Antarctica, 

Noordoost-Groenland en Spitsbergen. 

Tevens publiceerde hij verschillende 

boeken over het onderwerp en werkte 

mee aan tentoonstellingen over de 

Belgische poolexpedities in onder meer 

Antwerpen, Brussel en Ushuaia.

In augustus 2022 zal het 125 jaar geleden zijn 
dat de Belgica naar de Zuidpool vertrok

BOEKVOORSTELLING
X

SOCIALMEDIACAMPAGNE
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15 x 23 cm 

Softcover  

Ca. 352 pagina’s 

€ 27,99

Verschijnt april 2022 

NUR 320 

ISBN 978 90 223 3853 7

Koloniale en racistische misdaden 

bezwaren meer dan ooit ons collectieve 

geweten. Boeken, straatnamen, 

standbeelden en oude gewoontes 

liggen onder vuur, en lang niet altijd 

onterecht. Soms slaat een heilzaam 

schuldbesef evenwel om in een 

verontwaardigingsverslaving. Een zinvol 

gesprek over de ingewikkeldheid van het 

verleden wordt dan erg moeilijk. Dit boek 

gooit het daarom over een andere boeg. 

Behendig navigerend tussen de mateloze 

schaamte van woke activisten en de 

blinde trots van radicale nationalisten 

stuurt het aan op de verrassende her-

ontdekking van Vlaanderens aartsvader: 

Hendrik Conscience (1812-1883). 

Ooit geprezen als de man die zijn volk 

leerde lezen, nu verguisd als iemand die 

de Vlaming racistische en kolonialistische 

opvattingen aanpraatte: meer dan wie 

HET SLECHTE GEWETEN 
VAN VLAANDEREN

ook belichaamt Hendrik Conscience het 

slechte geweten van Vlaanderen. Maar 

waarom eigenlijk? Telt zijn omvangrijke 

oeuvre zoveel zwarte bladzijden? 

Wat vond Conscience van slavernij, 

kolonialisme en migratie? En kunnen 

we voor die oude opvattingen vandaag 

nog begrip opbrengen? Het slechte 

geweten van Vlaanderen zoekt het 

uit en demonstreert finaal waarom een 

beschuldigde altijd het voordeel van de 

twijfel verdient.

KEVIN ABSILLIS (1980) doceert 

Nederlandstalige literatuur en 

literatuurwetenschap aan de 

Universiteit Antwerpen. Als tegen-

draadse onderzoeker maakt hij het 

lezen van oude boeken onvoorstelbaar 

spannend.

KEVIN ABSILLIS

Een verrassend pleidooi voor een herontdekking 
van Hendrik Conscience

BOEKVOORSTELLING
X

SOCIALMEDIACAMPAGNE
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Hemel
en Hel
in kaart

Guido Derksen en
Martin van Mousch

Een cultuurhistorische
benadering



HEMEL EN HEL IN KAART
Met een voorwoord door Jan Mulder

GUIDO DERKSEN & MARTIN VAN MOUSCH

Hemel en Hel in kaart is een vernieuwde en uitgebreide versie van de 
Geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals uit 2010 (Uitgeverij 
Nieuw Amsterdam), waarvan 14.000 exemplaren werden verkocht

×
‘Een even leerzaam als vermakelijk lees- en bladerboek, waarin met name de 

landkaarten van de diverse dodenrijken de aandacht trekken.’  
**** de Volkskrant

×
‘Wat een weergaloos boek, geweldig!’

 Jan Mulder

22 x 30 cm 

Hardcover 

Ca. 256 pagina’s 

€ 34,99

Verschijnt februari 2022 

NUR 400 ∑ 694 

ISBN 978 90 223 3880 3

Sinds het ontstaan van de beschaving 

heeft de mensheid zich uiteenlopende 

voorstellingen gemaakt van wat ons na 

de dood te wachten staat. Dit boek is 

een cultuurhistorische verkenning van 

deze voorstellingen en brengt een groot 

aantal beelden van hemel, hel en andere 

postmortale werelden op originele wijze 

in kaart. 

Vijfduizend jaar cultuurgeschiedenis 

voert van de Mesopotamische 

onderwereld langs het oud-

Egyptische dodenrijk Duat naar de 

islamitische hemelen en hellen, van 

de boeddhistische hellefolteringen 

over de eilanden van Sint-Brandaan 

naar het hemelse Jeruzalem, van 

de helleput en louteringsberg van 

Dante naar de antropocentrische 

hemelbeelden van de renaissance, 

van de voorstellingen tijdens de 

Reformatie en Contrareformatie via het 

vooruitgangsdenken van de negentiende 

eeuw naar de hedendaagse hemel 

en hel.

GUIDO DERKSEN is geograaf 

schrijver en journalist. Hij schreef meer 

dan twintig boeken en werkte bij De 

Wereld Draait Door. 

MARTIN VAN MOUSCH is historicus 

en werkzaam als leraar in Breda.
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