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Beste cartoons wereldwijd
geselecteerd door
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De beste cartoons van over de hele wereld staan al meer dan 60 jaar centraal op het Cartoonfestival 
Knokke-Heist. Cartoons 2022 presenteert de winnaars en een selectie van 100 genomineerde cartoons. 
Bewonder de cartoons, glimlach, sta versteld of lach je een breuk: dit boek is een blijvend plezier voor 
jezelf, je familie en je vrienden!

The best cartoons worldwide have been the focus of the Cartoonfestival Knokke-Heist for more than 
60 years. Cartoons 2022 presents the winners and a selection of 100 nominated cartoons. Admire the 
cartoons, smile, be amazed or have a blast: this book is a lasting pleasure for yourself, your family and 
your friends!  
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ALFONS VOS, BELGIË/BELGIUM

Cartoonfestival

Best cartoons worldwide
selected by

CARTOONS 2023

19 x 19 cm

Hardcover 

Ca. 128 pagina’s

€ 18,99

Verschijnt juni 2023

NUR 371

Sinds 1962 biedt het Cartoonfestival Knokke-Heist elke zomer een 
podium aan de beste cartoonisten van 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 de editie van dat jaar. 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 2023 toont opnieuw 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.
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het geheugen van de Lage Landen

2024

weekkalender

markante mensen en 
historische verhalen

ROETS 2024 

15,8 x 28,5 cm

Wire-O

Ca. 124 pagina’s

€ 15,99

Verschijnt augustus 2023

NUR 041 / 680

Ook in 2024 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, 
hun portretten zijn altijd historisch correct 
en pittig verteld. In De Roets 2024 krijgen 
onder anderen tv-presentator Jan Theys, 
dichteres Henriette Roland Holst, Karel 
Lateur – de beeldhouwende broer van 
Stijn Streuvels – , ondernemer André Leysen, 
de Diestse astronoom Luís Cruls, 
ballonvaarder Wim Verstraeten, filmpater 
Jos Burvenich, verzetsheldin Hortense 
Daman, communicatiestrateeg Jan Callebaut, 
worstelaar Fons Steurs en presentatrice 
Paula Sémer hun plaats voor het voetlicht. 
Een ereplaats krijgt Herman Brijssinck, 
de stichter van De Roets, 
die in februari 2023 overleed.


