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Niet te missen
evenementen in 2020-2021
Toast Literair

op zaterdag 23 januari en
zondag 24 januari 2021

Klink op het nieuwe jaar
tijdens een literair aperitief

Nachten van
de Geschiedenis
van maandag 8 t.e.m.
zondag 14 maart 2021

Leer bij over schatten tijdens een
boeiende historische activiteit

Zomerzoektocht

van juni tot september 2021
Ga op ontdekking van Zulte
tot Gent en speur mee naar
de juiste antwoorden

Ontdek het volledige cultuuraanbod
in jouw buurt via

www.davidsfonds.be

Voorwoord
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SAMEN
ZIJN WE
SCHATRIJK
K

We zetten je
dit cultuurjaar
op weg voor
een schattenjacht
in jouw buurt

Peter De Wilde

Nationaal voorzitter Davidsfonds
© BRAM TACK

en jij de schatten in jouw buurt?
Dankzij de coronacrisis leerde ik
in het voorjaar van 2020 mijn omgeving opnieuw ontdekken. Ik maakte
talloze wandelingen in de polders, ging
fietsen langs weiden en akkers, genoot
van de soms onwezenlijke stilte en de
streeploze blauwe lucht. Ook jij hebt de
fauna en flora in jouw buurt vast beter
opgemerkt en meer gewaardeerd.

Daarnaast kun je dankzij Davidsfonds
Academie weer een schat aan kennis opdoen, vanaf nu ook met online
cursussen. Davidsfonds Cultuurreizen
neemt je niet alleen mee naar het
buitenland, maar breidt ook het aanbod binnenlandse reizen fors uit. En
deze gids zelf is natuurlijk al een kleine
schatkist boordevol boeiende boeken
voor jong en oud.

Naast het natuurschoon bulkt onze
omgeving ook van boeiende culturele
schatten. En dan bedoel ik zowel het
materiële als het immateriële erfgoed
dat in heel Vlaanderen en Brussel te
vinden is. Van Aalst tot Zwijndrecht
en op alle plekken ertussenin liggen de
boeiende verhalen over geschiedenis,
kunst en literatuur voor het oprapen.
Meer dan ooit is het de missie van Davidsfonds om je daar dit cultuurjaar op
te wijzen en het spoor voor je schattenjacht aan te geven.

Met ons diverse aanbod willen we jou
in deze turbulente tijden ruimte en
tijd geven voor bezinning, verstilling
en verdieping. Dat is namelijk wat
Davidsfonds al 145 jaar doet: vertellen hoe onze voorouders omgingen
met de vraagstukken van hun tijd en
hoe ze daar artistiek uiting aan gaven,
zodat we inzicht en uitzicht krijgen
op wat ons vandaag bezighoudt. Net
zoals het thema ‘buren’ van vorig jaar
geloof ik dat het thema ‘schatten’ ons
niet alleen kan inspireren maar ook
verbinden. Want als we onze buurt,
onze geschiedenis en ons erfgoed leren
kennen, leren we ook elkaar kennen.
En dat maakt ons schatrijk.

Dankzij onze duizenden vrijwilligers
kun je het hele jaar lang de culturele
parels in jouw buurt bewonderen. Niet
alleen bij grote evenementen als de
Zomerzoektocht, Toast Literair en
Nachten van de Geschiedenis, maar
ook tijdens duizenden kleinere activiteiten zoals lezingen, voorstellingen en
concerten is de rode draad ‘schatten’.
Uiteraard houden we daarbij rekening
met de nodige veiligheidsvoorschriften, zodat je onbezorgd kunt genieten.

4 Inhoud
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Voorwoord
Peter De Wilde
Ken jij de schatten om je heen?
Meer dan ooit is het de missie
van Davidsfonds om je op weg
te zetten voor een culturele
schattenjacht in jouw buurt.
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↑ De illustraties in deze gids zijn van Sam
Vanallemeersch, een Antwerpse illustrator.
Hij stelt zijn beelden zo samen dat je telkens
weer nieuwe verhaallijnen ontdekt. Kijk door
het sleutelgat en blijf zoeken naar schatten
in alle vormen en maten. Surf naar www.
sovchoz.be om meer werk van hem te zien.
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Schatten
Schatten vind je overal: in geschiedenis, in kunst, in literatuur. Wij duiden graag het kruis
aan op de culturele kaart, zodat je op zoek kunt gaan naar
de schatten in jouw buurt.
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Wat is
Davidsfonds?

Voordelen met de
Davidsfonds Cultuurkaart & Lidkaart

Davidsfonds brengt volwassenen en kinderen bij elkaar die
houden van cultuur. Samen
beleven ze taal, geschiedenis,
erfgoed en kunst in Vlaanderen en Brussel.

Iedereen is welkom bij Davidsfonds en kan deelnemen aan
onze activiteiten. Maar met
de Davidsfonds Cultuurkaart
& Lidkaart geniet je van niet
te missen voordelen.

20

Onze toppers
Voor je Davidsfonds Cultuurkaart & Lidkaart kun je kiezen
uit meer dan 200 titels. Geen
gemakkelijke keuze. Daarom
lichten we vijf boeken voor
je uit.

Het papier van de Cultuurgids werd gemaakt
van 100% gerecycleerde vezels. Om dat papier
te maken werd dus geen hout gekapt en werden evenmin nieuwe houtvezels toegevoegd.

De Davidsfonds Cultuurgids 2020-2021
is een uitgave van Davidsfonds
COÖRDINATIE EN REDACTIE : Michele
Wouters en Lotte De Snijder
ILLUSTRATIES : Sam Vanallemeersch

FOTO’S: Davidsfonds, Standaard Uitgeverij
VORMGEVING : Maarten Deckers

V.U. : Kris Opdedrynck (handelend in naam

van een vennootschap), Davidsfonds,
Quinten Metsysplein 12, 3000 Leuven

Inhoud
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INHOUD
26

56

Toerisme
& lifestyle

Romans,
literatuur & taal

Boeken over koken, naaien,
tuinieren, fietsen, wandelen
en reizen … Kortom over alle
goede dingen des levens.

Romans van Vlaamse schrijvers, maar ook vertalingen en
thrillers uit het buitenland,
naast strips en boeken voor
leesgroepen.

34

86

Actualiteit
& zingeving

Davidsfonds Cultuurkaart & Lidkaart

Boeken over actuele thema’s
als stilte, duurzaamheid en
migratie. Maar evengoed over
hedendaagse geloofskwesties.

Wil je het maximum halen uit onze evenementen, cursussen, cultuurreizen
of boeken? Dan is de Davidsfonds Cultuurkaart & Lidkaart een absolute must.

42

68

88

Geschiedenis,
kunst & muziek

Kinder- &
jeugdboeken

Davidsfonds
in jouw buurt

Boeken over onze Vlaamse
geschiedenis en boeiende
histories uit het buitenland.
Van Jan Van Eyck tot Mussolini en van Rembrandt tot Jimi
Hendrix.

Boeken voor kinderen van alle
leeftijden en met uiteenlopende interesses. Educatief
én ontspannend. Prachtige
prentenboeken en dikke leesboeken.

Davidsfonds is actief op zo’n 400 plaatsen in Vlaanderen en Brussel. Ook in
jouw buurt is er dus zeker een Davidsfonds afdeling te vinden.

INFO:

VOLG ONS :

www.davidsfonds.be
info@davidsfonds.be
016 31 06 00

cultuurenco.blog
davidsfondscultuurnetwerk
davidsfonds.cultuurnetwerk
davidsfonds

OPGELET : De Davidsfonds Cultuurgids
werd afgewerkt op 1 juli 2020. Boeken
die na die datum verschenen zijn,
kunnen eventueel nog afwijken wat
betreft cover, omvang en verkoopprijs.

Als je dit symbool bij een boek ziet
staan, kun je ook cursussen, cultuurreizen
of evenementen beleven die daar bij aansluiten. Surf naar www.davidsfonds.be
of bel naar 016 31 06 00 voor meer info.
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WAT IS
DAVIDSFONDS?
D

avidsfonds brengt volwassenen
en kinderen bij elkaar die houden
van cultuur. Samen beleven ze taal,
geschiedenis, erfgoed en kunst in heel
Vlaanderen en Brussel.

Heel wat enthousiaste vrijwilligers dragen
Davidsfonds door in de stad en op het
platteland culturele activiteiten te organiseren. Daar zitten grote Davidsfonds
Evenementen bij, zoals Nachten van de
Geschiedenis, Toast Literair, de Zomerzoektocht of de Junior Journalist schrijfwedstrijd, maar ook kleinere initiatieven,
zoals een lezing, voorstelling of uitstap.
Wil je je verdiepen in geschiedenis, kunst,
muziek, actualiteit of zingeving? Dan zit
je goed bij Davidsfonds Academie. Verspreid over Vlaanderen en Brussel vind
je een divers aanbod dagevenementen,
familiedagen en meerdaagse cursussen.
Experten gaan dieper in op grote, historische thema’s of geven uitleg bij boeiende,
actuele expo’s en voorstellingen. Je kunt
nu ook online cursussen volgen!

DAVIDSFONDS
CULTU URK AART
& LIDKA ART
2020-2021
An Janssens
1234567
Cultuurkaartnummer:

Reizen met een cultureel programma,
onder leiding van een expert en in een
kleine groep: daar zorgt Davidsfonds
Cultuurreizen voor. Je ontdekt niet alleen mooie bestemmingen van Napels tot
New York en van Ethiopië tot Siberië, maar
ontmoet ook boeiende mensen. Samen
ontdekken, ontmoeten en genieten staan
bij alle reizen voorop.
Ben je een boekenliefhebber? Dan vind je
bij Davidsfonds Uitgeverij ongetwijfeld
je gading. Want samen met Standaard
Uitgeverij presenteren we jaarlijks een
breed aanbod: van boeken over toerisme
en lifestyle, actualiteit en zingeving, geschiedenis, kunst en muziek, tot meeslepende romans en mooie jeugdboeken. In
deze gids vind je een uitgekiende selectie
van meer dan 200 titels.

Ontdek jij graag op eigen houtje het rijke cultuuraanbod
in je buurt? Met de Davidsfonds Cultuurkaart & Lidkaart
krijg je niet alleen korting op alles wat Davidsfonds aanbiedt, maar geniet je ook van niet te missen voordelen
bij grote cultuurhuizen. Blader snel verder, want op de
volgende pagina’s ontdek je er meer over.

Wat is Davidsfonds?
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8 Schatten

SCHATTEN
VIND JE
OVERAL
D

aar zijn we bij Davidsfonds van
overtuigd en daarom kun je dit
cultuurseizoen deelnemen aan een
heleboel activiteiten rond het thema
‘schatten’. Schatten kunnen goed
verstopt zijn of zich juist vlak voor je
neus bevinden. Denk maar aan onterecht verborgen parels, verhalen die
het verdienen om volop te schitteren, lokaal erfgoed dat van onschatbare waarde is … en natuurlijk alle
schatten van mensen. Davidsfonds
presenteert dit cultuurjaar uiteenlopende evenementen, cursussen, boeken en reizen in het
thema ‘schatten’. Ga je mee
op ontdekking?

Schatten

Niet te
schatten …
Ben je benieuwd naar de schatten in jouw
buurt? Ook de lokale Davidsfonds afdelingen gaan dit cultuurjaar aan de slag
met het jaarthema ‘schatten’. Zo kan je
tijdens de 19de editie van Nachten van de
Geschiedenis in heel Vlaanderen terecht
voor boeiende geschiedenisverhalen over
schatten.
Omdat schatten ook tot de verbeelding
van kinderen spreken, kozen we het als
thema van Junior Journalist, de grootste
schrijfwedstrijd voor kinderen in Vlaanderen en Brussel. Een schattenkaart die
leidt tot een groots avontuur? Een schat
van een oma? Of een schat die zorgt voor
verdeeldheid? Stof genoeg voor een straf
opiniestuk of spannend verhaal!

Een schat aan cursussen

Om bij te leren over een boeiend onderwerp hoef je dankzij Davidsfonds Academie niet heel ver te zoeken. Doe een schat
aan kennis op met onze vele dagevenementen en cursussen. Dat kan in de online
cursussen op www.davidsfondsacademie.
be, maar ook op diverse plaatsen in heel
Vlaanderen. Een greep uit het aanbod:
+ Antwerpen: curatoren Johan De Smet,
Ulrike Müller en Bert Timmermans en
veilingmeester Peter Bernaerts onthullen alles over kunstverzamelaars vanaf
de 16de eeuw tot nu, in het Rubenianum, met onder meer een bezoek aan
het Museum Mayer van den Bergh.
+ Genk: Marc Permeke neemt je in een
driedelige cursus mee naar Rome. In
een vierde sessie ontdek je de rijkdom
van de ‘citétaal’ met Stefania Marzo.
+ Leuven: open je schatkist aan creativiteit en ga zelf aan de slag in de cursus
Creatief schrijven onder begeleiding
van auteur Kristien Hemmerechts.
+ Temse: Anne van Grevenstein duikt in
de restauratie van het Lam Gods met
de cursus Het Lam Gods. De revelatie
van de restauratie.
+ Torhout: in de cursus Het hellenisme.
De eerste universele cultuur ontdek je

+

schatten uit de oudheid, maar ook
recentere bronnen van hellenisme.
De Pinte: in de cursus Zon en maan,
goud en zilver. Tweedeling in het Inca-rijk
maak je kennis met het wereldbeeld en
de kunst van de Inca’s, met Annelies
Valgaeren.

Op reis naar schatten

Op een Davidsfonds Cultuurreis ontdek je
een hele resem aan schatten: schatten van
culturen, schatten van de natuur en schatten van mensen! Het volledige reisaanbod
vind je op www.cultuurreizen.be, maar
hieronder alvast een paar smaakmakers:
+ Ontdek schatten van streekproducten.
Ga mee op de eendaagse Bierroute in
Antwerpen (19 september), Brussel
(12 september) of Henegouwen (29
augustus) met Erik Verdonck. Of maak
een wijnreis in de Westhoek en Heuvelland (14 november), in de Maasvallei
(18 en 19 september) of in Wallonie (5
september) met Gido Van Imschoot.
+ Ga op reis langs de taalgrens met Brigitte Raskin (29 september tot 2 oktober)
en ontdek een schat van informatie
over het hoe en het waarom van die
veelbesproken grens.
+ Schatten van erfgoed? Die vind je op
alle Davidsfonds Cultuurreizen! Bijvoorbeeld in Rome met Hedwig Zeedijk (20
tot 24 oktober).
+ Duik eens in de schatten van andere
culturen. Neem deel aan de Mekongcruise met Karel Peeters (22 oktober
tot 3 november) of de Egyptereis met
Marleen Reynders (11 tot 24 oktober) of
met Anne Desplenter (29 november tot
12 december).

Lezen over schatten

Geen zin om uit je luie zetel te komen?
Dankzij de boeken en cd’s in deze cultuurgids kun je ook een schat van informatie
beleven! Een greep uit het aanbod:
+ Op reis met de Vlaamse meesters op pagina 52: Dit boek leidt je naar locaties
in Vlaanderen en Brussel waar onze
grootste schilders hun schildersezel
opstelden.
+ De Bourgondische vorsten op pagina
45: Een historisch verhaal dat je meevoert naar een wereld van prinsen en
hertogen.
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+ Middag op pagina 75: Blader door dit
+

verfijnd boek vol uitsnedes en reliëftekeningen, een ware toverdoos van
papier!
Het moois dat wij delen op pagina 67:
Een beklijvend verhaal over hoe je het
leven weer oppakt na een ingrijpende
gebeurtenis, een boek dat verdient te
schitteren!

Voordelen bij partners

Heel wat van onze cultuurpartners organiseren boeiende voorstellingen, tentoonstellingen of andere evenementen rond
het thema ‘schatten’. Zo is het jaarthema
van Antwerp Symphony Orchestra ‘Macht
en Betovering’, de Floraliën in Gent toveren
een schat aan bloemenpracht tevoorschijn
in het voorjaar van 2021 en dankzij Kunst in
Huis kun je een schat in je eigen woonkamer laten pronken. Of wat denk je van de
schat aan informatie die je kunt vinden in
het Letterenhuis? Of van de schatten uit
een ver verleden die in het Gallo-Romeins
Museum te bewonderen zijn? Alle Davidsfonds cultuurpartners ontdek je vanaf pagina 11 in deze gids. Op www.davidsfonds.
be/partners lees je ook welk voordeel jouw
Cultuurkaart & Lidkaart oplevert.

Beleef meer
met Davidsfonds
Niet alleen rond het thema ‘schatten’,
maar ook rond andere onderwerpen
kun je bij Davidsfonds cultuur beleven. Vaak sluiten cursussen, cultuurreizen, boeken en evenementen bij
elkaar aan, zodat je het maximum
haalt uit een boeiend onderwerp.
Surf naar www.davidsfonds.be voor
meer info over onze evenementen,
cursussen, reizen en boeken. Lees
zeker ook het Davidsfonds Cultuurmagazine, dat vier keer per jaar gratis
in je bus valt als je lid bent.

10 Voordelen

Voordelen met de Davidsfonds
Cultuurkaart & Lidkaart

A

lle evenementen, cursussen en cultuurreizen
die Davidsfonds organiseert,
staan open voor deelnemers
met én zonder Davidsfonds
Cultuurkaart & Lidkaart. Maar
wie die kaart heeft, ontvangt
niet te missen voordelen.
DAVIDSFONDS
CULTU URKA ART
& LIDKA ART
2020-2021
An Janssens
1234567
Cultuurkaartnummer:
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Meteen waar
voor je geld
Als je de Davidsfonds Cultuurkaart & Lidkaart aanvraagt, kun je kiezen voor een
unieke formule: in ruil voor jouw bijdrage
krijg je meteen mooie boeken en cd’s. En
die selecteer je zelf uit een ruim aanbod.

2

3

Reductie bij Davidsfonds
Academie en Cultuurreizen
Je krijgt altijd een mooie korting op de
cursussen en dagevenementen van Davidsfonds Academie. Op een Davidsfonds
Cultuurreis van drie dagen of meer krijg
je per persoon 40 euro korting (voor reizen in Europa) of 60 euro korting (voor
reizen buiten Europa).

4

Speciale aanbiedingen bij
de beste cultuurhuizen
van Vlaanderen
Met de Davidsfonds Cultuurkaart & Lidkaart krijg je extra kortingen of exclusieve
voordelen bij een resem grote cultuurhuizen in Vlaanderen en Brussel. Waar
precies lees je op de volgende pagina’s.
We houden je ook op de hoogte van
nieuwe cultuurpartners via het Davidsfonds Cultuurmagazine en onze maandelijkse nieuwsbrief met cultuurvoordelen.
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Korting op evenementen
en boeken

Gratis magazine in je
bus & extra cultuurvoordelen via mail

Je krijgt korting op alle Davidsfonds activiteiten (om en bij de 10.000 per jaar!)
en 10% korting op het boekenaanbod op
www.davidsfonds.be bij een aankoop
vanaf 50 euro. In De Kleine Johannes in
Leuven, De Brugse Boekhandel in Brugge
of De Oude Linden in Tongerlo krijg je
ook korting op Davidsfonds publicaties.

Vier keer per jaar krijg je het Davidsfonds
Cultuurmagazine in je bus, boordevol
cultureel nieuws. Daarnaast ontvang je
maandelijks extra kortingen of voordelen
in je mailbox, aangevuld met wedstrijden, cultuurtips en reizen van de maand.
Bezorg ons dus zeker jouw e-mailadres
via het formulier op pagina 97.

Partners
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ONZE
CULTUURPARTNERS
B

ij al onze cultuurpartners
op de volgende pagina’s
krijg je dit cultuurseizoen korting of extra voordelen met je
Davidsfonds Cultuurkaart &
Lidkaart. Surf naar www.davidsfonds.be/partners om te
ontdekken wat de kortingen
en voordelen precies zijn. Het
hele jaar komen er partners
en voordelen bij, dus neem
regelmatig een kijkje. Ook in
het Davidsfonds Cultuurmagazine, in onze nieuwsbrieven
of op onze Facebookpagina
lanceren we geregeld acties
en wedstrijden met onze cultuurpartners en andere cultuurhuizen in Vlaanderen en
Brussel. Jouw Cultuurkaart &
Lidkaart is goud waard!
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Abdijmuseum
Ten Duinen

In de middeleeuwen overheerste het silhouet van de
Duinenabdij het Koksijdse landschap. Bij een bezoek aan het
Abdijmuseum wandel je langs
de oude muuropstanden in de
prachtige natuur. Verwonder je
over unieke collectiestukken,
de abdijgeschiedenis en de rol
van de Duinheren in de streek.

AMUZ

AMUZ, dat is muziek in een unieke omgeving. In de voormalige
Sint-Augustinuskerk in Antwerpen, een knap staaltje barokke
architectuur, weerklinken verrassende concerten. Naast het
zomerfestival Laus Polyphoniae
organiseert AMUZ ook het frisse
voorjaarsfestival inPRIMETIME.
→ amuz.be

→ tenduinen.be

Bakkerijmuseum

In het Bakkerijmuseum in Veurne
maak je kennis met het ambachtelijke bakkersvak van toen. Het
museum is een doe-museum,
waar je zelf brood of koekjes
kunt bakken. Kortom: een levend museum waar jong en oud
hun tanden in kunnen zetten.
→ bakkerijmuseum.be

Antwerp Symphony
Orchestra

BOZAR in Brussel krabbelt recht
na corona met een seizoen rond
gezondheid en welzijn. DANSER
BRUT kijkt naar de link tussen
beweging en kunst, HOTEL BEETHOVEN draait rond de iconische
componist, en ook onze eigenzinnige schilder ROGER RAVEEL
krijgt een grootse tentoonstelling.
→ bozar.be

ARSENAAL/LAZARUS in Mechelen start al zijn vijfde seizoen
met LAZARUS als huisgezelschap
o.l.v. Willy Thomas. Seizoen 2021 belooft een gevarieerd aanbod met vier nieuwe creaties,
enkele hernemingen (o.a. Orde
van de Dag wegens groot succes) en bijzondere gastvoorstellingen.

Het Antwerp Symphony Orchestra is het symfonisch orkest
van Vlaanderen, met de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen
als thuisbasis. In die concertzaal
met een superieure akoestiek
ontroert het orkest je samen met
chef-dirigent Elim Chan en eredirigent Philippe Herreweghe
met klassiek op topniveau.

→ arsenaallazarus.be

BELvue museum

Bilzen Mysteries

→ antwerpsymphonyorchestra.be

Belfort Gent

Als Unesco Werelderfgoed is het
belfort in Gent wereldberoemd
en dus niet te missen voor al
wie Gent bezoekt. Wandel naar
boven in de stenen kolos en bezoek de tentoonstellingen op
elke verdieping. Bovenaan geniet je van een onvergetelijk panorama over het middeleeuwse
stadscentrum van Gent.

Het BELvue in Brussel is zowel het
museum van België en zijn geschiedenis als een centrum voor
de democratie. Met een thematische aanpak en een moderne
en interactieve opstelling biedt
het museum je de sleutels om
een beter inzicht te verwerven
in België en onze samenleving.
→ belvue.be

→ belfortgent.be

BOZAR

ARSENAAL/LAZARUS

Openluchtmuseum
Bokrijk

In Bokrijk kom je te weten hoe
het verleden onze toekomst inspireert. Laat je onderdompelen
in het verhaal over vakmanschap
vandaag, gisteren en morgen,
bewonder demonstraties of
steek de handen uit de mouwen
tijdens boeiende ateliers. Leef
je uit in de speelschuur waar
traditionele volksspelen een
eigentijdse make-over kregen.
→ bokrijk.be

De nieuwe speurtocht Het
Complot van Bilzen Mysteries
is een interactief misdaadspel
voor jong en oud. Met een tablet ontrafel je stukje bij beetje
het mysterie. ’s Avonds komt
het kasteel van Alden Biesen
tot leven tijdens Het Verhaal:
een klank- en lichtspel dat de
800-jarige geschiedenis vertelt.
→ bilzenmysteries.be

BRYGGEN - Bruges
Strings

C-mine

→ bryggenstrings.be

→ c-mine.be

BRYGGEN - Bruges Strings is een
dynamisch strijkorkest zonder
dirigent onder leiding van violiste Jolente De Maeyer, concertmeester en artistiek leider.
BRYGGEN is gespecialiseerd in
muziek uit Noord-Europa, Rusland en de Baltische staten met
veel aandacht voor interdisciplinaire projecten.

C-mine bestaat 10 jaar. Met tal
van internationale expo’s, concerten, theatervoorstellingen,
dansperformances en veel meer
bouwde de Genkse site een
sterke reputatie op in binnenen buitenland. De combinatie
van kwalitatief hoogstaande
voorstellingen en de unieke
locatie zorgt voor een ideaal
avondje uit.

Partners

Concertgebouw
Brugge

Coudenbergpaleis

→ concertgebouw.be

→ coudenberg.brussels

Concertgebouw Brugge vergast
je op de mooiste muziek en de
opwindendste dans. Of wat
dacht je van een kunst- en architectuurparcours? Dit seizoen
kiest het Concertgebouw Brugge
volmondig ‘Voor het leven’ en
gaat aan de slag met flora, fauna
en het biodiversiteitsvraagstuk.

Keizer Karel en het kruim van
de Europese adel verbleven tussen de 12de en de 18de eeuw in
het Coudenbergpaleis in Brussel.
Tot het noodlot toesloeg en een
brand het prachtige gebouw
verwoestte. Nu is het een betoverende archeologische site,
een netwerk van gewelfde gangen, zalen en verborgen kamers.

Deep Bridge

Deep Bridge brengt eigen producties én internationale topmusicals voor een breed publiek
en benadert haar voorstellingen
altijd met een gezonde dosis
gekheid. De producties brengen mensen bij elkaar en verhalen tot leven. Zo draagt Deep
Bridge bij aan een geïnspireerd
en amusant leven.
→ deepbridge.be
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Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience

De Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience in Antwerpen herbergt meer dan 1,5 miljoen oude
drukken, historische kranten en
recente publicaties, die je allemaal kunt raadplegen. De Nottebohmzaal - boekenmagazijn
én tentoonstellingszaal - is een
verborgen parel die je ontdekt
op een activiteit of rondleiding.

→ consciencebibliotheek.be

Festival 20·21

Film Fest Gent

→ festival2021.be

→ filmfestival.be

Festival 20·21 is een muzikaal
feest waar topmusici je onderdompelen in de gevarieerde
klankwerelden uit de 20ste en
21ste eeuw. Bekend werk wisselt
af met te ontdekken meesterwerken. Een jaarlijkse zoektocht
naar muziek die vertedert, ontroert, ontwapent en altijd door
huid en oren dringt.

Frascati Symphonic

Frascati Symphonic is een dynamische culturele organisatie
met een pedagogische missie.
Het bestaat uit een professioneel kamerorkest en een groot
symfonisch orkest. Frascati
Symphonic is ook actief in het
combineren van muziek met
innovatieve technologie zoals
virtual reality.
→ frascatisymphonic.com

Film Fest Gent dompelt je elk najaar onder in een bad vol betere
film: van pure cinefiele pareltjes tot bredere publieksfilms. In
2020 vieren we de 20ste verjaardag van de World Soundtrack
Awards, ook wel de 'Oscars van
de filmmuziek' genoemd. Mis dit
tiendaagse feest van de cinematografie en de filmmuziek niet!

Gallo-Romeins
Museum

Ontdek het boeiende verhaal
van de mens in onze regio, van in
de prehistorie tot het einde van
de Romeinse tijd. Geregeld organiseert het museum in Tongeren
spraakmakende evenementen,
activiteiten en tentoonstellingen. Hou de website in de gaten.
→ galloromeinsmuseum.be

Flagey

In Flagey in Brussel geniet je
van klassieke muziek, jazz en
wereldmuziek in een prachtig
art-decogebouw met de beste
akoestiek in Europa! Ook filmliefhebbers komen aan hun trekken: samen met Cinematek stelt
Flagey dagelijks een uitzonderlijk filmaanbod voor.
→ flagey.be

Floraliën Gent

Van 1 t.e.m. 9 mei 2021 staat
Gent in het teken van Floraliën.
De iconische locatie Floraliënhal in het Citadelpark vormt het
decor voor de mooiste creaties
van nationale en internationale
topfloristen, siertelers, tuinarchitecten en kunstenaars in het
thema ‘Mijn Paradijs, mijn wereldse tuin!’

→ floralien2021.be

HeadquARTers

HeadquARTers is het hoofdkwartier van Katoen Natie. Je
kunt er twee expo’s bezoeken:
3500 Jaar Textielkunst, over de
geschiedenis van Egypte aan de
hand van archeologische artefacten en weefsels, en Deugnieten & Rebellen, een verzameling
(inter)nationale kunstwerken
die de waarden van Katoen
Natie illustreren.
→ headquarters-katoennatie.com

Historische
Huizen Gent

De Sint-Pietersabdij is niet alleen hét tentoonstellingshuis
van Historische Huizen Gent,
maar ook een open huis dat
een bezoek meer dan waard
is. Loop gewoon even binnen
en geniet van de pandgangen,
de pandhof met waterput of de
grote abdijtuin. En in de shop
vind je vast iets leuks.

→ historischehuizengent.be
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Historium

Bracht je al eens een bezoek
aan Historium, de meest bezochte toeristische attractie
van Brugge? Je stapt terug in de
tijd, naar de Brugse middeleeuwen. Je ziet hoe Brugge bruiste
tijdens de Gouden Eeuw, aan
de hand van nieuwe technologieën en virtual reality. Een
niet te missen gezinsuitstap!
→ historium.be

KBR

KBR, de nationale wetenschappelijke bibliotheek, biedt je de
kans haar rijke culturele en historische erfgoed te ontdekken.
Vanaf 18 september kun je de
eeuwenoude handschriftencollectie van de hertogen van
Bourgondië bewonderen in het
gloednieuwe KBR Museum.
→ kbr.be

Kortrijk 1302

Dit is de plek waar je de Slag der
Guldensporen herbeleeft. Voel
hoe zwaar een maliënkolder is,
probeer de goedendag uit of
betast de zwaarden. Je krijgt
een perfect beeld van het historische conflict. Bovendien ligt
Kortrijk 1302 pal in het centrum,
ideaal als vertrekpunt voor een
stadsverkenning.
→ kortrijk1302.be

Industriemuseum

In het centrum van Gent, vlak
bij de Vrijdagmarkt, huist het
Industriemuseum in een indrukwekkend fabrieksgebouw. In
de oude katoenfabriek wekken
grote en kleine verhalen de industriële geschiedenis weer helemaal tot leven. Met pakkende
beelden, klinkende drukpersen
en brullende weefgetouwen.

In Flanders Fields
Museum

Kazerne Dossin

Kazerne Dossin - Memoriaal,
Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten is een unieke plaats van
herinnering in Mechelen. Tussen
1942 en 1944 was het een verzamelkamp voor Joden, Roma
en Sinti, nu vertelt het over migratie, discriminatie en geweld.

Het In Flanders Fields Museum
brengt het verhaal van de Eerste Wereldoorlog. De focus ligt
op de menselijke ervaring in de
oorlog. Naast het persoonlijke
verhaal staat het landschap als
getuige van de oorlog centraal.
Wat je interesse ook is, dit belevingsmuseum zal je boeien.

→ kazernedossin.eu

Klarafestival

KOERS

Koning Kevin

→ klarafestival.be

→ koersmuseum.be

→ koningkevin.be

KVS

Letterenhuis

→ industriemuseum.be

Klarafestival is het grootste festival voor klassieke muziek in
België en vindt jaarlijks plaats
gedurende twee weken in
maart. Elk jaar maken topartiesten uit binnen- en buitenland
hun opwachting in de meest
prestigieuze zalen van het land,
zoals BOZAR, Flagey, Concertgebouw Brugge en deSingel.

Kunst in Huis

Kunst in huis, dat zijn 5.000
schilderijen, tekeningen, foto’s
en objecten van hedendaagse
kunstenaars uit Vlaanderen en
Brussel. Voor 12 euro per maand
hangt er een kunstwerk bij je
thuis. Ruilen mag zo vaak je
wilt. Kopen kan ook. Spaar je
voor een aankoop, dan krijg je
25% korting op de huurprijs.
→ kunstinhuis.be

→ inflandersfields.be

KOERS neemt je mee op een rit
door de geschiedenis van de
fiets en de wielersport. Opmerkelijke trofeeën en koersfietsen,
beklijvende actiebeelden en
een imposante regenboog van
wielercollectiestukken. KOERS
is de plek bij uitstek waar jong
en oud het wielervirus en de
fietsmicrobe opdoen.

KVS is het Vlaamse stadstheater van Brussel. Een podium
voor theater, dans en muziek.
Met uitdagende klassiekers
en grensverleggende nieuwe
stemmen. KVS wil een intercultureel, intergenerationeel en
genderdivers stadstheater zijn.
→ kvs.be

Koning Kevin laat jongeren op
een speelse manier proeven van
cultuur. Van peuter tot puber
ben je welkom voor een creatieve themavakantie. Je kunt er
ook terecht voor een opleiding
tot animator of instructeur, en
muzische workshops met open
inschrijving of op aanvraag voor
verenigingen.

Het Letterenhuis in Antwerpen
is het literaire archief van en
voor Vlaanderen. Het verbindt
het literaire heden en verleden,
speelt in op de literaire actualiteit en bouwt mee aan een collectief geheugen. Ontdek er het
verhaal van 200 jaar Vlaamse
literatuur met Conscience, Van
Ostaijen, Claus en vele anderen.

→ letterenhuis.be

Partners

Lumière

Lumière brengt een mooi gamma aan topfilms uit op dvd en
blu-ray, maar is vooral bekend
van talloze Scandinavische successeries als The Legacy, The
Killing, Borgen en The Bridge.
Daarnaast baat Lumière ook bioscoopzalen uit: Cartoon’s (Antwerpen) en Lumière (Brugge).
→ lumiere.be

→ lumiereseries.com

MAS

Het MAS is een plek waar je naar
de wereld, de stad en jezelf
kijkt. Laat je meevoeren door de
stroom aan verhalen over kunst
en culturele tradities van over
heel de wereld. Het iconische
gebouw is dé plek waar stad
en wereld elkaar ontmoeten
en waar de verbinding gelegd
wordt tussen verleden, heden
en toekomst.
→ mas.be

M HKA

Het M HKA is een dynamische
ontmoetingsplek voor kunst,
kunstenaars en cultuurliefhebbers. Jaarlijks brengt het een
veelzijdig tentoonstellingsprogramma dat wordt aangevuld
met tal van kunstenaarsgesprekken, lezingen, wandelgesprekken en activiteiten voor
jong en oud.

M Leuven

In M versmelten vroeger en nu:
historische panden lopen over
in een strak museumgebouw.
Binnen de collectie treden oude
meesters in dialoog met hedendaags talent. Voor de tijdelijke
tentoonstellingen schuwt M
geen enkele discipline. Experiment is een evidentie.

Treed binnen in dit prachtige
renaissancistische stadspaleis in
Mechelen, de hoofdstad van de
Bourgondische Nederlanden.
Stap in de voetsporen van Hiëronymus van Busleyden, Margareta Van Oostenrijk en Erasmus.
Net als toen is het nog altijd een
plaats van ontmoeting, ideeën
en kunst.
→ hofvanbusleyden.be

Het MMP1917 brengt het verhaal van de Eerste Wereldoorlog
en de Slag bij Passendale. Die
slag was een van de gruwelijkste veldslagen, met meer dan
600.000 slachtoffers. Het museum combineert de opstelling
met een uitzonderlijke beleving
van loopgraven en ondergrondse schuilplaatsen.

Merodefestival

Het Merodefestival, dat zijn
prinsheerlijke concerten én
muzikale wandelingen door de
mooiste natuurgebieden en
langs de fijnste erfgoedplekjes
in de Merodestreek. Ga op muzikale ontdekkingstocht doorheen
een van Vlaanderens mooiste
streken.

→ merodefestival.be

→ passchendaele.be

Musea Brugge

Museum aan de IJzer

De collectie van Musea Brugge
blinkt uit in verscheidenheid:
van Vlaamse Primitieven over
folklore en poëzie tot actuele
kunst. Musea Brugge pakt ook
geregeld uit met expo’s: van
absolute toppers tot intieme
portretten. Ontdek onze 13 locaties en tijdelijke activiteiten
op onze website.

→ museumaandeijzer.be

Museum Kunst &
Geschiedenis

Museum Mayer
van den Bergh

Museum PlantinMoretus

→ kmkg-mrah.be

→ museummayervandenbergh.be

→ mleuven.be

→ muhka.be

Museum Hof van
Busleyden

Memorial Museum
Passchendaele 1917
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Museum aan de IJzer brengt
het beklijvende verhaal van de
Belgisch-Duitse confrontatie
en de Vlaamse Ontvoogding
tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Het museum bevindt zich in de
IJzertoren, vanop het dakterras
heb je een uniek uitzicht over
de streek.

→ museabrugge.be

We nemen je mee op reis door
de tijd en rond de wereld. Van
prehistorie tot art nouveau, van
Egypte, Griekenland en Rome tot
Amerika en Azië. Aan de hand
van fascinerende artefacten
maak je kennis met oude culturen en soms vergeten beschavingen, prachtig omkaderd door
de architectuur van de 19deeeuwse museumgebouwen.

Tijdens zijn korte leven verzamelde Fritz Mayer van den
Bergh zo’n 3.000 kunstobjecten, waaronder Dulle Griet van
Bruegel. Na zijn plotse dood
vervulde moeder Henriëtte
zijn wens: een museum voor
zijn adembenemende collectie,
stuk voor stuk opgesteld in een
sfeervol interieur vol delicate,
kleine kunstschatten.

In het Museum Plantin-Moretus
leer je bij over uitgeversfamilies
Plantin en Moretus: hoe Christoffel Plantijn en zijn schoonzoon Jan Moretus een van de
meest prestigieuze uitgeverijen
aller tijden uitbouwden. In het
atelier zie je de oudste drukpersen ter wereld, in de salons
portretten van Rubens.

→ museumplantinmoretus.be
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Museum Vleeshuis

Al eeuwenlang leeft Antwerpen
op het ritme van verschillende
muziek- en dansstijlen. In het
Museum Vleeshuis | Klank van
de Stad ontdek je met klanken
en instrumenten de muzikale
geschiedenis van de stad. Binnen en buiten de museummuren luistert het museum de stad
op met concerten.
→ museumvleeshuis.be

Het nieuwstedelijk

Het nieuwstedelijk is het stadstheater van Leuven, Hasselt
en Genk en heeft met OPEK in
Leuven en De Nieuwe Zaal in
Hasselt twee fijne eigen theaterzalen. Je beleeft er spannend
muziektheater over hier en nu
van Adriaan Van Aken, Stijn Devillé, Christophe Aussems en
Sara Vertongen.
→ nieuwstedelijk.be

Mu.ZEE

Mu.ZEE in Oostende beschikt
over een unieke collectie moderne en hedendaagse Belgische kunst. Veelzijdige expo’s,
wisselende collectiepresentaties, de permanent ingerichte
museumvleugels Ensor en Spilliaert en Raoul Servais maken van
het museum een dynamische
ontmoetingsplek.
→ muzee.be

NTGent

NTGent is een Europees stadstheater van de toekomst, verankerd in Gent. Het is een plek
voor creatie en reflectie, passie
en emotie. Een baken van kwaliteit, ethiek, duurzaamheid,
diversiteit en participatie. Bovenal een experimenteerruimte
waarin wereldvraagstukken
worden aangekaart.

Muziekcentrum
De Bijloke

NAVIGO

→ debijloke.be

→ navigomuseum.be

Opera Ballet
Vlaanderen

Het Orgel in
Vlaanderen

Muziekcentrum De Bijloke? Dat
is klassiek, jazz en hedendaags
onder één dak. Van symfonische klassiekers en warme jazz
tot intieme kamermuziek en
experimentele geluidskunst.
Bovendien in een historische
parel van Gent, een 13de-eeuws
ziekenhuis.

Van de grote klassiekers tot
onbekende parels, choreografieën van gevestigde en minder
gevestigde waarden, stuk voor
stuk in producties die nog lang
nazinderen: dat is Opera Ballet
Vlaanderen.
→ operaballet.be

→ ntgent.be

In het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum maak je kennis met
de Vlaamse vissersfamilie, de
heroïsche IJslandvaarders en
de garnaalvissers te paard. De
rijke museumcollectie verenigt
erfgoed, kunst, ambacht en natuur van de Noordzee. Wist je
dat je er ook echte Noordzeebewoners kunt ontmoeten?

Het Orgel in Vlaanderen wil
Vlaamse ambachtelijke orgels
meer bekendheid geven bij het
grote publiek: gezinnen, kinderen en jongeren. Dat gebeurt
aan de hand van allerlei leuke
en laagdrempelige activiteiten
waarbij je de wondere wereld
van het orgel van binnen en van
buiten leert kennen.

→ orgelinvlaanderen.be

PARCUM

PARCUM is het museum voor religie, kunst en cultuur in de Abdij van Park in Leuven. PARCUM
brengt thematentoonstellingen
die hedendaagse, mondiale
thema's behelzen. Je ontdekt er
groot en klein religieus erfgoed,
oude en nieuwe kunst in een
buitengewoon historisch kader.
→ parcum.be

Raversyde

De topattractie in dit Provinciedomein in Oostende is de
ATLANTIKWALL, een van de best
bewaarde WOll-verdedigingswerken in Europa. Nieuw is de
Batterij Aachen, een uniek bunkercomplex uit de Eerste Wereldoorlog. In Raversyde bezoek
je in ANNO 1465 de resten van
het middeleeuwse vissersdorp
Walraversijde.
→ raversyde.be

Red Star Line Museum

Het Red Star Line Museum nodigt je uit op een bewogen reis
in het voetspoor van de landverhuizers. Maak kennis met de
passagiers en vergezel hen op
hun trip naar havenstad Antwerpen. Aan de kade wachten de
oceaanstomers van Red Star Line
met als bestemming de nieuwe
wereld.
→ redstarline.be

Rubenshuis

In het Rubenshuis in Antwerpen
heet Peter Paul Rubens je persoonlijk welkom. Hier woonde
hij, schilderde hij en koesterde
hij zijn weergaloze kunstverzameling. Hier stierf hij in 1640.
Rubens toont wie hij echt was:
schilder, kunstverzamelaar, vader, vriend én architect.

→ rubenshuis.be

Partners

STAM

Het STAM – Stadsmuseum Gent
heropent op 10 oktober 2020
met een compleet nieuwe versie van Het verhaal van Gent.
Wat maakt een stad eigenlijk
tot stad? Reis terug in de tijd en
ervaar dat een stad om bouwen,
leven en verbinden draait. Interactiever, gelaagder en completer dan ooit.
→ stamgent.be

Stripgids

Stripgids is je vertrouwde en
betrouwbare leidsman doorheen de wondere wereld van
het stripverhaal. Twee keer per
jaar krijg je een dik nummer op
groot formaat met stripparels
uit binnen- en buitenland, grafisch experiment, erfgoed, columns en stevige journalistieke
bijdragen.
→ stripgids.org

Suske en Wiske
museum

In de oude villa van Willy Vandersteen vind je het Suske en
Wiske museum. Ga er op Striptoer en ontdek door leuke opdrachten wat je allemaal nodig
hebt voor een goed stripverhaal.
Dit is het begin van een eigen
avontuur, waarbij een tijdreisje
natuurlijk niet mag ontbreken!
→ suskeenwiskemuseum.be
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Symfonieorkest
Vlaanderen

Met zestig geëngageerde en gepassioneerde musici en onder
leiding van gerenommeerde dirigenten brengt Symfonieorkest
Vlaanderen zowel uitvoeringen
en creaties van hedendaagse
muziek als eigentijdse vertolkingen van het vertrouwde symfonische repertoire vanaf het
classicisme.

→ www.symfonieorkest.be

Texture, museum
over Leie en vlas

Texture vertelt over de linnenen vlasnijverheid. Een verhaal
met sterke wortels dat getuigt
van straf vak- en ondernemerschap, van gedurfde innovatie,
wendbaarheid en van zichzelf
voortdurend heruitvinden. Ontdek in het authentieke vlasverzendhuis uit 1912 de vele actuele toepassingen van vlas.

Toneelhuis

Westfront

→ toneelhuis.be

→ westfrontnieuwpoort.be

Toneelhuis is het Antwerps stadstheater. Het kloppende hart is
het artistieke verschil: artistiek
leider Guy Cassiers, Olympique
Dramatique, Benjamin Verdonck, FC Bergman en Mokhallad
Rasem creëren er hun werk in
de Bourla. Vier jonge P.U.L.S.makers verruimen dat palet.

Westfront Nieuwpoort is een
eigentijds en interactief bezoekerscentrum en vertelt je het
verhaal van de onderwaterzetting in 1914. De ideale plaats om
dat verhaal te vertellen is het
Koning Albert I-monument aan
de rand van het Sluizencomplex
De Ganzepoot in Nieuwpoort.

Ook over de grens kun je terecht met je Davidsfonds
Cultuurkaart & Lidkaart. Het ideale excuus om eens
te kijken hoe de kunst bij onze Noorderburen gepresenteerd wordt.

Het Yper Museum in de majestueuze Lakenhallen van Ieper
is fascinerend om te zien. Je
herbeleeft er elf eeuwen Ieper
en Westhoek, een verhaal van
vallen en opstaan. Via een interactief en eigenzinnig parcours
ontdek je de middeleeuwse
grootstad. Ook geschikt voor
gezinnen!

→ ypermuseum.be

→ texturekortrijk.be

Korting in Nederland

Yper Museum

Kröller-Müller
Museum

In het Kröller-Müller Museum
vind je de op één na grootste
Van Goghverzameling ter wereld: bijna 90 schilderijen en
ruim 180 tekeningen. Daarnaast
zie je er topstukken van moderne meesters als Claude Monet,
Georges Seurat, Pablo Picasso
en Piet Mondriaan.
→ krollermuller.nl

18 Cultuurnieuws

Nieuwsbrief met
exclusieve cultuurvoordelen

S

tevige kortingen of gratis
tickets voor uiteenlopende
voorstellingen, expo’s of andere
activiteiten van onze cultuurpartners in Vlaanderen en Brussel:
daarmee verrassen we je elke
maand in onze nieuwsbrief met
cultuurvoordelen.

Naast unieke aanbiedingen van onze partners
bevat de nieuwsbrief ook een exclusieve cultuurreis van de maand en een opsomming
van onze nieuwe partners en voordelen. Het
hele jaar komen er namelijk partners en voordelen bij.
De voordelen in die nieuwsbrief zijn exclusief
voor houders van een Davidsfonds Cultuurkaart & Lidkaart en worden vaak alleen via die
weg meegedeeld. Zorg er dus zeker voor dat
je geen enkele wedstrijd of aanbieding mist!

Ontvang je onze
nieuwsbrieven met
cultuurvoordelen
nog niet?
→ Noteer dan zeker je e-mailadres op
het formulier op pagina 97.

Davidsfonds Cultuurkaart
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Vraag jouw Davidsfonds
Cultuurkaart & Lidkaart aan

K

ies voor de Davidsfonds
Cultuurkaart & Lidkaart en
geniet samen met de hele familie van niet te missen cultuurvoordelen.

Je kunt kiezen tussen deze formules:

1

2

3

Via boeken en cd’s

Via schoolbibbonnen

Gewoon cash

Kies voor minstens 40 euro boeken en cd’s
uit deze Cultuurgids of het uitgebreide
aanbod op www.davidsfonds.be. Je kiest
zelf bij welke afdeling je aansluit. Vergeet
niet dat je korting krijgt bij alle afdelingen
in Vlaanderen en Brussel.

Koop één of meerdere schoolbibbonnen.
Dat zijn Davidsfonds boekenbonnen van 40
euro die scholen kunnen inwisselen voor
boeken om hun bibliotheek aan te vullen.
Laat de Davidsfonds vrijwilligers uit jouw
buurt een school kiezen of geef ze zelf aan
een school naar keuze. Je kiest zelf bij welke
afdeling je aansluit.

Je bestelt liever geen boeken en cd’s, maar
je wilt wel aansluiten bij Davidsfonds en
genieten van de voordelen van de Cultuurkaart & Lidkaart: betaal dan 40 euro.
Ook dat kan via deze Cultuurgids of via de
www.davidsfonds.be.

Overtuigd!

Nog vragen?

DAVIDSFONDS
CULTUURKA ART
& LIDK AART
2020-2021
An Janssens
Cultuurkaartnummer: 1234567

Blader dan zeker door naar pagina 87 van
deze gids met meer info over de formules om de Cultuurkaart & Lidkaart aan te
vragen.

Neem contact op met Davidsfonds in jouw
buurt. Of surf naar www.davidsfonds.be,
mail naar info@davidsfonds.be of bel naar
016 31 06 00.

20 Onze toppers

ONZE
TOPPERS
V

oor je Davidsfonds Cultuurkaart & Lidkaart kun je kiezen uit
meer dan 200 titels. Geen gemakkelijke keuze. Daarom selecteerden we vijf toppers. Vijf boeken die we warm aanbevelen
vanwege de boeiende verhalen die ze vertellen, bijvoorbeeld over
het leven als Vlaming in Italië, over sekten en genootschappen
door de eeuwen heen, over het uiterlijk van Jezus of 17de-eeuwse
kerkmisdaden. Ontdek de boeken op de volgende pagina’s en
vergeet zeker niet het gratis boek - een heruitgave van Gaston
Durnez - dat je cadeau krijgt als je voor 100 euro of meer boeken,
cd’s en/of schoolbibbonnen koopt.
→ Bekijk het gratis boek op pagina 25

Onze toppers

Geheim en
gevaarlijk

Sekten en genootschappen door de eeuwen heen
Jonathan J. Moore

→ Opvolger van de bestsellers Pest en cholera en Galg en

guillotine

→ Vol sappige anekdotes, maar minder geschikt voor ge-

voelige lezers

→ Rijkelijk voorzien van illustraties

Dit boek onthult de mysterieuze geschiedenis van de gevaarlijkste,
geheimzinnigste en meest raadselachtige genootschappen. Je
leest niet alleen verhalen van religieuze sekten die vol spanning
het einde van de wereld afwachten, je krijgt ook een beeld van
hedendaagse criminele of haatdragende organisaties zoals de
Ku Klux Clan. Jonathan J. Moore, die verbonden is aan de universiteit van Melbourne, spitst zich toe op de geschiedenis van
die genootschappen en onderzoekt waarom mensen zich op
een bepaald moment in het geniep gingen organiseren. Voorbeelden van mensenoffers uit de ijzertijd, zelotische priesters,
mystieke profeten en politieke moorden passeren de revue. Waar
sommige van die organisaties eerder geschuwd worden en aan
de rand van de maatschappij staan, bepalen andere mee het
politieke, culturele en zelfs economische bestuur van een regio.
Laat je meeslepen en verrassen door dit rijk geïllustreerde boek
vol sappige anekdotes.

“

Voor iedereen die vreemd genoeg geïnteresseerd is in de
gruwelijke geschiedenis van misdaad en straf, of zelfs voor de
gewone geschiedenisliefhebber, is dit een prachtig boek – op
voorwaarde dat je het kunt verteren.”
— The Badger Herald over Galg en guillotine

↑ De vrijmetselaars bestaan al honderden jaren.
De inwijding, zoals op deze tekening uit ca.1800,
gaf toegang tot macht en invloed.

Benieuwd naar wat de uitgever
over het boek te vertellen heeft?
Blader naar pagina 43.
Davidsfonds / Zachte kaft - 224 p. / 17 x 23 cm / € 29,99 / NR. 1

↑ Een brandweerman in Tokio evacueert een
slachtoffer bij een antiterrorisme-oefening.
Dit soort taferelen schokten de Japanners bij
de sarinaanvallen van 1995.

← Henry Ford geloofde de antisemitische
Protocollen van de wijzen van Zion.
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Hoe zag
Jezus eruit?
Willie van Peer

→ Van de auteur van het succesvolle boek Niet te geloven
→ Iconografisch overzicht van de fascinerende figuur Jezus
→ Inclusief schilderijen, foto’s en reconstructies

Hoe zag Jezus eruit? Hoewel we er geen idee van hebben, zijn er
duizenden afbeeldingen van hem. Het is niet overdreven om te
stellen dat Jezus de laatste 1500 jaar de meest geportretteerde
westerse man is. Merkwaardig genoeg lijken heel veel van die
afbeeldingen erg op elkaar. In dit boek behandelt Willie van Peer
hoe Jezus in de loop van de geschiedenis en in verschillende regio’s
is voorgesteld. Dat overzicht maakt duidelijk hoe en waarom die
beelden zijn ontstaan. Uiteindelijk krijg je ook een antwoord op
de hamvraag: hoe zag Jezus er werkelijk uit.
Willie van Peer studeerde filologie in Antwerpen en Leuven en
promoveerde aan de universiteit van Lancaster. Hij doceerde
tekst- en literatuurwetenschap aan de universiteiten van Tilburg
en Utrecht en is professor aan de Ludwig Maximilian Universiteit in München. Ook is hij Fellow voor het leven aan Clare Hall,
Cambridge University. Zijn onderzoek richt zich op de nauwe
samenhang tussen taal, verhalen, mythen en culturen vanuit
vergelijkend perspectief. Zijn lezingen over maatschappelijke en
culturele thema’s worden in brede kring gewaardeerd.

“

Jezus is door de eeuwen heen enorm veel afgebeeld en op
heel uiteenlopende manieren. De auteur behandelt dat op
een fantastische wijze.”

“

In dit uitermate toegankelijke en prettig geïllustreerde boekje
schetst Willie van Peer hoe Jezus in de loop van de geschiedenis in de kunsten van gedaante is veranderd.”

“

— Rik Torfs

— Trouw

Ik heb genoten van de toegankelijke schrijfstijl, en de manier
waarop u de lezer betrekt bij het onderzoek. […] Ik was ook
onder de indruk van uw eruditie en kritische zin - een gouden
combinatie.”
— Rens Bod, hoogleraar in Amsterdam

Benieuwd naar wat Willie van Peer
zelf over het boek te vertellen heeft?
Blader naar pagina 35.
Davidsfonds / Zachte kaft - 96 p. / 14 x 21,5 cm / € 17,50 / NR. 2

Onze toppers

Zwarte
kappen
Historische roman
Jan Pauwels

→ Fictie verweven met waargebeurde verhalen uit de 17de

eeuw

→ Gebaseerd op authentieke bronnen en verrassende

archiefvondsten

→ Van dezelfde auteur als Gekroonde hoofden

Antoon Triest, bisschop van Gent, en Cornelis Ooms, zijn rechterhand, trekken ten strijde tegen de zedenverwildering in de
Zuidelijke Nederlanden in de 17de eeuw. Samen onderzoeken ze
twee merkwaardige zaken in Gent en Brugge tussen 1627 en 1640.
Als overste van de alexianen in Gent houdt pater Michiel Van Belle
zich niet uitsluitend bezig met het begraven van doden en het
verzorgen van krankzinnigen. Hij gaat zich te buiten aan financiële, alcoholische, seksuele en criminele excessen in de onderbuik
van de samenleving. De kerkelijke hiërarchie is onverbiddelijk en
straft hem streng. In zijn paleis in Brugge slaagt bisschop Servaas
De Quinckere er beter in de schijn van rechtschapenheid op te
houden. Het dunne laagje geveinsde geloofsijver bladdert echter
snel af wanneer Triest en Ooms zijn eigengereide gangen nagaan.
Maar van Brugge tot Rome treedt niemand op. De Quinckere
behoudt zijn bisschopszetel en wordt zelfs met veel bombarie
begraven. Zwarte kappen dompelt je onder in een verdwenen
wereld van kerk, macht, intrige en dubbele moraal.
De pers over zijn debuut Gekroonde hoofden

“
“

In zijn vrije tijd doorploegt Jan Pauwels (…) historische archieven over ‘zijn’ Dendermonde. Dat heeft Gekroonde hoofden
opgeleverd”

“

Jan Pauwels heeft een uiterst vlotte pen en slaagt erin de
wereld van de 17de eeuw in de kerkelijke en stedelijke upperclass terug tot leven te brengen.”

Het is een erg mooie historische roman.”
— Rik Torfs in Het Laatste Nieuws

— Knack

— Kerknet

Benieuwd naar wat Jan Pauwels
zelf over het boek te vertellen heeft?
Blader naar pagina 57.
Davidsfonds / Zachte kaft - 384 p. / 14 x 21,5 cm / € 23,50 / NR. 3
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Italië voor idioten
Mark Coenen

Op ontdekkingsreis door de natuur
Peter Wohlleben

→ Voor liefhebbers van Italië
→ Gelardeerd met foto’s, levenswijsheid en kolder
→ Coenen is bekend als columnist, communicatieadviseur

en voormalig nethoofd van diverse VRT-zenders

“Ik heb een boek geschreven. En de idioot in de titel ben ikzelf.
Het gaat over een man, overlever van vele midlife- en levercrises,
die zijn geluk zoekt in Italië en dat vindt, maar niet helemaal. In
2010 kregen mijn vrouw en ik het zot in de kop: na een vakantie
in De Marken wilden we daar een huis kopen.” Het resultaat is
een diepmenselijk en soms hilarisch avontuur waarbij vriendschap,
een oorlog om een olijfoogst en 1000 theezakjes een hoofdrol
spelen. En waarbij de auteur en zijn gezin leren dat het overal
hetzelfde is, maar dan in Italië wel met beter weer. Geschikt voor
terugkerende vakantiegangers, optimistische misantropen en
Italië-lovers die de drukte in Toscane een beetje beu zijn.

“

Het geheime leven van dieren

Nostalgie is een van de stuwende krachten van dit fijne boek.
Niet de nostalgie van het wentelende zelfbeklag, wel dat gevoel waar je van leert. In Le Marche vindt de schrijver Jesseren,
het Limburgse dorpje van zijn moeder, terug. (...) Hij neemt
afscheid van zijn vader en leest de mail van een dokter die
prostaatkanker vaststelt. Wie blijft dan vrolijk? (...) Daar stopt
het niet. Niet bij de nostalgie, maar ook het leven niet. (...)
De Italiaanse geschiedenis passeert en terloops lepelt Coenen
onder meer inzichten over het verlaten van het geijkte pad in.
(...) Bij goed lezen en nader inzien: zo idioot is het leven niet.”
— Rik Van Puymbroeck in De Tijd

→ Van de bestsellerauteur van Het verborgen leven van bomen
→ Boek vol natuurweetjes en doetips voor kinderen
→ Met veel foto’s en kleurrijke illustraties

Waarom zijn regenwormen bang voor regen? Kunnen vissen met
elkaar praten? Hoeveel vrienden heeft een vleermuis? Iedereen
weet wat een rups is, of een vos, of een eekhoorn. Maar niet
iedereen weet dat die ‘doodgewone’ dieren vaak een verrassend leven leiden. Dit boek neemt je mee op een spannende
ontdekkingstocht door bos, park, sloot en veld. En je kunt zelfs
op safari in de achtertuin, of gewoon bij jou in de straat. Want
ook daar valt veel te ontdekken! Een boek vol natuurweetjes en
-activiteiten, geschreven door boswachter Peter Wohlleben.

“
“
“

Verrassend kinderboek over de natuur in bos, sloot en achtertuin!”
— Kinderboeken.nl

Een fijn en leerzaam boek voor kinderen die graag lezen en
van de natuur houden.”
— NBD Biblion

Op een begrijpelijke en onderhoudende manier brengt de
auteur kennis over, rapporteert hij over zijn eigen ervaringen
en vertelt hij fascinerende feiten. De anekdotische opbouw en
bondige schrijfstijl maken het boek enerzijds niet te zwaar en
zorgen er anderzijds voor dat het niet in een ruk uit te lezen
is, wat uren ontdekkingsplezier verzekert.”
— Mappalibri

Benieuwd naar wat Mark Coenen
zelf over het boek te vertellen heeft?
Blader naar pagina 27.
Angèle / Zachte kaft - 192 p. / 12,5 x 20 cm / € 21,99 / NR. 4

Benieuwd naar wat de uitgever
over het boek te vertellen heeft?
Blader naar pagina 69.
Davidsfonds / Harde kaft - 128 p. / 21,8 x 28,5 cm / € 20,99 / NR. 5

Gratis boek

Koop je voor meer dan
100 euro boeken, cd’s
of schoolbibbonnen?

Dan krijg je als cadeau het boek De lach van Chesterton, een heruitgave
van Gaston Durnezs eigenzinnige biografie over de beruchte Britse
auteur en filosoof Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), wereldberoemd door zijn avonturen over Father Brown. Dit boek is pas vanaf
2021 te koop in de boekhandel. Het is dus een exclusief geschenk!

Gaston Durnez
© Jef Boes

Gilbert Keith Chesterton

De lach van
Chesterton
Gaston Durnez

→ Speels portret van een van de beste en interes-

santste schrijvers van de 20ste eeuw
→ De thema’s waarover Chesterton (1874-1936)
schreef, zijn nog steeds actueel
→ Auteur Durnez (1928-2019) was een van onze grote
Vlaamse dichters, prozaschrijvers en journalisten
Toen Gaston Durnez 25 jaar oud was, wilde hij een humoristische roman schrijven. De eerste vijftig bladzijden
liet hij lezen aan een collega, schrijfster Maria Rosseels.
Een paar dagen later gaf die het manuscript terug en zei:
“Weet je wat jij moet doen? Chesterton lezen.” De roman
kwam er nooit, maar de liefde voor het werk van de Britse
schrijver Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) zou Durnez
nooit meer kwijt geraken. Hij noemde hem de rest van
zijn dagen “mijn grootste literaire liefde”.

Chesterton was een reus van een mens, lichamelijk en
geestelijk, die ernst en geestigheid als geen ander wist
te combineren en die door Bernard Shaw “een kolossaal
genie” werd genoemd. Hij was niet alleen de geestelijke
vader van Father Brown, de priester-detective, maar ook
de auteur van een stapel andere meesterwerken als De
man die donderdag was en Orthodoxie.
De lach van Chesterton is een speelse biografie, maar vooral
een aanstekelijke liefdesverklaring aan een van de beste
en interessantste schrijvers van de 20ste eeuw.
Dit boek is het eerste deel uit de nieuwe
reeks Davidsfonds Essays en is pas vanaf
2021 te koop in de boekhandel. Het is dus
een exclusief geschenk!
Davidsfonds / Zachte kaft - 256 p. / 14 x 21,5 cm
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“Mijn liefde voor Italië heeft met veel te maken, en voetbal
is daar één van. De namen van de vedetten uit mijn jeugd
kan ik nog altijd afdreunen als ik de slaap niet kan vatten.
Elke keer als de voetballers het Italiaanse volkslied zingen,
weet ik weer waarom ik graag in Italië ben. Elke keer als
we de grens oversteken bij Chiasso, beeld ik mij in dat de
hemel in Italië altijd dezelfde hemelse, staalblauwe kleur
heeft. Dat bleek een grote misvatting te zijn, want het
kan er net zoals bij ons spoken en tempeesten alsof het
laatste uur geslagen heeft. In Le Marche, waar we ons
huis kochten, zeggen ze altijd dat De Marken een meervoud is: een streek waarin heel Italië in postzegelformaat
voorkomt. Prachtige kust en machtige bergen, stadjes die
al eeuwen slaperig tegen een rotswand plakken, op elke
hoek kerkjes met bijna achteloos tentoongestelde kunst.
De streek combineert een grote verlatenheid die mij zeer
bevalt met een natuur die ronduit indrukwekkend is. De
vergezichten zijn onbetaalbaar.”
“Ik schreef mijn boek omdat ik een spoor wil achterlaten
dat meer is dan een warrige Facebookpagina of honderden
ongeordende foto’s die bij mijn dood voor eeuwig in de
cloud blijven zweven zonder dat er iemand nog naar kijkt.
Wie schrijft die blijft een beetje langer dan de anderen.
Ik heb bij de dood van mijn ouders gemerkt hoe snel alles
vervaagt en hoe snel iedereen vergeten is. Dit boek is mijn
klein verzet daartegen: het is een dijk tegen de tijd. Ik wilde
tegelijk ook een beeld schetsen van Italië zoals ik het heb
leren kennen en waarvan ik heb leren houden. Het land
heeft nog lang niet al haar geheimen prijsgegeven. Achter
elke groene bocht ligt weer een nieuw stadje dat we nog
niet verkend hebben of een klooster waar de gezangen
nog klinken zoals in de 14de eeuw.”
→ Alle info over het boek vind je op pagina 29.

Mark Coenen over
Italië voor idioten
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Balkan Blues

Over de reis die ik maakte met mijn vader
Nils Elzenga

Donau

Biografie van een rivier
Claudio Magris

Een maand lang reizen Nils en zijn
vader door de Balkan. Een dertiger
en een zestiger, uit elkaar gedreven
door de dood van Joke, de moeder
van Nils. Zij overleed toen Nils zeventien was. Vanaf dat moment
weten zijn vader en hij niet goed
hoe ze met elkaar en hun verdriet
moeten omgaan. Nu, twintig jaar
later, besluiten ze samen op avontuur te gaan. In geen jaren zijn ze
zo lang bij elkaar geweest. Hoe zal
het ze vergaan? Balkan Blues is een
ontwapenend, eerlijk boek van een
zoon over zijn vader.

Reis: Met Roger Delbaere

Dit boek is een moderne odyssee
door Centraal-Europa, waar het leven wordt beïnvloed door Oost en
West, door christendom en islam.
Terwijl hij de loop van de oude rivier
volgt - van de oorsprong in Beieren,
door Oostenrijk en Hongarije, via de
Balkan naar de Zwarte Zee - voert
Magris je langs landschappen met een
grote verscheidenheid aan volkeren
en culturen. Met zijn loflied over de
Donau heeft Magris een meesterwerk
gecreëerd, waarin eruditie en een
weergaloze schrijfstijl moeiteloos
samenvloeien.

Reis: Met Liebrecht Van Beckevoort

z naar Slovenië & Istrië

z op Donaucruise

Signatuur / Zachte kaft - 208 p. / 14 x 21,5 cm / € 18,99 / NR. 6

De Bezige Bij / Harde kaft - 458 p. / 13,5 x 21,5 cm / € 29,99 / NR. 7

Haspengouw

Reizen naar morgen

Bekende inwoners gidsen je door Tongeren en Bilzen
Anne Peeters en Koen Driessens, met foto’s van Jan Crab
“De streek rond Bilzen is even rijk als
de Loirestreek met al haar kastelen
en wijndomeinen.” Een krasse uitspraak? Arnoud Raskin, bekend van
zijn mobiele scholen, springt op een
scooter en levert het bewijs. Striptekenaar Wim Swerts fietst door
het Romeinse verleden in en rond
Tongeren en Luc Appermont neemt
je mee op pad door Bilzen. Ook de
Hasseltse bisschop Patrick Hoogmartens, thrillerauteur Anja Feliers,
cultuurmanager Barbara Wyckmans,
muzikant Piet Vansichen en chef
Lucie Ory gidsen je door de streek.

Davidsfonds / Zachte kaft - 160 p. / 14,5 x 22 cm / € 17,50 / NR. 8

Reizen naar morgen is een initiatief van Toerisme Vlaanderen
en kadert in de zoektocht naar
een transformerend toerisme
voor bezoeker, bewoner en
bestemming. Een stap terug
is niet per se een stap achteruit. Vanuit de zoektocht naar
de essentie van toerisme wil
Reizen naar morgen het credo
“meer, meer, meer” vervangen door “beter” en “waardevoller”. Want het toerisme van
morgen gaat over meerwaarde
voor iedereen. Met heel wat
vernieuwende inzichten en
beklijvende getuigenissen van
interessante ondernemers en experten zoals psychiater Dirk De Wachter en
welzijnseconoom Paul Frijters neemt dit boek je mee op een boeiende reis
naar het toerisme van de toekomst.

Toerisme Vlaanderen / Harde kaft - 160 p. / 28 x 23 cm / € 29,95 / NR. 9
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Sp(r)aakmakende verhalen over Azië

Mark Coenen

Een fotografische blik vanop mijn bamboefiets
Grégory Lewyllie

“Ik heb een boek geschreven. En de idioot in de titel ben ikzelf. Het gaat over
een man die zijn geluk zoekt in Italië
en dat vindt, maar niet helemaal.” Het
resultaat is een diepmenselijk en soms
hilarisch avontuur waarbij vriendschap,
een oorlog om een olijfoogst en 1000
theezakjes een hoofdrol spelen. En
waarbij de auteur en zijn gezin leren
dat het overal hetzelfde is, maar dan
in Italië wel met beter weer. Geschikt
voor terugkerende vakantiegangers,
optimistische misantropen en Italiëlovers die de drukte in Toscane een
beetje beu zijn.
→ Meer info over dit boek vind je op pagina 24 en 27.
Reis: Met Gil Michaux naar Apulië; Met Carlos Steel en Anne Desplenter naar Sicilië;

Reizen met de blik van een kind en zich alleen laten leiden door zijn zintuigen:
dat is wat wereldreiziger en fietser Grégory Lewyllie deed op zijn bijna twee
jaar durende fietstocht door Azië. De mooiste foto's en verhalen bundelde
hij in dit bijzondere reisboek (deel 1). Laat je meevoeren en onderdompelen
in een prachtige wereld van kleuren en woorden. Je keert huiswaarts met
een bijzondere reiservaring.
Reis: Met Karel Peeters op Mekongcruise;

z Met Paul Geerts naar de Noord-Italiaanse meren

z Met Marc Van Craen naar Japan

Angèle / Zachte kaft - 192 p. / 12,5 x 20 cm / € 21,99 / NR. 4

In eigen beheer van Davidsfonds Ieper / Harde kaft - 240 p. / 27 x 21 cm / € 29 / NR. 10

De geheime band tussen
mens en natuur

Fluitend door het leven

Te voet

Is de mens nog verbonden met de natuur? Peter
Wohlleben is ervan overtuigd dat de band tussen
mens en natuur nog intact is. Op basis van wetenschappelijke bevindingen en zijn eigen observaties
opent Wohlleben onze ogen voor het samenspel
tussen mens en natuur.

Dit is geen vogelgids, maar een boek voor beginnende vogelspotters die de natuur willen intrekken
om naar vogels te kijken, los van kennis of ervaring.
Dit boek is een uitnodiging om te genieten van
de schoonheid van de natuur en de kracht van
verwondering.

Neurowetenschapper Shane O’Mara brengt een
ode aan het lopen: van de evolutionaire beginselen
miljoenen jaren geleden tot het meest recente
wetenschappelijke onderzoek en de positieve effecten van wandelen op onze fysieke én mentale
gezondheid.

Manteau / Zachte kaft - 176 p. / 17 x 23 cm / € 24,99
/ NR. 12

De Bezige Bij / Zachte kaft - 240 p. / 13,5 x 21,5 cm /
€ 22,99 / NR. 13

Peter Wohlleben

Agnes Wené

Shane O'Mara

Cursus: Wandelen tegen de tijdsgeest door Joris

z Capenberghs in Brugge

Lev. / Harde kaft - 240 p. / 14 x 21,5 cm / € 20,99
/ NR. 11
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GR5

Meer luxe met minder

Een ander leven

GR5, het Grote Routepad dat half Europa doorkruist, telt meer dan 2000 kilometers. In dit boek
vind je handige tips voor wandelen, slapen, eten en
bezoeken. Je krijgt ook een blik achter de schermen
van de gelijknamige Eén-serie, met interviews
met de cast & crew.

Als er iets is wat we de laatste tijd geleerd hebben,
is het wel teruggaan naar de essentie. Annelies
Mentink, de Vlaamse Marie Kondo, leert je minimaliseren in vijf stappen: opruimen, ontspullen,
anders kopen, verduurzamen en minimaliseren.
Het resultaat: meer geluk!

In 1947 brachten Vita Sackville-West en haar man
Harold Nicolson samen met hun vriend James LeesMilne namens de National Trust een bezoek aan
verschillende Engelse landhuizen. Zeventig jaar
later reist Rudi Meulemans hen achterna.

Manteau / Harde kaft - 192 p. / 20 x 22 cm / € 35,99
/ NR. 14
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Eco lifestyle aan de slag!

Tuinieren voor de geest

Bloemen drogen

Worstel je ook met de vraag wat je kunt doen om
duurzamer te leven? In dit boek krijg je tips om
je ecologische voetafdruk te verkleinen zonder in
te boeten aan stijl en comfort. Je krijgt recepten
en handleidingen om zelf ecologische producten
te maken.

Wie in de aarde wroet, ploegt ook in het hoofd.
Psychiater Sue Stuart-Smith onderzoekt hoe tuinieren ons beïnvloedt en toont aan dat tuinieren
meer is dan de verzorging van bloemen en planten:
het kan helend werken en inspiratie bieden om
de geest te verrijken.

Zelf bloemen drogen en boeketten samenstellen
is trendy, fijn om te doen en duurzaam. In dit boek
vind je een overzicht van de dertig populairste
droogbloemen, samen met tips over hoe je ze
moet drogen, bewaren en verwerken in boeketten
en bloemstukken.

Angèle / Zachte kaft - 176 p. / 19 x 25 cm / € 22,50
/ NR. 17
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Sophie Allegaert

Annelies Mentink

Rudi Meulemans

Reis: Met Bart en Stev Van Thielen op Camino naar

z Santiago de Compostela

Anne Drake

Sue Stuart-Smith

Morgane Illes
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Homo energeticus

Overwin je vermoeidheid en herstel het
evenwicht in je brein, hormonen en darm
Peter Aelbrecht
Voel je je moe en uitgeput? Aan de
hand van concrete casestudies krijg
je in dit boek een allesomvattende
verklaring van energieproblemen.
Die problemen worden veroorzaakt
door onevenwichten in de hersenen,
de darmen en de hormonen. Met
een totaalaanpak en met het juiste
eetplan kun je je darmen weer gezond maken, je hormonen in evenwicht brengen en je nachtrust, je
geheugen, je concentratievermogen
en je stemming verbeteren. Zeer
herkenbaar voor wie te maken heeft
met CVS, burn-out of depressie.

Homo energeticus kookboek
Peter Aelbrecht en Alice Deen

Verkeerde of onaangepaste voeding is een van de belangrijkste
oorzaken van langdurige en vaak
‘onverklaarbare’ vermoeidheid.
Afhankelijk van je specifieke probleem adviseert dr. Peter Aelbrecht het antitoxische of het
immuunregulerende eetplan allebei gluten-, lactose- en suikervrij. In dit kookboek vind je
gemakkelijke en gezonde recepten voor ontbijten, voorgerechten, lunches, soepen, sauzen,
hoofdmaaltijden en desserts.
Een onmisbaar kookboek voor
iedereen die zich fitter en vitaler
wil voelen.

Manteau / Zachte kaft - 352 p. / 17 x 24 cm / € 24,99 / NR. 20
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Hele en halve waarheden en
complete onzin over voeding

Dubbel zo lekker!

Eric De Maerteleire

Eet nooit fruit na de maaltijd. Van
aardappelen word je dik. Tomaten
zijn goed voor de prostaat. Het vastendieet is een goede manier om af
te vallen. Dagelijks worden we om
de oren geslagen met welgemeende
voedingsadviezen. Veel inzichten
spreken elkaar tegen, sommige kloppen, andere zijn slechts gedeeltelijk
waar en weer andere zijn compleet
uit de lucht gegrepen. Eric De Maerteleire geeft antwoorden op de vele
vragen over voeding en baseert zich
daarvoor op recent wetenschappelijk onderzoek.

Manteau / Zachte kaft - 336 p. / 15 x 23 cm / € 24,99 / NR. 22

31

Klassieke én vegan bakrecepten
Julie Van den Driesschen en Denise Kuppens
Julie Van den Driesschen en
Denise Kuppens - winnares
van en deelneemster aan Bake
Off Vlaanderen 2018 - slaan
de handen in elkaar voor hun
eerste bakboek. Julie is een
klassieke bakster en blijft
trouw aan haar geliefde eieren, boter en melk. Denise is
een vegan bakwonder dat een
lekker alternatief presenteert.
Ontbijt, brunch, cakes, koekjes, taarten ... Julie en Denise
brengen hun favoriete recepten samen. Klassiek of vegan?
Ze kunnen allebei smaken!

Angèle / Harde kaft - 256 p. / 19,5 x 24 cm / € 24,99 / NR. 23
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Roots

Van bouillon tot soep

Een culinaire roadtrip door IJsland
Dagný Rós Ásmundsdóttir

Het geheim van fantastische soep op basis van zes eenvoudige bouillons
Drew Smith
Vulkanen, gletsjers, geisers,
natuurlijke stoombaden, watervallen én een buitengewone keuken: dat is IJsland. In
dit kookboek gaat Dagný Rós
Ásmundsdóttir, de IJslandse
chef die al dertien jaar in België woont, op zoek naar haar
culinaire wortels. De passie
voor koken kreeg ze van haar
moeder en elke reis naar haar
vaderland zorgt telkens weer
voor inspiratie en nieuwe gerechten. In dit boek bundelt
ze niet alleen recepten, maar
ze bezoekt ook boerderijen,
gaat op visvangst en bezichtigt
kaasmakerijen.

Het geheim van een goede
soep is de bouillon. Zelf bouillon maken, vergt tijd, maar het
voordeel is ook dat je meteen
meerdere maaltijden voorbereidt. Met de zes bouillons in
dit kookboek - kippenbouillon, runderbouillon, visbouillon, zeewierbouillon en twee
groentebouillons - kun je de
heerlijkste soepen bereiden:
knolselderij-venkelsoep, kippensoep met pasta, Thaise krabsoep
met citroengras, misosoep met
paddenstoelen … Je vindt zowel recepten voor klassiekers
als verrassende gerechten voor
alle seizoenen.

Angèle / Harde kaft - 176 p. / 20 x 25 cm / € 24,99 / NR. 24

Manteau / Zachte kaft - 160 p. / 20 x 25 cm / € 22,50 / NR. 25

Scampi

Easy@home

Sophie Matthys

Back to basic met Ilse
Ilse D'hooge
Scampi’s zijn een echte publiekslieveling in onze keuken:
je maakt er makkelijke gerechten mee die snel klaar zijn en
niet duur. Scampi’s zijn ook het
perfecte ingrediënt om mee te
experimenteren en ze geven je
gerechten een extra toets. In
dit kookboek vind je makkelijke
familierecepten van bij ons en
uit de wereldkeuken, zoals Italiaanse risotto, Vietnamese lenterolletjes, Peruviaanse ceviche en
Scandinavische soep. Voor elke
smaak en voor jong en oud!

Manteau / Zachte kaft - 144 p. / 17 x 24 cm / € 19,99 / NR. 26

Hoe kan ik makkelijk een rollade
maken? Hoe begin ik aan een
lekkere bouillon? Welk deel van
de kip gebruik ik in mijn wok? Of
hoe krijg ik een krokant korstje
aan de vis? Omdat niet iedereen
als kind naast zijn moeder in de
potten stond te roeren, geeft
Ilse D’hooge in dit boek niet
alleen vijftig nieuwe recepten
mee, maar ook de basis van het
koken, helemaal aangepast aan
onze huidige leefwereld. Geen
uren in de keuken, maar toch
verfijnde gerechten door op de
juiste manier te werk te gaan.

Angèle / Harde kaft - 208 p. / 17 x 24 cm / € 24,99 / NR. 27
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Macramé

Macramé 2

Tassen naaien

Leer stap voor stap de 28 populairste macraméknopen, ontwerp een veelvoud aan prachtige objecten: plantenhangers, wanddecoratie,
dromenvangers ... Door je touw, de kleur en de
knopen goed te kiezen, kun je er alle kanten mee
op. Inclusief gedetailleerde werkbeschrijvingen.

Wie de basis van macramé al onder de knie heeft
en op zoek is naar nieuwe uitdagingen vindt in
dit werkboek zowel basisknopen als gevorderde
technieken. Een kussen, een poef, een jurk: til je
vaardigheden naar een hoger niveau. Opnieuw
met gedetailleerde werkbeschrijvingen.

Of je nu een beginner bent of al meer gevorderd:
in dit boek krijg je sowieso inspiratie. Sommige
tassen kun je in een uurtje maken, andere vragen meer werk. Al doende leer je verschillende
technieken, zoals het naaien van rechte hoeken
of het inzetten van ritsen.

Manteau / Zachte kaft - 144p. / 20 x 25 cm / € 19,99
/ NR. 28

Manteau / Zachte kaft - 176 p. / 20 x 25 cm / € 22,50
/ NR. 29

Manteau / Zachte kaft - 144 p. / 20 x 25 cm / € 22,50
/ NR. 30

Modern borduren

Over tinnitus

Help je kind herademen!

Met borduren kun je uitdrukking geven aan je persoonlijkheid en oneindig veel figuren toevoegen
op tal van materialen. Dit boek zet je op weg met
dertig ontwerpen. Stap voor stap, met duidelijke
beschrijvingen en illustraties, leer je de verschillende steken.

Wat is tinnitus? Waar komt het vandaan? Zullen de
vreselijke geluiden in mijn hoofd of oor ooit stoppen? Professor Bart Vinck beschrijft hoe tinnitus
en hyperacusis kunnen ontstaan en bespreekt de
mogelijke behandelingen. Inclusief getuigenissen.

Steeds meer kinderen hebben last van een verstopte neus, zijn hyperactief of snel moe, slapen
slecht, hebben concentratieproblemen of last van
allergieën of astma. Met de Buteyko-ademtechniek
op kindermaat wil de auteur kinderen weer rust
en zuurstof geven.

Manteau / Zachte kaft - 160 p. / 20 x 25 cm / € 22,50
/ NR. 31

Manteau / Zachte kaft - 216 p. / 15 x 23 cm / € 24,99
/ NR. 32

Manteau / Zachte kaft - 176 p. / 15 x 23 cm / € 22,50
/ NR. 33

Knoop erop los
Fanny Zedenius

Jennifer Cardenas Riggs

Fanny Zedenius

Bart Vinck en Karel Vingerhoets

Anna Alicia

Noella Appermans

ACTUALITEIT
& ZINGEVING
“In 1993 botste ik op het boek The Lost Gospel and the Book of Q. Ik
was geïntrigeerd, kocht het en las het thuis meteen uit. Sindsdien
ben ik gefascineerd door het ontstaan van de evangelies en de
bijbehorende teksten, niet uit godsdienstig, maar uit wetenschappelijk oogpunt. En ja, dat duurt nu al zo’n 25 jaar. In die kwarteeuw
heb ik honderden artikels en misschien zo’n 70 boeken over de geschiedenis van die teksten gelezen en bestudeerd. Dat mondde uit
in het boek Niet te geloven, een samenvatting van de belangrijkste
inzichten waarover de specialisten het eens zijn. Daarna kwam bij
mij de vraag op: maar hoe zag die man die de wereldgeschiedenis
zo diepgaand heeft beïnvloed er eigenlijk uit? Dat leidde mij weer
naar een nieuwe stroom van publicaties, weer even fascinerend.
En dat mondde uit in dit boek Hoe zag Jezus eruit?”
“Wat mezelf het meest verraste, was ten eerste dat er geen enkel,
maar dan ook geen enkel, beeld van Jezus is gemaakt tijdens zijn
leven of meteen erna, en dat er ook geen beschrijvingen van hem
te vinden zijn in de teksten van de evangelies. Ten tweede dat de
alleroudste geschreven documenten hem als behoorlijk lelijk afschilderen. Ten derde dat hij op de oudste afbeeldingen er eerder
als een Romein uitziet. Ten vierde dat er vanaf de 5de eeuw (wanneer het christendom de officiële staatsgodsdienst is geworden)
een tegenbeweging ontstaat, die hem gaat idealiseren. Ten vijfde
dat we doorheen de geschiedenis steeds afbeeldingen hebben
gemaakt van die Jezus naar onze eigen verlangens, bijvoorbeeld
als een blanke man. Ten slotte: dat de kerk (alweer, helaas) een
brief heeft vervalst om de gelovigen om te tuin te leiden en dat
zo’n duizend jaar heeft volgehouden. Ik hoop vooral dat de lezers
onthouden hoe belangrijk het is om onszelf bewust te zijn van waar
we vandaan komen en hoe onze eigen wereld in het verleden is
ontstaan. Jezus zag er absoluut niet uit zoals we hem kennen van
al die vrome prentjes. Hoe dan wel, dat lees je in het boek.”
→ Alle info over dit boek vind je op pagina 36.

Willie van Peer
over zijn boek
Hoe zag Jezus eruit?

36 Actualiteit & zingeving

Hoe zag Jezus eruit?
Willie van Peer

Hoewel we er geen idee van hebben hoe Jezus eruitzag, hebben we wel
duizenden afbeeldingen van hem. Waarschijnlijk is Jezus de meest geportretteerde man ter wereld. Merkwaardig genoeg lijken heel veel van die
afbeeldingen erg op elkaar. Willie van Peer - auteur van het boek Niet te
geloven (zie pagina 38) - behandelt in zijn nieuwste boek hoe Jezus in de loop
van de geschiedenis en in verschillende regio’s is voorgesteld. Dit overzicht
maakt duidelijk hoe en waarom die beelden zijn ontstaan. Wat uiteindelijk
leidt tot het antwoord op de hamvraag: hoe zag Jezus er werkelijk uit?
Rik Torfs heeft het boek ook gelezen en prijst de auteur voor de ijver waarmee
hij zich op het onderwerp heeft gestort. “Jezus is door de eeuwen heen enorm
veel afgebeeld en op heel uiteenlopende manieren. De auteur behandelt
dat op een fantastische wijze.”
→ Meer info over dit boek vind je op pagina 22 en 35.

Davidsfonds / Zachte kaft - 96 p. / 14 x 21,5 cm / € 17,50 / NR. 2

De Bijbel

Het boek, de verhalen en hun geschiedenis
John Barton

De laatste lezing

Hoe het verder moet met Israël
Amos Oz

De Bijbel is het belangrijkste boek
van de westerse cultuur: voor
gelovigen is het de autoriteit die
laat zien hoe te leven, voor nietgelovigen is het een van de grote
werken uit de wereldliteratuur. De
teksten in de Bijbel maken deel uit
van onze geschiedenis en identiteit,
ze zijn verweven met onze taal en
ons denken. De Bijbel is een menselijk document en het resultaat
van een lange evolutie. In dit boek
ontdek je hoe de verhalen, wetten, spreekwoorden, profetieën,
gedichten en brieven uit de Bijbel
tot stand kwamen.

Reis: Met Hans Ausloos naar Israël en de Palestijnse Gebieden

Op pragmatische en visionaire
wijze schetst Amos Oz een perspectief voor de toekomst van
het Midden-Oosten, gebruikmakend van lessen uit het verleden. De belangrijkste auteur
van Israël overleed in 2018 en
liet met deze lezing zijn erfenis
na. De centrale gedachte is dat
de mens van nature open is en
dat er dus een oplossing voor
het Midden-Oosten mogelijk
is, maar alles staat of valt met
de goede wil van de mens. Het
Israëlisch-Palestijnse conflict
moet en kan overwonnen worden, maar wel zonder geweld.
Reis: Met Tom Bruyer naar Israël en de Palestijnse Gebieden

z Cursus: Het Oude Testament herondekt door Hans Ausloos in Zottegem

z Cursus: De golfstaten door Tom Bruyer in Gent

De Bezige Bij / Harde kaft - 768 p. / 15 x 23 cm / € 49,99 / NR. 34

De Bezige Bij / Harde kaft - 64 p. / 12 x 17 cm / € 12,99 / NR. 35
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Religie herzien

Voorbij het wij-zij-denken van seculier versus religieus
Jonas Slaats

In de ban van Boeddha en Brahman
Begrijpen we het Oosten wel?
Jan Van Eycken

Hoewel het concept ‘religie’ een
kernthema is in maatschappelijke
debatten, is er geen duidelijke definitie. In allerhande opiniestukken,
politieke debatten en onderwijscurricula bestaan er heel wat veronderstellingen, maar Jonas Slaats
toont aan dat die meestal niet kloppen. Aan de hand van voorbeelden
uit de verschillende religieuze tradities ontkracht hij de zeven belangrijkste misvattingen over religie.
De Volkskrant noemt Religie herzien
"een topboek, dat verplichte literatuur zou moeten zijn."

Reis: Met Hans Ausloos naar Israël en de Palestijnse Gebieden
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Het Oosten oefent steeds meer
aantrekkingskracht uit op westerlingen. Op zoek naar innerlijke rust
experimenteren we met mindfulness, meditatie, yoga en andere oefeningen. Maar of dat tot een beter
begrip van de oosterse religies leidt,
is nog maar de vraag. Welk beeld
hebben wij in het Westen van de
oosterse religies? Dit boek maakt
komaf met een aantal misvattingen
over het hindoeïsme en boeddhisme
en brengt het onbegrijpelijke dichterbij.

Reis: Met Marc Van Craen naar Japan; Met Karel Peeters op Mekongcruise

z Cursus: Het Oude Testament herondekt door Hans Ausloos in Zottegem

z Cursus: Ontwikkelingen in het hedendaagse China door Catherine Vuylsteke in Halle

Davidsfonds / Zachte kaft - 208 p. / 14 x 21,5 cm / € 22,50 / NR. 36

Davidsfonds / Zachte kaft - 256 p. / 15 x 23 cm / € 24,99 / NR. 37

De odyssee van Mohamed
Mohamed El Bachiri

De verloren kunst van de
Heilige Geschriften

Op zoek naar vaste grond

Drie jaar na de aanslagen in Brussel waarbij hij zijn
vrouw verloor, klinkt Mohamed El Bachiri scherper
dan ooit. Heel precies vertelt hij over zijn jeugd in
Molenbeek, zijn leven als vader na de dood van
zijn vrouw en zijn visie op verbroedering als basis
voor de toekomst.

De heilige geschriften waren altijd een middel voor
mensen om hun materiële bestaan te ontstijgen en
in contact te komen met het goddelijke. Armstrong
signaleert tegenwoordig een onbegrip over de
geschriften en pleit voor een terugkeer naar hun
oude interpretatie.

Vlaams kabinetsmedewerker Ayan Mohamud Yusuf
werd in 1980 geboren in Mogadishu, Somalië.
Vanwege de oorlog vluchtte de familie, maar Ayan
raakte van hen gescheiden. Uiteindelijk belandde
ze op zeventienjarige leeftijd in Brussel. Dit boek
is haar verhaal.

Karen Armstrong

Reis: Met Katelijne Hermans

Cursus: Migratie door Ellen Desmet

z naar Molenbeek

De Bezige Bij / Zachte kaft - 120 p. / 12 x 17 cm /
€ 9,99 / NR. 38

Ayan Mohamud Yusuf

z in Deinze
De Bezige Bij / Zachte kaft - 496 p. / 15 x 23 cm /
€ 34,99 / NR. 39

Manteau / Zachte kaft - 192 p. / 14 x 21,5 cm / € 22,99
/ NR. 40
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Heiligen en tradities in Vlaanderen
Herfst & winter
Hans Geybels

Heiligen en tradities in Vlaanderen
Lente & zomer
Hans Geybels

Ommegangen, halloweentochten en sinterklaasfeesten: in de
herfst en winter bruist Vlaanderen van de volkse tradities. Onder
leiding van Hans Geybels speuren
specialisten naar de oorsprong
van de religieuze volkscultuur
in Vlaanderen. Waarom wordt
Sint-Antonius met een varken
afgebeeld? En hoe ontstond de
adventskrans? Samen met het
eerste deel vormt dit boek een
standaardwerk voor de verklaring van onze heiligenfeesten en
tradities.

Processies, rondgangen, novenen, bloemenhuldes, bedevaarten … Ze zijn alomtegenwoordig
in Vlaanderen en vertegenwoordigen een geloof geworteld in
een ver verleden, gestoeld op
vereringen van lokale heiligen.
Hoe Keltisch of Germaans zijn de
christelijke tradities? Wat als Sinterklaas niet Wodan is? Wat heeft
de verrijzenis van Christus met
eieren te maken? En waar komen
al die Lourdesgrotten vandaan?
Dit boek biedt de nieuwste kijk
op een belangrijk deel van ons
immateriële erfgoed.

Cursus: Wetenschap, religie en magie in de vroege middeleeuwen

z door Raoul Bauer in Mortsel

Davidsfonds / Harde kaft - 312 p. / 20 x 25,5 cm / € 29,99 / NR. 41

Het leven gaat door
Karin Heirstraeten

De man van Karin overlijdt aan kanker nadat ze
hem zeven jaar lang thuis heeft verzorgd. Nu hij
wegvalt, voelt Karin zich letterlijk maar half, maar
het leven gaat door. Waar haalt ze de kracht vandaan om haar leven opnieuw op te nemen?

Davidsfonds / Harde kaft - 320 p. / 20 x 25,5 cm / € 29,99 / NR. 42

Filosofie voor een
weergaloos leven

Niet te geloven

Voor het leven is er geen generale repetitie. Gelukkig zijn grote denkers je voorgegaan en geven
ze wijze raad. In dit boek ontdek je dat filosofie
minder onbegrijpelijk en hoogdravend is dan we
vaak denken. Een bundel vol troost, rust, vriendschap, begrip en plezier.

Het Nieuwe Testament heeft de westerse samenleving en cultuur diepgaand beïnvloed, maar wat
weten we er eigenlijk over? Dit boek onderzoekt
de werkelijkheid achter het Nieuwe Testament en
werpt zo een volledig nieuw licht op de Bijbelse
verhalen. Als dit boek je interesseert, kijk dan ook
naar Hoe zag Jezus eruit? op pagina 36.

De Bezige Bij / Zachte kaft - 240 p. / 12,5 x 20 cm /
€ 18,99 / NR. 44

Davidsfonds / Zachte kaft - 256 p. / 15 x 23 cm /
€ 24,99 / NR. 45

Lammert Kamphuis

Cursus: Elkaar helpen bij verliesverwerking door

z Manu Keirse in Sint-Niklaas

Davidsfonds / Zachte kaft - 320 p. / 14 x 21,5 cm /
€ 22,50 / NR. 43

Willie van Peer
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Silence, please!

Intieme gesprekken over stilte en tot rust komen op de laatste stilteplekken
Cath Luyten

Geniet van je pensioen
200 tips om actief te blijven
Mark Claus

Snak je ook naar rust en stilte?
Heb je nood om te verlangzamen en verstillen? In dit boek
vind je inzichten en technieken
van componist Jan Swerts, psychiater Dirk De Wachter, kunstenares Delphine Boël, theatermaker Josse De Pauw, tv-vrouw
Annemie Struyf, wiskundige en
filosoof Jean Paul Van Bendegem,
actrice Barbara Sarafian, zangermuzikant Guido Belcanto, radiopresentatrice Linde Merckpoel en
drumster Isolde Lasoen. Inclusief
een stilte-atlas, met bijzondere
stiltegebieden en -plekken.
Cursus: Wandelen tegen de tijdsgeest
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Dat is voor als ik met pensioen ga.
Heb je dat ook al dikwijls gezegd?
Eindelijk zeeën van tijd om te doen
wat je graag doet, maar wat is dat
dan allemaal? Sommige senioren
hebben het drukker dan ooit wanneer ze gepensioneerd zijn en andere genieten juist van de rust. Dit
boek zet je op weg met 200 tips om
actief te blijven. Als ervaren pensioencoach biedt Mark Claus je tal van
mogelijkheden om fit in je hoofd en
goed in je vel ouder te worden, positief in het leven te staan en creatief
aan de slag te gaan.

Cursus: Geniet van je pensioen door Mark Claus,

z door Joris Capenberghs in Brugge

z locatie nog te bepalen

Manteau / Zachte kaft - 200 p. / 17 x 24 cm / € 23,50 / NR. 46

Davidsfonds / Zachte kaft - 192 p. / 14 x 21,5 cm / € 22,50 / NR. 47

Anders kijken en luisteren
naar kinderen en jongeren

Zorgenmeisje

Het duurzame gezin

Van kleine kwetsuren tot diep leed: kinderen en
jongeren zenden soms kleine signalen uit of stellen grote daden die ons machteloos achterlaten.
Psychotherapeute Lut Celie vertelt over hoe ze
met kinderen en jongeren op zoek gaat naar de
kracht in henzelf.

Wanneer een zorgenkind in je gezin wordt geboren, staat je leven op zijn kop. Je zekerheden veranderen in vraagtekens. Voor sommige ‘technische’
vragen kun je terecht bij specialisten, maar wat
vaak ontbreekt, is de ervaring van ‘zorgouders’.
Dit boek bevat zo’n getuigenis.

Wil je duurzamer leven, maar weet je niet goed
waar te beginnen? Op een wetenschappelijk onderbouwde manier en met een holistische visie
geeft dit boek je een antwoord op allerlei praktische vragen.

Angèle / Zachte kaft - 240 p. / 12,5 x 20 cm / € 19,99
/ NR. 48

Manteau / Zachte kaft - 224 p. / 14 x 21,5 cm / € 24,99
/ NR. 49

Manteau / Zachte kaft - 216 p. / 17 x 24 cm / € 24,99
/ NR. 50

Lut Celie

Frauke Cosaert

Sustainable Family
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Europa in woelig water

Waarom muren niet werken

Hendrik Vos en Rob Heirbaut

Samenwerken in tijden van populisme
Peter Van Kemseke en Ingmar Samyn
De Europese Unie is machtig geworden. We reizen zonder grenscontroles, betalen met de euro en op allerlei vlakken hebben Europese regels
een impact op ons leven. Maar soms
lijkt de Unie machteloos: tijdens de
eurocrisis, bij belastingontwijking,
terreurdreiging ... Rob Heirbaut en
Hendrik Vos bekijken hoe Europa
met noodsituaties omgaat. Het
stokt en het rommelt, maar de integratie valt niet stil. Wat is de lijm
die de lidstaten aan de onderhandelingstafel houdt?

In 2019 en 2020 zetelt België voor
de zesde keer in de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties, een van de
machtigste internationale organisaties ter wereld. Maar wat hebben
wij eraan? Hoe belangrijk universele
mensenrechten ook zijn, is het echt
nodig om duizenden kilometers van
huis een dictator te onttronen? Spelen er bij een interventie vaak geen
andere belangen dan humanitaire?
En moet ook Europa daarin geen
actievere rol spelen? Op deze en
andere vragen gaat dit boek in.

Reis: Met Katelijne Hermans naar de Europese wijk in Brussel;

Hendrik Vos en anderen op Elbecruise
z Met
Cursus: De Europese Unie door Hendrik Vos in Brussel

Davidsfonds / Zachte kaft - 288 p. / 14 x 21,5 cm / € 22,50 / NR. 51

Pleidooi tegen enthousiasme

Davidsfonds / Zachte kaft - 176 p. / 14 x 21,5 cm / € 22,50 / NR. 52

Coen Simon

Hoe economie de
wereld kan redden

Hoe overleef je een
autocratie?

Niet de waarheid, maar het enthousiasme is tegenwoordig het overtuigingsmiddel. Dit boek
waarschuwt voor de gevolgen van die geestdrift,
die zo gemakkelijk zonder feiten kan. Want terwijl
enthousiasme viraal gaat, ligt de waarheid in het
midden.

Twee gerenommeerde economen leggen uit hoe
hun vak een rol kan spelen bij het oplossen van
de grootste en moeilijkste maatschappelijke en
politieke problemen. De technologische middelen
om de uitdagingen te lijf te gaan bestaan, maar
een visie ontbreekt.

Dit is essentiële lectuur voor iedereen die het
controversiële presidentschap van Donald Trump
wil begrijpen. Het boek legt uit hoe in het Amerika
van Trump vaste democratische waarden en instellingen worden afgebroken en hoe het abnormale
normaal wordt.

Cursus: Fake News en waarheidsspreken door Rob

Abhijit Banerjee en Esther Duflo

Dagevenement: documentaire Capital in the 21th

Masha Gessen

Reis: Met Ronald Sledsens

z Devos in Beveren

met Thomas Piketty, toegelicht door Wouter
z Century
z naar Chicago
Ryckbosch op DOCVILLE in Leuven

De Bezige Bij / Zachte kaft - 96 p. / 12,5 x 20 cm /
€ 11,99 / NR. 53

Thomas Rap / Zachte kaft - 488 p. / 15 x 23 cm /
€ 27,50 / NR. 54

De Bezige Bij / Zachte kaft - 300 p. / 12,5 x 20 cm /
€ 22,99 / NR. 55

Actualiteit & zingeving

Lectrr feest
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Cartoons 2020

Het jaar in cartoons
Lectrr

Beste cartoons wereldwijd
Internationaal Cartoonfestival Knokke-Heist
Al bijna zestig jaar biedt het Internationaal Cartoonfestival van KnokkeHeist een podium aan de beste cartoonisten van over de hele wereld.
Cartoons 2020 presenteert alle winnaars en een selectie van honderd
genomineerden uit de inzendingen
van dit jaar, opnieuw afkomstig uit
bijna honderd verschillende landen. Of
cartoons nu kritisch of ontwapenend
zijn, brandend actueel of tijdloos, ze
brengen uiteenlopende visies op de
wereld en de actualiteit in een taal
die iedereen begrijpt: humor.

Spijbelen voor het klimaat, het
was een nieuw fenomeen in
2019 dat voor heel wat polemiek
zorgde en het klimaat volop onder de aandacht bracht. Ook de
brexit beheerste maandenlang
de berichtgeving, totdat de verkiezingen in mei alle aandacht
opeisten. De cartooneske kijk
van Lectrr op de wereld is voor
het achtste jaar op rij gebundeld
in een ingenieus jaaroverzicht. In
Lectrr feest kun je met humor van
de bovenste plank terugblikken
op een bewogen 2019.

Davidsfonds / Zachte kaft - 224 p. / 19 x 19 cm/ € 19,99 / NR. 56

Lectrr lekt
Lectrr

Davidsfonds / Harde kaft - 128 p. / 19 x 19 cm / € 17,99 / NR. 57

Cartoons 2019

Internationaal Cartoonfestival KnokkeHeist

Ben je slim genoeg om
geheim agent te zijn?
John Gillard

Een gebeurtenis die in 2018 wereldwijd opschudding veroorzaakte, is het lekken van privégegevens
door Facebook. In dit boek kun je met humor van
de bovenste plank terugblikken op nog meer gebeurtenissen uit een bewogen 2018.

De beste cartoons van over de hele wereld staan
elk jaar centraal op het Internationaal Cartoonfestival van Knokke-Heist. Cartoons 2019 bundelt de
beste inzendingen die elk op hun manier een visie
op de wereld en actualiteit brengen.

Heb je je ooit afgevraagd of je een geheim agent
kunt worden? In dit boek ontdek je of je over de
juiste vaardigheden beschikt. Wedijver met echte
CIA-agenten, probeer de codes te kraken en breek
je brein op allerlei puzzels, raadsels en mysteries.

Davidsfonds / Zachte kaft - 288 p. / 19 x 19 cm /
€ 19,99 / NR. 58

Davidsfonds / Harde kaft - 120 p. / 19 x 19 cm / € 17,99
/ NR. 59

Davidsfonds / Zachte kaft - 224p. / 17 x 23 cm /
€ 24,99 / NR. 60

GESCHIEDENIS,
KUNST &
MUZIEK
“Wie ver van het centrum opgroeit, heeft vaak een
frisse, enigszins afwijkende kijk op de gang van
zaken. Zulke mensen merken dingen op waar anderen, die hun leven in het hart van een bepaalde
gemeenschap slijten, aan voorbijgaan. Zo komen
kunstenaars, filosofen, schrijvers en wetenschappers
uit de periferie vaak tot bijzondere inzichten en vaak
leveren ze interessant werk af. Neem nu Australië,
dat een marginale positie in de Engelstalige wereld
inneemt, maar wel schrijvers en denkers als Robert
Hughes, Clive James, Germaine Greer en - niet te
vergeten - Dame Edna Everage heeft voortgebracht.
Allemaal gingen of gaan ze koppig hun eigen weg.”
“Jonathan J. Moore is ook zo'n Australiër die zijn blik
richt op de dingen waar wij aan voorbijgaan of die
we al lang vergeten zijn. Deze historicus, die verbonden is aan de universiteit van Melbourne, bestudeerde in Galg en guillotine de manieren waarop in
de loop van de geschiedenis executies plaatsvonden.
Met Pest en cholera schreef hij een boek over een
tijdloos onderwerp dat recent weer heel erg actueel
werd. Geheim en gevaarlijk richt de focus dan weer
op geheime genootschappen, die vanuit de coulissen hun wereldvisie proberen te realiseren. Wat mij
het meest verraste, was dat het een geschiedenis
is die tot vandaag doorloopt. Het is niet iets dat
helemaal voorbij is. Proppers passeren de revue, de
aanslagen met saringas in de metro van Tokyo, de
zelfmoordacties van David Jones … In al die verhalen
slaagt Moore erin om een mooi evenwicht te vinden
tussen grote lijnen en anekdotiek.”
→ Alle info over dit boek vind je op pagina 46.

Toon Horsten, Davidsfonds
uitgever, over het boek
Geheim en gevaarlijk van
Jonathan J. Moore.
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Vergif

Genesis

Een geïllustreerde geschiedenis
Joel Levy

Het grote verhaal van de oerknal tot nu
Guido Tonelli

Het gebruik van gif om te doden
is al bekend vanaf de oudheid. En
sinds mensenheugenis, lang voor
Socrates gedwongen zelfmoord
pleegde, moeten ontelbaar veel
mensen gestorven zijn door het
eten van giftige planten of paddenstoelen. Maar ondanks zijn afschrikwekkend imago is gif soms ook
nuttig. Sommige giffen, die zelfs
in kleine hoeveelheden dodelijk
zijn, worden namelijk gebruikt in
geneesmiddelen. In dit boek ontdek
je de belangrijke, maar vaak minder
bekende rol van gif in de loop der
tijden.

Wat gebeurde er in de eerste momenten van ons universum? Misschien
wisten de oude Grieken het al en was
er in het begin inderdaad alleen chaos.
Modern wetenschappelijk onderzoek
lijkt dat in elk geval te bevestigen.
Om uit te zoeken hoe ons universum
is ontstaan en hoe het er nu uitziet,
speuren onderzoekers de verste uithoeken van de sterrenstelsels af en
reconstrueren ze mogelijke scenario’s
in enorme deeltjesversnellers. Hun
doel is om meer te weten te komen
over het einde van ons universum.

z
Davidsfonds / Zachte kaft met flappen - 224 p. / 14 x 21,5 cm / € 29,99 / NR. 61

Cursus: Planeet Aarde door
Manuel Sintubin in Oostende

De Bezige Bij / Zachte kaft - 240 p. / 13,5 x 21,5 cm / € 22,99 / NR. 62

Ontdek op pagina 46 de nieuwe topper van
Jonathan J. Moore: Geheim en gevaarlijk

Pijn en genot

Galg en guillotine
Jonathan J. Moore

Jonathan J. Moore

De essays van Mendelsohn zijn verplicht leesvoer
als je onze cultuur wilt ontleden. Je leest niet alleen waarom Grieken en Romeinen nog steeds als
voorbeeld gelden, maar ook over hedendaagse
auteurs als Hanya Yanagihara en de vrouwen in
Game of Thrones.

Al duizenden jaren vinden wereldwijd (publieke)
terechtstellingen plaats. Doorspekt met anekdotes
biedt dit boek een fascinerend verhaal dat vragen
doet rijzen over de dunne grens tussen recht en
onrecht. Niet geschikt voor gevoelige lezers!

Het is straf wat de geneeskunde nu allemaal kan,
maar tot in de 19de eeuw pasten dokters onwaarschijnlijke remedies toe. Dit boek biedt een fascinerend overzicht van allerlei afschuwelijke ziekten
en hoe ze vroeger werden behandeld.

Daniel Mendelsohn

De Bezige Bij / Zachte kaft - 336 p. / 13,5 x 21,5 cm /
€ 29,99 / NR. 63

Cursus: De Franse Revolutie door de ogen van de

Pest en Cholera

Cursus: Epidemieën in de Lage Landen door Paul
Broos in Oudenburg; Pandemieën en bedevaarten
door Kris Merckx (online)

z slachtoffers door Joris Verbeurgt in Hasselt

z

Davidsfonds / Zachte kaft - 256 p. / 17 x 22,5 / € 29,99
/ NR. 64

Davidsfonds / Zachte kaft - 256 p. / 17 x 22,5 / € 29,99
/ NR. 65

Geschiedenis, kunst & muziek

De Bourgondische vorsten (1315-1530)
Edward De Maesschalck

Pocketuitgave zonder illustraties

De Graven van Vlaanderen (861-1384)
Edward De Maesschalck

Pocketuitgave zonder illustraties

Dit boek beschrijft de Bourgondische vorsten tegen de achtergrond
van hun tijd en heeft oog voor alle
facetten van de samenleving. Je
leert over de politieke en maatschappelijke context, de pracht en
praal van het hofleven en tal van
artistieke hoogstandjes. Je maakt
kennis met het dagelijks leven en
leert bij over grote gebeurtenissen
zoals de pest, de Honderdjarige
Oorlog en de kruistochten. Huwelijken, begrafenissen, toernooien en
moordpartijen: je beleeft alles mee
in dit handige leesformaat.

z

Boudewijn de IJzeren schaakte een
koningsdochter en werd zo de eerste
graaf van Vlaanderen. Het zou meer
dan vijfhonderd jaar duren voor het
graafschap overging in Bourgondische handen. In die periode ontwikkelde Vlaanderen zich tot een van de
rijkste en dichtstbevolkte gebieden
van West-Europa, waar handel en
nijverheid hoge toppen scheerden
en Brugge uitgroeide tot de grootste handelsstad ten noorden van de
Alpen. Je ontdekt het allemaal in dit
handig leesformaat.

Reis: Met Edward De Maesschalck naar Leuven,
naar Mechelen of naar Roubaix, Rijsel & Arras

Davidsfonds / Zachte kaft - 248 p. / 15 x 23 cm / € 22,99 / NR. 66

Davidsfonds / Zachte kaft - 544 p. / 15 x 23 cm / € 29,99 / NR. 67

Het strijdtoneel van Europa (1648-1815)

Het Laatste Avondmaal,
naar Leonardo da Vinci

Edward De Maesschalck

In de geschiedschrijving van
de Zuidelijke Nederlanden,
het latere België, blijft de periode sinds de afscheiding van
Nederland (1648) tot aan de
Slag bij Waterloo (1815) doorgaans onderbelicht. Rampen
en oorlog teisterden het land,
dat machteloos opeenvolgende
buitenlandse regimes moest
doorstaan. Toch verdubbelde
de bevolking bijna, werden
de meeste grote steenwegen
aangelegd, bloeide de kant- en
katoenindustrie en werd de intensieve landbouw een voorbeeld voor heel Europa.

z
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Een wonderlijke geschiedenis
Piet Boncquet en Greet Verschatse

Terwijl het origineel in Milaan
langzaam kleur en glans verliest,
schittert een van de oudste en
beste kopieën van Het Laatste
Avondmaal van Leonardo da Vinci
nog steeds in de abdij van Tongerlo. Wie was de kunstenaar?
Waarom is de versie van Tongerlo
kunsthistorisch zo belangrijk? Dat
Het Laatste Avondmaal van Tongerlo nog steeds te bewonderen
valt, mag een half wonder heten.
Het is bijna niet te geloven welke
rampspoed het grote doek allemaal overleefde.

Cursus: Het strijdtoneel van Europa
door Edward De Maesschalck in Tienen

Davidsfonds / Harde kaft - 352 p. / 25 x 29 cm / € 69,99 / NR. 68

Sterck & De Vreese / Zachte kaft - 160 p. / 19,5 x 25 cm / € 29,99 / NR. 69
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Geheim en gevaarlijk

Sekten en genootschappen door de eeuwen heen
Jonathan J. Moore

Dit boek onthult de mysterieuze geschiedenis van de gevaarlijkste, geheimzinnigste en meest raadselachtige genootschappen. Je leest niet alleen verhalen
van religieuze sekten die het einde van de wereld afwachten, je krijgt ook
een beeld van hedendaagse criminele of haatdragende organisaties zoals
de Ku Klux Clan. Jonathan J. Moore spitst zich toe op de geschiedenis van
die genootschappen en onderzoekt waarom mensen zich op een bepaald
moment in het geniep gingen organiseren. Voorbeelden van mensenoffers
uit de ijzertijd, zelotische priesters, mystieke profeten en politieke moorden
passeren de revue. Waar sommige van die organisaties eerder geschuwd
worden en aan de rand van de maatschappij staan, bepalen andere mee
het politieke, culturele en zelfs economische bestuur van een regio. Laat je
meeslepen en verrassen door dit rijk geïllustreerde boek vol sappige anekdotes.
→ Meer info over dit boek vind je op pagina 21 en 43.

z

Cursus: De vrijmetselarij door
John van Schaik in Brasschaat

Davidsfonds / Zachte kaft - 224 p. / 17 x 23 cm / € 29,99 / NR. 1

Van Eyck

Een optische revolutie
Maximiliaan Martens, Till-Holger Borchert,
Jan Dumolyn e.a.

Als schilder van de Bourgondische hertog Filips de Goede en van het hof
en de rijke inwoners van steden als Brugge en Gent torende Jan van Eyck
(1390-1441) mijlenver uit boven zijn tijdgenoten. Van Eycks weergaloze
techniek, zijn grondige wetenschappelijke kennis en zijn ongeëvenaarde
observatievermogen waren doorslaggevend voor de verdere ontwikkeling
van de beeldende kunst. Dankzij de spectaculaire resultaten van de restauratie van het Lam Gods kijken we vandaag met een totaal nieuwe blik
naar het veelluik en naar het hele oeuvre van Hubert en Jan van Eyck. Dit
rijk geïllustreerde boek bij de expo in het Museum voor Schone Kunsten in
Gent brengt het complete oeuvre van Van Eyck samen, aangevuld met meer
dan honderd topstukken uit de late middeleeuwen waaruit de invloed van
deze absolute grootmeester van de westerse kunst blijkt.

z

Cursus: Het Lam Gods door Anne van Grevenstein in Temse;
Jan van Eyck en zijn schildertechnieken door Jan Bustin (online)

Hannibal / Harde kaft met stofwikkel - 504 p. / 24 x 32 cm / € 64,50 / NR. 70
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De invloedrijkste mensen van onze tijd
Roberto Mottadelli en Gianni Morelli

Albert II

Een biografie
Thierry Debels

Welke mensen hebben onze
wereld voorgoed veranderd?
Namen als Marie Curie, Le
Corbusier en Mao Zedong
klinken je wellicht bekend in
de oren, maar weet je nog
waarom ze zo belangrijk zijn?
Fris je geheugen op met deze
vijftig portretten in woord
en beeld van personen die
in de voorbije eeuw een bijzondere rol hebben gespeeld,
van Thomas Edison, Sigmund
Freud en Walt Disney tot Elizabeth II, Frida Kahlo en Eva
Perón. Een luxueus koffietafelboek met prachtige foto’s.

Wie is de jongere broer van Boudewijn echt? Een goedlachse bourgondiër of een koppige Coburger?
Waarom had hij zo’n moeite om zijn
dochter Delphine te erkennen? Hoe
verliep de verzoening met Paola?
Kent de burger het jongste kind van
de mythische koningin Astrid wel
echt? Wat deed prins Albert tijdens
zijn wilde jaren in de jaren 1960 en
1970? Klopt het dat hij op seksfeestjes aanwezig was? In dit boek neemt
Debels geen blad voor de mond en
onthult hij een kant van de prins die
minder bekend is.

z

Cursus: België en zijn koningen door Mark Van den Wijngaert
in Sint-Genesius-Rode

Davidsfonds / Harde kaft - 224 p. / 24 x 28,5 cm / € 34,99 / NR. 71

Manteau / Zachte kaft - 296 p. / 14 x 21,5 cm / € 19,99 / NR. 72

Hennessy-getijdenboek

Napoleon

Dit Latijnse getijdenboek werd rond 1535 vervaardigd in het atelier van de
laatste grote Vlaamse miniaturist Simon Bening en bevat onder meer een
kalender, evangelieteksten, getijden van de Maagd Maria, een mis voor
Maria, boetepsalmen en suffragiën. Deze facsimile is bijzonder en uniek:
het gaat om een exacte kopie van het originele exemplaar uit de Koninklijke
Bibliotheek, gedrukt op hoogwaardig materiaal. Een absolute aanrader voor
liefhebbers van de mooiste miniaturen en boekverluchtingen.
Davidsfonds / Harde kaft in doos - 380 p. / 10,5 x 14,5 cm / € 99,99 / NR. 73
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De schaduw van de revolutie
Bart Van Loo
De Franse Revolutie en Napoleon:
de twee verhalen uit de westerse
geschiedenis die het meest tot
de verbeelding spreken, zijn nu
gebundeld in een bevattelijke en
meeslepende vertelling. Meesterverteller Bart Van Loo schetst een
weergaloos portret van de man en
zijn tijd. Ga mee op zoek naar de
mens achter de mythe en ontdek
de boeiende en uiterst woelige
periode van de Franse Revolutie,
toen de oude wereld verging en
alles anders werd. De schaduw van
die revolutie zou altijd over Napoleon blijven hangen.

z

Cursus: Frankrijk in een notendop
door Hans Cools in Aalst

De Bezige Bij / Harde kaft - 496 p. / 15 x 23 cm / € 29,99 / NR. 74
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OORLOGSBOEKEN
In 2020 herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.

We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om die vrijheid
door te geven aan nieuwe generaties. Om deze herdenking de aandacht te geven die ze verdient, bundelen we
een aantal boeken over de oorlogsjaren.

Gesprekken met Mussolini

Hitler en de Belgen

Toen dit boek in 1932 verscheen, was het
meteen een internationale bestseller. Ludwig
had dagenlang met de Italiaanse dictator
gesproken, die op dat moment op het toppunt van zijn macht stond. In dat gesprek
ontvouwde Mussolini zijn wereldbeeld. Voor
het eerst sinds 1932 verschijnt nu deze gloednieuwe Nederlandse vertaling.

Op 10 mei 1940 viel Hitler België binnen en
die bezetting duurde vier jaar. Waarom viel
hij juist ons land aan? Welke toekomst zag hij
voor de Belgen in zijn Groot Germaanse Rijk?
In dit boek ontrafelt Bert Cornelis, die eerder
De zaak van de zwarten schreef, deze weinig
bekende episode uit onze geschiedenis.

Emil Ludwig

Davidsfonds / Zachte kaft - 176 p. / 14 x 21,5 cm / € 24,99 / NR. 75

Bert Cornelis

z

Davidsfonds / Zachte kaft - 384 p. / 15 x 23 cm / € 27,99 / NR. 76

Het verzet van de
Zwarte Hand

Het XXste transport
naar Auschwitz

Kurt Van Camp

In 1941 werd De Zwarte Hand opgerold en kwam
er een einde aan de poging om de Duitse bezetter en zijn lokale medewerkers uit te dagen. Het
verhaal van de verzetsgroep staat model voor
de ervaringen van vele politieke gevangenen en
verzetsstrijders.

Davidsfonds / Zachte kaft - 256 p. / 15 x 23 / € 23,50
/ NR. 77

Reis: Met Luc De Vos naar Normandië;
Met Hubert De Vos naar Bastenaken
Cursus: Duivelse minnaars door Gorik Goris (online)

Marc Michiels en Mark Van den Wijngaert

“Nog nooit is het
verleden zo brandend
actueel gebleken. De
geschiedenis herhaalt
zich nooit één op één,
maar dat neemt niet
weg dat men er wel
heel veel lessen uit kan
trekken. Zulke lessen
starten met historisch
inzicht en adequate
analyses. Het zijn
die verhalen die ons
kunnen inspireren tot
een beter handelen.”
- CHRISTOPHE BUSCH,
directeur Hannah Arendt Instituut
en docent bij Davidsfonds Academie

Vanuit de Dossinkazerne in Mechelen vertrok op
19 april 1943 het XXste transport naar Auschwitz.
Drie jonge mannen slaagden erin de trein te doen
stoppen en voor de trein de grens bereikte, konden
meer dan tweehonderd gevangenen ontsnappen.

z

Reis: Met Christophe Busch en Fréderic Crahay of
Johan Puttemans naar Auschwitz & Krakau

Davidsfonds / Zachte kaft - 288 p. / 15 x 23 cm /
€ 23,50 / NR. 78
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Bevrijdingskind
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39-45

Herman Van Veen en Rob Chrispijn

De Tweede Wereldoorlog
Luc de Vos en Dave Warnier

Herman van Veen is een kind van de
bevrijding, net als Rob Chrispijn. Samen
schrijven ze, geleid door de muziek die
hun leven vormgaf, over wat dat voor
hen betekent. Liedjes, muzikanten en
flarden van coupletten roepen een
wereld op die vaak allang vergeten is.
Het resultaat is een prachtig mozaïek
van heel persoonlijke en tegelijkertijd
universele waarde. Vrolijk, ontroerend,
troostrijk en herkenbaar. Dit boek is de
soundtrack van een bewogen leven en
een bewogen tijd, van 75 jaar vrijheid.

Met de inval in Polen wierp Hitler
de lont in het kruitvat. De wereld
raakte verwikkeld in de meest destructieve oorlog uit de geschiedenis: de Tweede Wereldoorlog. Luc
De Vos en Dave Warnier focussen op
de oorzaken van deze wereldbrand
en stellen het militaire verhaal centraal, met speciale aandacht voor
België. Dit is een onmisbaar basiswerk met unieke foto’s die de harde
werkelijkheid laten zien en kaarten
die stap voor stap de militaire zetten in beeld brengen.

z
Thomas Rap / Harde kaft - 304 p. / 12,5 x 20 cm / € 22,50 / NR. 79

Reis: Met Luc De Vos naar Normandië; Met Hubert De Vos naar Bastenaken
Cursus: Duivelse minnaars door Gorik Goris (online)

Sterck & De Vreese / Harde kaft - 440 p. / 23 x 28 cm / € 45 / NR. 80

Beulen van Breendonk

De zomer van 1939

Mark Van den Wijngaert, Patrick Nefors,
Dimitri Roden, Tine Jorisse en Olivier Van
der Wilt

Marnix Peeters en Jana Wuyts

“Geschiedenis dient om
niet te vergeten en in
verband met de Tweede
Wereldoorlog dient ze in
eerste instantie om onze
plicht van herinnering
te vervullen tegenover
de slachtoffers van
het nazigeweld.”
Het Fort van Breendonk werd als gevangenis en
doorgangskamp gebruikt door de Sipo-SD, de ergste van de Duitse politiediensten. De gevangenen
werden door de SS uitgehongerd, afgebeuld en
gefolterd. Dit boek doet verslag van de misdaden.

z

- MARK VAN DEN WIJNGAERT,
emeritus hoogleraar Hedendaagse
Geschiedenis KU Leuven (campus
Brussel) en docent bij Davidsfonds
Academie

Op een rommelmarkt vonden de auteurs een
Guide Michelin 1938-1939. Het was het begin van
een wonderbaarlijke tijdreis door het België van
tachtig jaar geleden: ons land in zijn laatste zomer
vóór de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog.

Reis: Met Christophe Busch en Fréderic Crahay of
Johan Puttemans naar Auschwitz & Krakau

Davidsfonds / Zachte kaft - 224 p. / 15 x 23 cm /
€ 23,50 / NR. 81

Angèle / Zachte kaft - 192 p. / 17 x 24 cm / € 22,50
/ NR. 82

50 Geschiedenis, kunst & muziek

Antwerpen 1920

Over de muur

Verhalen van de VIIe Olympiade
Jasper Truyens

Duitsland 30 jaar later
Rik Tyrions

Eén dag na de wapenstilstand op 11
november 1918 belde de voorzitter van
het Internationaal Olympisch Comité
met het Belgisch Olympisch Comité. Hij
liet weten de vooroorlogse kandidatuur
van Antwerpen voor de organisatie van
de VIIe Olympiade in 1920 te steunen.
Door de korte voorbereidingstijd en
het geldgebrek werd het een olympiade vol eigenaardigheden. Naast een
aantal bekende gebeurtenissen, bleven
veel markante verhalen tot op heden
grotendeels verborgen. Dit boek brengt
ze weer aan de oppervlakte.

De val van de Berlijnse Muur in 1989 is
voor veel mensen een scharnierpunt in
de geschiedenis. Elf maanden later waren
Oost- en West-Duitsland weer één land.
Iedereen had verwacht dat de Bondsrepubliek en de DDR snel naar elkaar toe
zouden groeien. Maar 30 jaar later heerst
er in het Oosten van Duitsland nog altijd
ongenoegen over de fouten van de eenmaking. Duitslandexpert Rik Tyrions behandelt een aantal actuele vragen, waarop
het antwoord te vinden is in de woelige
geschiedenis van het land.

z
Davidsfonds / Zachte kaft - 174 p. / 19 x 26 cm / € 22,50 / NR. 83

Reis: Met Rik Tyrions naar Noord-Duitse Hanzesteden
Cursus: 30 jaar na de eenmaking van Duitsland door Rik Tyrions in Brecht

Davidsfonds / Zachte kaft - 304 p. / 15 x 23 cm / € 24,99 / NR. 84

Mijn naam is Selma

De duizelingwekkende jaren

Zwanenzang 1945

Ze was zeventien toen de Tweede Wereldoorlog
uitbrak. Tot dan toe had het feit dat Selma joods
was geen grote rol in haar leven gespeeld, maar
nu werd het ineens een kwestie van leven en dood.
Dit is een ongelooflijk levensverhaal!

Stel je voor dat je de jaren 1900 tot 1914 zou bekijken zonder de schaduw die de gruwelijke gebeurtenissen van de 20ste eeuw erover geworpen
hebben. Blom beschrijft die jaren zoals ze beleefd
zijn in al hun complexiteit en met aandacht voor
literatuur en kunst.

Twintig jaar lang verzamelde de Duitse schrijver Walter Kempowski brieven, dagboeken en
memoires over de Tweede Wereldoorlog. In het
sluitstuk van zijn tiendelige reeks wordt het einde
van de oorlog beschreven aan de hand van diverse
bronnen en getuigenissen.

De Bezige Bij / Zachte kaft - 560 p. / 15 x 23 cm /
€ 25,99 / NR. 86

Thomas Rap / Zachte kaft - 544 p. / 15 x 23 cm /
€ 29,99 euro / NR. 87

Selma van de Perre

z

Philipp Blom

Walter Kempowski

Reis: Met Christophe Busch en Fréderic Crahay of
Johan Puttemans naar Auschwitz & Krakau

Thomas Rap / Zachte kaft - 256 p. / 13,5 x 21,5 cm /
€ 19,99 / NR. 85
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De geniale mislukking van de middeleeuwen
Raoul Bauer

Niet meer blaffen naar de maan
Raoul Bauer

De 12de eeuw was een tijd vol creatieve vernieuwing en een periode
waarin twee grote denkers met
elkaar botsten. De dialecticus Abélard benaderde de werkelijkheid rationeel, de mysticus Bernardus van
Clairvaux hechtte alleen waarde
aan religieus-intuïtieve kennis. Tussen beide genieën had het tot een
vruchtbare dialoog kunnen komen,
maar het liep uit op een regelrechte
confrontatie. Raoul Bauer trekt een
rechte lijn tussen dit 12de-eeuwse
conflict en de cultuurcrisis vandaag
en biedt zo een verrassend en controversieel inzicht.

Cursus: Cultuur voor en na de slag bij Hastings door Jozef Janssens (online); Weten-

Zijn er tussen wetenschap, geloof en magie waterdichte schotten te plaatsen? Is er een verschil
tussen een wonderbaarlijk mirakel en een te mijden toverkunstje? Is de rede enkel te vinden in
de wetenschap of speelt die ook
een rol in religie en magie? Hoe
stond de kerk tegenover wetenschappelijke bevindingen? Raoul
Bauer gaat op zoek naar antwoorden op die vragen en vindt
ze onder meer in de geschriften
van grote wetenschappers uit de
middeleeuwen, zoals Isidorus
van Sevilla, Beda Venerabilis en
Gerbert van Aurillac.
Cursus: Cultuur voor en na de slag bij Hastings door Jozef Janssens (online); Weten-

z schap, religie en magie in de vroege middeleeuwen door Raoul Bauer in Mortsel

z schap, religie en magie in de vroege middeleeuwen door Raoul Bauer in Mortsel

Sterck & De Vreese / Zachte kaft - 144 p. / 14 x 21,5 cm / € 17,50 / NR. 88

Sterck & De Vreese / Zachte kaft - 208 p. / 17 x 24 cm / € 25 / NR. 89

Brugge, een middeleeuwse
metropool 850-1550

Gustave van de Woestijne

Jan Dumolyn en Andrew Brown (red.)

Nooit eerder verscheen er zo’n
volledige geschiedenis van
Brugge. In de middeleeuwen was
Brugge een krachtige, levendige
en verleidelijke plek die zich in het
hart van de economische macht
in Europa nestelde. In dit boek
tonen 24 auteurs uit binnen- en
buitenland, allemaal specialisten
in hun vakgebied, hoe complex
de middeleeuwse samenleving
was. Ze focussen niet alleen
op Brugge en omgeving, maar
vergelijken ook met steden als
Genua, Venetië, Parijs en Londen.
Inclusief beelden uit Brugse musea, bibliotheken en archieven.

z

Karel en ik

De Vlaamse schilder Gustave van
de Woestijne beschrijft zijn herinneringen aan zijn oudere broer Karel, de bekende dichter. Het boek is
een relaas van hun beider levens en
artistieke ontwikkelingen. Gustave
neemt ons mee naar hun jeugd, hun
verblijf in Sint-Martens-Latem, de
huwelijksperikelen van Karel en het
leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op een aandoenlijke manier
schetst hij een levendig beeld van
het dagelijks leven van de twee
broers en hun artistieke omgeving.

Dagevenement: Simon Stevin met
Guido Vanden Berghe in Brugge

Sterck & De Vreese / Harde kaft - 440 p. / 23 x 28 cm / € 49,99 / NR. 90
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Davidsfonds / Zachte kaft - 284 p. / 15 x 23 cm / € 22,50 / NR. 91
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Op reis met Vlaamse meesters

Vijftig ‘schilderachtige’ plekken vroeger en nu
Jos Vandervelden

Kunst & christendom

300 taferelen
Jo Claes en Kathy Vincke

Wist je dat het Lam Gods van de
gebroeders Van Eyck de kruisdood en verrijzenis van Christus
herdenkt? En dat de duif de
Heilige Geest voorstelt? Tweeduizend jaar christendom heeft
een indrukwekkende schat aan
kunstvoorwerpen opgeleverd.
Dit boek biedt een chronologisch
overzicht van de driehonderd
belangrijkste taferelen in de
christelijke kunst. Bij elke scène
vind je een verwijzing naar het
Bijbelse verhaal en een korte
toelichting of vergelijking met
andere legenden, mythen of
religieuze teksten.

Ontdek de locaties in Vlaanderen en Brussel waar onze
grootste schilders hun schildersezel opstelden. Ooit vonden zij dat goede plekken om
op doek vast te leggen. Vaak
zijn ze dat nu nog. Dit boek
vertelt het verhaal achter
vijftig schilderijen van de
laatste zeshonderd jaar en
toont je de stedelijke ontwikkelingen in de middeleeuwen, de industriële vooruitgang, de natievorming van
België en de oorlogen. Tot
slot krijg je bij elke locatie
tips voor bezienswaardigheden en natuurgebieden
in de buurt.
Davidsfonds / Zachte kaft - 224 p. / 17 x 22 cm / € 29,99 / NR. 92

Davidsfonds / Harde kaft - 392 p. / 17 x 24 cm / € 34,99 / NR. 93

De jonge Rembrandt

Kijk omhoog

Een biografie
Onno Blom

Prachtige koepels, gewelven en plafonds
Catherine McCormack
Van Rembrandts jeugd weten we
weinig tot niets. Het intiemste wat
we van hem hebben, is zijn werk,
dat ook in die vroege jaren al verbluft door de experimentele stijl, de
intellectuele diepgang en, vooral,
de menselijkheid. Voor zijn portret
van de kunstenaar als jongeman
heeft Onno Blom zich verdiept in de
wereld, het land, de stad, de steeg
en het huis waarin Rembrandt in
1606 werd geboren en de eerste
vijfentwintig jaar van zijn leven
doorbracht. Die omgeving bood
Rembrandt de kans om zichzelf uit
te vinden.

De Bezige Bij / Harde kaft - 278 p. / 15,5 x 23,5 cm / € 29,99 / NR. 94

In dit boek krijg je een geïllustreerd overzicht van de
meest spectaculaire en iconische plafonds ter wereld.
Michelangelo’s Sixtijnse kapel
in Vaticaanstad, de zwevende
nimfen en lotusbloemen in de
Senso-Ji tempel in Japan, de
rijke kleuren van Marc Chagalls Opéra Garnier in Parijs:
kijk in verwondering omhoog
naar deze en meer uitzonderlijke kunstwerken. Catherine
McCormack vertelt over de
ontstaansgeschiedenis en de
kunstenaar. Inclusief prachtige
foto’s die het plafond in volle
glorie afbeelden.

Davidsfonds / Harde kaft - 240 p. / 23,5 x 19 cm / € 34,99 / NR. 95
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Beethoven

Check it out!

Een biografie
Jan Caeyers

It’s hiphop
Patrick De Rynck en Bram De Rynck

Ludwig Van Beethoven wordt beschouwd als een van de grootste
componisten aller tijden en is nu
nog steeds uiterst populair. Dit is de
eerste biografie in het Nederlandse
taalgebied die het geheel van zijn
leven en werk omspant. Het is het
verhaal van een kunstenaarscarrière:
Jan Caeyers beschrijft Beethovens
ontwikkeling als componist en de
muziekwereld in zijn tijd. Hij besteedt bovendien ruim aandacht
aan de historische context en de
politieke verwikkelingen in het Europa van Beethovens tijd.

z
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Dagevenement: 250 jaar Beethoven met Marc Erkens
en Philippe Herreweghe en Antwerpen

Vader en zoon De Rynck schreven
samen een boek over hiphop. Het
is te zeggen: de vader stelde voluit zijn vragen over een muziekgenre en een cultuur waarvan hij
niet veel begrijpt en die intussen
de wereld hebben veroverd. En
waar de zoon zijn dagen mee slijt.
In dit boek staan de antwoorden.
Waar komt hiphop (even oud als
punk!) vandaan? Is het inderdaad
een machowereld met vooral veel
stoerdoenerij? Wat hebben James
Brown, Nina Simone, Obama en
Stromae met hiphop te maken?

z

De Bezige Bij / Harde kaft - 672 p. / 15 x 23 cm / € 39,99 / NR. 96

Evenement: Patrick en Bram De Rynck zijn dit cultuurjaar
te gast bij verschillende Davidsfonds afdelingen.

Angèle / Zachte kaft - 184 p. / 17 x 24 cm / € 21,99 / NR. 97

Wild Thing

De Roets 2021

Pakket 3 x De Roets 2021

Jimi Hendrix (1942-1970) was een muzikaal genie. Met zijn virtuoze gitaarspel bracht hij een
revolutie teweeg in de rockmuziek. 50 jaar na
zijn dood geeft dit boek een unieke inkijk in de
tegenstrijdige persoonlijkheid van deze legende.

Naar goede gewoonte laat De Roets 2021 je elke
week markante mensen en historische verhalen
uit onze contreien (her)ontdekken. Bekend of
minder bekend, maar altijd historisch correct en
pittig verteld.

De Roets 2021 is een ideaal geschenk. Met de aankoop van dit pakket krijg je een mooie korting en
doe je jezelf en anderen een plezier.

Thomas Rap / Zachte kaft - 416 p. / 15 x 23 cm /
€ 24,99 / NR. 98

Davidsfonds / Ringband - 124 p. / 15,5 x 28,5 cm /
€ 15,99 / NR. 99

Davidsfonds / € 43 / NR. 100

De biografie van Jimi Hendrix
Philip Norman
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CD'S
Een uitgelezen selectie van acht cd’s: die maakte Dirk De Greef
van Etcetera Records voor deze gids. Opnames die uitblinken
in hun kwaliteit en vaak minder bekende maar prachtige muziekstukken tot leven wekken.
Leverbaar in mate van beschikbaarheid!

10

cd's

André De Groote

A Life in Music

10

2

cd's

Ludwig van
Beethoven

2

cd's

Louis-Ferdinand
Hérold

The Complete Piano Sonatas
André De Groote

4 Concertos for Piano & Orchestra
Angéline Pondepeyre

Deze unieke cd-box is een hulde voor
de 80ste verjaardag van André De
Groote en bevat nooit eerder uitgegeven opnames van een van onze
grootste pianovirtuozen. “André De
Groote’s pianospel is sereen en resonant,” schreef Nick Barnard in 2010.
Andere muziekcritici beschrijven zijn
concentratie en frasering, zijn nederigheid als uitvoerder, zijn respect
voor de partituur zoals enkel uitmuntende muzikanten die kunnen
hebben. De box bevat onder meer
werk Van Beethoven, Rachmaninov,
Prokofiev, Devreese, Van Rossum,
Brahms, Bartok, Schumann, Liszt
en talloze anderen.

Hoe kunnen we beter de 250ste verjaardag van Beethoven vieren dan
door zijn pianosonates in de schijnwerpers te zetten. Deze tiendelige
cd-box bevat al zijn pianosonates.
Hoe belangrijk en uniek zijn andere
werken ook zijn, de pianosonates
vormen het forum van zijn experimenten. Er is geen andere cyclus
waaraan zijn creatieve ontwikkeling beter valt af te lezen. De piano
was zijn hoogsteigen instrument. De
pianosonates zijn dan ook een van
de belangrijkste mijlpalen in de hele
muziekgeschiedenis.

De Fransman Louis-Ferdinand Hérold
(1791-1833), tijdgenoot van Beethoven, is bekend als de componist
van de opera Zampa en het ballet La
fille mal gardée. Hoewel zijn metier
vooral de opera betrof, schreef hij
ook vier pianoconcerten waarvan de
manuscripten recent werden herontdekt. Een vondst, want in tegenstelling tot tijdgenoten als Dussek en
Hummel maakte hij er geen virtuoos
spierballenvertoon van maar een
poëtisch verhaal dat door de Franse
pianiste Angéline Pondeperyre even
ingetogen wordt verteld.

10 cd’s / € 45 / NR. 101

10 cd’s / € 45 / NR. 102

2 cd’s / € 25 / NR. 103

cd's

Dmitri Shostakovich

Concertos for Cello & Orchestra
Viviane Spanoghe en
André De Groote

“Nu ligt er niet alleen een prachtig
portret van Shostakovich, maar ook
van de samenwerking van de gepassioneerde celliste Viviane Spanoghe
en haar precieze en soms ongenadige pianist André De Groote. Twee
uur luisteren met mond open. Ademloos genieten.” Dat schreef Jurjen Vis
in Klassieke Zaken naar aanleiding
van de uitgave van deze dubbelcd. Dankzij de opname van cello in
de Elisabethwedstrijd is vooral het
tweede concert voor cello en orkest
vaak te horen. Terecht, want het
is misschien wel het allerbeste van
Shostakovich.

2 cd’s / € 25 / NR. 104

Geschiedenis, kunst & muziek

55

2

cd's

Joseph Ryelandt

Romantic music in
fin-de-siècle Bruges
Terra Nova Collective

Chantador de
joi d’amor

Six songs by the troubadour
Bernart de Ventadorn
Paloma Gutiérrez del Arroyo en
Manuel Vilas

De mooiste jazz
loungemuziek

Works for Saxophone
& Orchestra by
Paul Gilson
Kurt Bertels en Symfonieorkest
Vlaanderen

De werken op deze cd illustreren de
stijlen die het denken van Joseph
Ryelandt bezighielden rond 1900.
De composities werden geschreven
in een tijdperk waarin Brugge een
toeristenstad werd. De beelden van
Fernand Khnopff en de romans van
Georges Rodenbach gaven de stad
een artistieke faam. Er is geen reden
om Ryelandt niet in dezelfde rij te
plaatsen en hem ‘de componist van
Bruges-la Morte’ te noemen. Het
Terra Nova Collective, bestaande uit
uitmuntende Vlaamse solisten, laat
je kennismaken met een onterecht
vergeten componist.

Bernart de Ventadorn (1135-1200)
was een troubadour die zong in de
Langue d’Oc, vaak ook Occitaans
genoemd. Hij liet een voor middeleeuwse begrippen ongelofelijke
hoeveelheid gedichten en liederen
na: 45 gedichten en 18 muziekstukken. Zijn werk is tijdens zijn leven
en na zijn dood van grote invloed
geweest op andere troubadours in
Frankrijk. Zangeres Paloma Gutiérrez del Arroyo en harpist Manuel
Vilas brengen een verfrissende en
poëtische uitvoering van de tijdloze
liefdesliederen.

Met deze twee cd’s voor de prijs van
één geniet je meer dan twee uur lang
van de mooiste jazzmuziek voor piano,
saxofoon en gitaar. Met coryfeeën als
Stan Getz, Charlie Bird, Dave Brubeck,
Miles Davis, Gil Evans, John Coltrane,
Modern Jazz Quartet en vele anderen.

Met deze cd verspreiden saxofonist Kurt Bertels en Symfonieorkest
Vlaanderen de wereldpremière van
het eerste concerto voor altsaxofoon, in zijn originele versie. Zo zetten ze het concertante saxofoonrepertoire van de Belgische componist
Paul Gilson op de kaart. Bovendien
tracht Kurt Bertels met een historische saxofoon ook een historisch
geïnformeerde saxofoonpraktijk voor
te stellen. Het ontdekken meer dan
waard!

1 cd / € 25 / NR. 105

1 cd / € 25 / NR. 106

2 cd’s / € 25 / NR. 107

1 cd / € 25 / NR. 108

ROMANS,
LITERATUUR &
TAAL

“Sinds mijn studententijd snuister ik op veilingen en in boekhandels tussen oude boeken, brochures en tot de verbeelding
sprekende edities. In 2012 ontdekte ik bij toeval een brochure
die was uitgegeven naar aanleiding van het jubileum van een
Dendermondse kloosterzuster. Ik las over huwelijk, overspel
en hoererij, en ging op zoek naar een verklaring. De kloosterzuster bleek een van de spilfiguren in het schandaal waarover
ik in mijn debuut Gekroonde hoofden heb geschreven. Ook
Zwarte kappen is zo ontstaan: ik kwam een 17de-eeuws boekje
op het spoor over rituelen bij de intrede van alexianen in het
klooster. Uit nieuwsgierigheid ben ik hun gangen nagegaan
en sommige alexianen bleken zeer geschikte romanpersonages. Ik beschrijf de waargebeurde belevenissen van een
regelrechte crimineel in kloosterhabijt die zich te buiten
gaat aan alles wat verboden is, iets wat zijn levenswandel
natuurlijk zo opzienbarend maakt.”
“Ik deed drie jaar onderzoek voor het boek. Naast oude brochures en publicaties heb ik ook archieven in Gent en Brussel
doorzocht en een paar verrassende documenten gevonden.
Vooral de archieven van de kerkelijke rechtbank vormen
een onuitputtelijke bron voor een schrijver van historische
romans: je komt er mensen uit het verleden tegen op een
crisismoment in hun leven. Ze zijn dader of slachtoffer van een
ruzie, vechtpartij, oplichting, of zoals in mijn nieuwe boek:
doodslag en kannibalisme! Met mijn boeken probeer ik het
leven in Vlaanderen van de jaren 1630 op te roepen, toen de
bisschop schatrijk was, de kerken vol barokkunst hingen, de
moordende pest duizenden levens eiste en de protestantse
legers vanuit het noorden en de Franse legers vanuit het zuiden met extreem geweld ons land binnenvielen. Ook tegen
die achtergrond blijven mensen zichzelf, in hun onderlinge
relaties, verborgen ambities en heimelijke rivaliteiten.”
→ Alle info over het boek vind je op pagina 60.

Jan Pauwels
over zijn roman
Zwarte kappen
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Kuifje

Nino

Gilles de Geus

Herontdek alle Kuifje-albums, inclusief de vloeken
van kapitein Haddock, de zanglijnen van Bianca
Castafiore en de warrigheden van professor Zonnebloem. In deze prachtige box vind je ook Kuifje
en de Alfa-kunst, het allerlaatste en nooit voltooide
album van Hergé.

De kleine weesjongen Nino verstopt zich in de
jaren 1930 als verstekeling aan boord van een
oceaanstomer en reist naar New York. Dit is een
bundel van drie Nino-albums, inclusief uitvoerig
achtergronddossier over de totstandkoming van
de serie.

Wat Asterix is voor de Romeinse veroveringstochten in Frankrijk, is Gilles de Geus voor de Tachtigjarige Oorlog. De strip bulkt van de historische
verwijzingen en wordt gekenmerkt door vrolijk
absurdisme. Dit is het eerste deel van een driedelige integrale bundeling.

Dupuis / Box met 8 albums - 1.648 p. / 15 x 27 cm /
€ 99 / NR. 109

Standaard Uitgeverij / Harde kaft - 168 p. /
21 x 29,5 cm / € 29,99 / NR. 110

Standaard Uitgeverij / Harde kaft - 258 p. /
21 x 29,5 cm / € 34,99 / NR. 111

De Stallaert Jaren 4

De Stallaert Jaren 5

De Stallaert Jaren 6

Tien jaar lang bracht Dirk Stallaert de avonturen
van Nero in beeld. Zijn tweeënveertig verhalen
worden nu verzameld in De Stallaert Jaren. Integrale 4 bevat Het achtste wereldwonder, Singbonga,
De roos van Sakhti en De held der helden.

Deze integrale bevat vijf verhalen: Operatie Ratsjenko, De blauwe woestijn, Bompanero, De staf
van Bompa en De dood van Bompa.

Integrale 6 bevat deze vier verhalen: Palermo,
Het Adhemar-elixir, De blauwe broertjes en De
dolle steek.

Standaard Uitgeverij / Harde kaft - 192 p. /
21 x 29,5 cm / € 29,99 / NR. 112

Standaard Uitgeverij / Harde kaft - 224 p. /
21 x 29,5 cm / € 29,99 / NR. 113

Standaard Uitgeverij / Harde kaft - 192 p. /
21 x 29,5 cm / € 29,99 / NR. 114

Verzamelbox
Hergé

Marc Sleen en Dirk Stallaert

Het Amerikaanse avontuur
Hec Leemans

Marc Sleen en Dirk Stallaert

De eerste integrale
Hanco Kolk en Peter de Wit

Marc Sleen en Dirk Stallaert

Romans, literatuur & taal

Een danser in de sneeuw
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Een mens is maar een wandelaar

Gaston Durnez

Gaston Durnez

“Soms denk ik dat de dingen gebeuren opdat ik erover zou kunnen
schrijven,” zei Gaston Durnez ooit.
Tot op zijn sterfbed bleef hij schrijven over de dingen die hij zag gebeuren. Het resulteerde in een rijke
journalistieke loopbaan van 75 jaar.
Dit boek bevat een selectie essays
en beschouwingen van de laatste
jaren. Met het meesterschap van
de vakman, een verbluffende open
geest en warmte in alle richtingen
legt hij zijn overwegingen vast.
Soms geestig, dan weer ontroerend,
altijd interessant en begeesterend.

Na ruim zeventig jaar in de journalistiek kan Gaston Durnez terugblikken
op een uitzonderlijk rijke loopbaan.
In dit boek haalt hij herinneringen
op aan Vlamingen die in de loop
der jaren zijn pad hebben gekruist.
Het resulteert in een bonte reeks
persoonlijke portretten van onder
meer dichter Bert Decorte, schrijver
Louis Paul Boon, journaliste Maria
Rosseels, kunstenaar Luc Verstraete
en politicus Theo Lefèvre. Een fascinerend portret van een generatie
en indirect ook van de schrijver zelf.

Tweede boek in de reeks
Davidsfonds Essays.

Davidsfonds / Zachte kaft - 256 p. / 14 x 21,5 cm / € 22,50 / NR. 115

Davidsfonds / Zachte kaft - 432 p. / 15 x 23 cm / € 29,99 / NR. 116	 

De Hazenklager

Zon

Tussen aanhalingstekens

Vier jaar lang observeerde plattelandsdichter Paul
Demets planten, dieren en mensen en dacht hij na
over onze omgang met de natuur. Deze poëziebundel is zijn vurige pleidooi voor het aanvaarden
van andersheid, vreemdheid en ambiguïteit.

De gedichten in deze bundel spelen zich af op het
strand of in zee, in een auto of in een lichtgevend
huis, maar altijd speelt de zon een rol. Op een
gegeven moment sluipen er leeuwen in de bundel,
die alles op scherp zetten.

Dit boek bundelt 120 citaten van bekende denkers
van de laatste twee millennia. De wijsheden zijn
opgedeeld in zes thema’s en elk citaat gaat vergezeld van een woordje uitleg over zijn betekenis
en over de persoon die de woorden voor het eerst
heeft uitgesproken.

De Bezige Bij / Zachte kaft - 88 p. / 15 x 20 cm /
€ 19,99 / NR. 117

De Bezige Bij / Zachte kaft - 128 p. / 16 x 21,5 cm /
€ 20,99 / NR. 118

Davidsfonds / Harde kaft - 248 p. / 14,5 x 19,5 cm /
€ 17,99 / NR. 119

Paul Demets

Peter Verhelst

Bill Price
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Zwarte kappen

De gestolen glasramen

Jan Pauwels

Lydia Verbeeck

Antoon Triest, bisschop van Gent,
en Cornelis Ooms, zijn rechterhand,
trekken ten strijde tegen de zedenverwildering in de Zuidelijke Nederlanden in de 17de eeuw. Samen onderzoeken ze twee zaken: de eerste
draait rond pater Michiel Van Belle,
overste van de alexianen in Gent,
de tweede gaat over de Brugse bisschop Servaas De Quinckere. Deze
historische roman dompelt je onder
in een verdwenen wereld van kerk,
macht, intrige en dubbele moraal.

1542-1545: de Italiaanse koopman
Gian Carlo Affaitati verhindert de
inname van Antwerpen en wordt
beloond met de adellijke titel ‘heer
van Gistel’. Bij de geboorte van zijn
zoon schenkt hij twee glasramen
aan de Lierse Sint-Gummaruskerk.
1910-1918: de glasramen uit de SintGummaruskerk worden opgehaald
voor restauratie en verdwijnen
spoorloos. Pas aan het einde van
de Eerste Wereldoorlog komt de
diefstal aan het licht. Een spannende historische thriller die zich
afspeelt in Lier.

→ Meer info over dit boek
vind je op pagina 23 en 57.
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Ik heb mijn vader
niet gedood

De Odyssee van
Pedro en Luisão

Een smerig dier

In 1948 werd Leon Van Huffel onterecht veroordeeld tot levenslang wegens doodslag op zijn
vader, die zich opgehangen had. Pas in 1979 kwam
hij toch vrij. Chris Picavet raakte zo geïntrigeerd
door het onwaarschijnlijke verhaal dat hij het in
een roman goot.

1492. De katholieke koningen verdrijven de joden
uit Spanje. De familie Menassah moet vluchten en
de vader wordt vermoord. Voor hij sterft, draagt
hij zijn zoon Simon op om voor het Joodse volk
een veilige thuis te vinden. Dat is het begin van
een bijzonder verhaal.

Met ongeziene openheid schrijft Paul Baeten
Gronda over eenzaamheid, depressie en angsten.
Deze novelle is een verhelderende getuigenis en
een bondgenoot voor iedereen die soms denkt
helemaal alleen in de wereld te zijn.
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Chris Picavet

Joris Tulkens

Paul Baeten Gronda
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Oorlogskinderen

De Kus van Dabrowski

Landverhuizing

Ze moesten onderduiken, leefden in angst omdat
hun ouders in het verzet zaten, ze hadden foute
ouders, of waren kind van een Duitse soldaat: lees
de verhalen van mensen die als kind de oorlog
hebben meegemaakt.

Chris Van Camp neemt de lezer mee in de laatste zeven levensdagen van haar hoogbejaarde
moeder. Ze hebben wel vaker afscheid genomen,
met stille trom of slaande deuren. Maar als de
auteur het boek van Kazimierz Dabrowski leest,
verandert alles.

Op 8 februari 1920 vertrok in Boedapest de eerste
‘Kindertrein’ naar Nederland. Aan boord: ondervoede, verwaarloosde kinderen onderweg naar
een land van melk en honing om aan te sterken in
een pleeggezin. Een van hen was Magda Horváth,
de moeder van Rudi Hermans.

Coen Verbraak

Reis: Met Christophe Busch en Fréderic Crahay of

Puttemans naar Auschwitz & Krakau
z Johan
Cursus: Hitler, het nationaalsocialisme en de Duitse

Chris Van Camp

Rudi Hermans

Cursus: Migratie door

z Ellen Desmet in Deinze

geschiedenis door Georgi Verbeeck in Sint-Truiden
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De onvolmaakten

Dondersteen

Geel is de kleur van de zomer

Cas leeft in een samenleving waarin kunstmatige intelligentie tot alle facetten van het leven
is doorgedrongen: als praktische gids, luisterend
oor, mental coach en bemiddelaar in de liefde. Een
verbluffend realistisch toekomstscenario over de
relatie tussen mens en machine.

Romanpersonage Johan reist dwars door de VS
naar het graf van zijn vader en dat van zijn boezemvriend en zwager Gary. Onderweg spit hij door
zijn geheugen in een poging de herinneringen
aan zijn overleden dierbaren in leven te houden.

Omdat hij een goed mens is, stemt Antwan toe om
op de hond van een oud-collega te passen. Wanneer het beest op noodlottige wijze verongelukt,
neemt Antwans achteloze bestaan een dwingende
wending. Een indringende, ontroerende vertelling
die je niet loslaat.
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Ewoud Kieft

Johan de Boose

Klaas Knooihuizen
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De lessen van meneer Picquier

Zonder de top te bereiken

Marc Roger

Paolo Cognetti

Meneer Picquier heeft zijn boekhandel moeten sluiten, maar het is
hem gelukt om drieduizend boeken
te bewaren en mee te nemen naar
zijn kamer in het verzorgingstehuis.
Door zijn ziekte kan Picquier niet
meer doen wat hij het allerliefste
doet: lezen. Hij vraagt de jonge Grégoire, die sinds kort de maaltijden
in het tehuis rondbrengt, om hem
elke dag een uur voor te lezen. Daar
ziet Grégoire (nooit een echte lezer)
aanvankelijk tegen op, maar met
de tijd ontstaat er een bijzondere
vriendschap.

AW Bruna / Zachte kaft - 208 p. / 14 x 21,5 cm / € 20,99 / NR. 130

Waar zijn we naar op zoek wanneer
we op reis gaan? In de traditie van de
grote reisliteratuur vertelt deze roman
over Dolpa, een afgelegen gebied in
de Himalaya. Het is een verhaal over
een man die tot inzichten komt op vijfduizend meter hoogte. Hij reist door
een land dat onaangetast is door de
moderne tijd. Maar meer dan een reisverslag, is het een eerlijke vertelling
over iemand die probeert zijn grenzen
te vinden, die oude zekerheden ziet
vervagen en die de pracht ontdekt in
kleine zaken.

De Bezige Bij / Harde kaft - 144 p. / 14 x 22 cm / € 18,99 / NR. 131

Kleine handen

Er is een kans

Een huis in Engeland

Marina’s ouders zijn omgekomen bij een autoongeluk en nu woont ze in een weeshuis. Om
van haar nieuwe omgeving een thuis te maken,
introduceert ze een spel waarvan de gevolgen
niet te overzien zijn. Een indrukwekkende en huiveringwekkende novelle.

Op een nazomerse dag in september komen Lincoln, Teddy en Mickey na jaren weer samen in een
vakantiehuis op Martha’s Vineyard. Ooit waren
ze verliefd op een meisje dat na een vakantie in
hetzelfde huis verdwenen is. Een zeldzame mix
van spanning en tederheid.

Tijdens slapeloze nachten dwaalt Maarten Asscher
in gedachten door het huis van zijn grootouders
in Engeland, waar hij als kind logeerde. Overdag
reconstrueert hij met brieven, dagboeken en officiële stukken hun levensverhaal.
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Andrés Barba

Richard Russo

Maarten Asscher

Reis: Met Michèle Melotte naar Cambridge; Met

Heyman en Ronald Kesteloot naar Liverpool
z Matthias
Cursus: Groot-Brittannië en Ierland: historisch en
actueel door Guido Latré in Dendermonde
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De vreemdelinge
Claudia Durastanti

Vier vrouwen, vier families, één eeuw
Carmen Korn

Hamburg, 1919. De Eerste Wereldoorlog is eindelijk voorbij. Vier jonge
vrouwen verschillen in karakter en
afkomst, maar hopen allemaal op
een nieuwe tijd. Samen zien ze de
wereld transformeren: van de wederopbouw van Duitsland na een
tragische nederlaag in de oorlog en
de opkomst en ondergang van de
Weimarrepubliek, tot de verschrikkingen van de naziheerschappij. De
vier gaan hun eigen weg, maar er is
iets wat hen verbindt: hun vriendschap.

Signatuur / Zachte kaft - 528 p. / 14 x 21,5 cm / € 20 / NR. 135

Deze roman is een unieke combinatie van autobiografie, reisverhaal,
lyrische essayistiek en fictie. Claudia Durastanti beschrijft haar eenzaamheid en haar zoektocht naar
de gevolgen van klasse, seksualiteit,
geestelijke gezondheid en kunst op
haar bestaan. Ze keert terug naar de
jaren 1960 waarin haar ouders elkaar
ontmoetten en gaat in op haar leven
in Londen na de brexit. Een roman
over de stilte van doofheid, de stilte
van een immigrant en hoe die kunnen worden getransformeerd door
de liefde voor taal.

De Bezige Bij / Zachte kaft - 288 p. / 13,5 x 21,5 cm / € 22,99 / NR. 136

De stof in haar handen

De recepten van mijn vader

De appelboom

Sardinië, begin 20ste eeuw. Een jonge naaister
strijdt voor haar dromen in een wereld die gedomineerd wordt door mannen. In elk huis, tijdens
het opmeten, het knippen, het naaien, luistert ze
naar de verhalen van de eigengereide vrouwen
om haar heen.

Chef Henri werkt al zijn hele leven als kok en zijn
bistro is zeer geliefd. Henri’s zoon Julien groeit
op in het restaurant en wil er later doodgraag
werken. Zijn vader wil daar niets van weten, tot
hij onverwachts ernstig ziek wordt en Julien de
bistro probeert open te houden.

Berlijn 1932: Sala en Otto zijn tieners als ze verliefd
worden. Hij behoort tot de arbeidersklasse, zij
komt uit een intellectuele Joodse familie. Wanneer Sala moet vluchten en Otto in het leger gaat,
verliezen ze elkaar uit het oog. Zullen ze elkaar
nog terugzien?
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Bianca Pitzorno

Jacky Durand

Christian Berkel
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Van In Episode 2

Van In Episode 3

Boem Boem 2

Wat heeft de vermeende zelfmoord van een oude
man in een rusthuis te maken met een op macht
beluste vastgoedmakelaar, een groene partijvoorzitter, een vrouwonvriendelijke communist, een
nymfomane juriste, een sicario en de productie
van hernieuwbare energie?

Een politicus, een kapitalist, een maffiabaas en
een jurist worden gegijzeld door een rechtse
organisatie, opgericht en gesteund door Steve
Bannon, voormalig strateeg van president Donald
Trump. Hun hoofdkwartier is een eeuwenoud
klooster in Italië.

Het tweede en laatste deel van Boem Boem. Hoe
verder het onderzoek naar de dodelijke aanslag
op de Antwerpse marathon vordert, hoe meer
nieuwe vragen en tegenstrijdigheden de politie
in de schoot geworpen krijgt. En dan volgt een
tweede aanslag in Brussel …
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Rode nevel

Niet verder vertellen

Messias

Een bijzonder thrillerdebuut van een Leuvense
onderzoeker over een toekomst gedomineerd door
klimaatverandering, big data en AI. Hoe ziet de
wereld eruit in 2054? Je ontdekt het in dit boek
voor de fans van Black Mirror.

D.D. Warren wordt opgeroepen na de moord op
een man. Het slachtoffer heeft drie schotwonden,
maar zijn computer is twaalf keer beschoten. Als
de politie arriveert, heeft zijn zwangere vrouw
Evie Carter het pistool in handen. Maar de ware
toedracht blijkt ongrijpbaar.

Op een druilerige herfstochtend doet de schoonmaakster van een kerk op het Antwerpse Zuid een
gruwelijke ontdekking: aan het kruis achter het
altaar hangt de parochiepriester over het lichaam
van Christus.
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Pieter Aspe

Lisa Gardner

Jan Van der Cruysse

Toni Coppers
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De heren van de tijd

Marco Malvaldi

Eva García Sáenz de Urturi

Milaan, 1493. Leonardo da Vinci is de
beroemdste inwoner van de stad en
zijn bekendheid reikt tot ver over de
Alpen. Koning Karel VIII van Frankrijk stuurt twee ambassadeurs naar
Milaan om Leonardo een geheime
opdracht te geven. Ondanks zijn loyaliteit aan de stad is Leonardo geïntrigeerd, en al snel staan de eerste
schetsen op papier. Dan wordt op de
binnenplaats van Castello Sforzesco
een man vermoord. Leonardo krijgt
de opdracht om het raadsel op te
lossen en zijn leven neemt een levensgevaarlijke wending.

Vitoria, 1192. De legendarische
graaf Diago Vela komt thuis na een
missie van twee jaar, hem opgedragen door de koning. Hij treft zijn
broer aan, getrouwd met de vrouw
die ooit zijn bruid was.
Vitoria, 2019. Unai López de Ayala
krijgt te maken met een reeks
gruwelijke moorden, identiek aan
beschrijvingen in De heren van de
tijd, een succesvolle roman die
verschijnt onder het mysterieuze
pseudoniem Diego Veilaz. Gaandeweg vindt Unai in de roman
allerlei overeenkomsten met zijn
eigen verleden.
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De anderen

De plotters

C. J. Tudor

Kim Un-su

Als hij naar huis rijdt, ziet Gabe opeens het gezichtje van zijn dochtertje achter het raam van een andere auto. Daarna ziet hij haar nooit
meer. Drie jaar later rijdt Gabe elke
dag op en neer op diezelfde weg, op
zoek naar de auto die zijn dochter
wegvoerde. Hij weigert de hoop op
te geven. Fran en haar dochter Alice
bevinden zich ook op die snelweg,
op de vlucht voor de mensen die
hen pijn willen doen. Want Fran
kent de waarheid en ze weet wat
ze zullen doen als ze haar en Alice
zullen vinden.

AW Bruna / Zachte kaft - 352 p. / 14 x 21,5 cm / € 20,99 / NR. 148

Het gaat niet om degene die de trekker overhaalt, maar wie er achter degene staat die de trekker overhaalt
- de plotters, de masterminds in de
schaduw. Als kleine jongen werd
Reseng geadopteerd door de misdadiger Oude Wasbeer. Ze woonden
in diens bibliotheek, omringd door
boeken die niemand ooit las en waar
het krioelde van de moordenaars,
huurlingen en premiejagers. Met die
achtergrond is Reseng voorbestemd
tot een leven als huurmoordenaar.
Tot hij de regels breekt. Is Reseng
nu de volgende op de dodenlijst?

AW Bruna / Zachte kaft - 384 p. / 14 x 21,5 cm / € 21,99 / NR. 149
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LEESGROEPBOEKEN
Ervaren leesgroepbegeleidster Ilse Trimborn selecteerde acht boeken die uitermate geschikt
zijn voor leesgroepen vanwege hun rijke thematiek. Uiteraard zijn de boeken ook perfect
om als individuele lezer van te genieten. Heb je zin om je aan te sluiten bij een van onze vele
leesgroepen? Surf dan naar www.davidsfonds.be/leesgroepen.

Actrice

Aria

De menselijke maat

De onbevlekte

Norah kijkt terug op het bijzondere
leven van haar moeder, de beroemde
Ierse actrice Katherine O’Dell, en
besluit een boek over het leven van
haar moeder te schrijven. Gaandeweg ontdekt ze de prijs die haar
moeder voor haar roem betaalde en
de weerslag daarvan op haar eigen
leven. Actrice is een groots en triest
portret van een jonge vrouwelijke
actrice die zowel bejubeld als uitgebuit wordt.

Het is 1953 en in Teheran hoort de
jonge soldaat Behrouz in een steegje
een baby huilen. Het meisje is aan
haar lot overgelaten en hij besluit
het kindje naar huis mee te nemen.
Als dit meisje, Aria, de jaren erna opgroeit, heeft ze te maken met drie
verschillende vrouwen die de rol van
moeder op zich zullen nemen: de
vrouw van Behrouz, de rijke weduwe
Fereshteh en de straatarme Mehri.

Fabbrico is een slaperig dorp tussen Parma en Bologna. Het telt een
viertal straten tussen uitgestrekte
velden. Iedereen kent elkaar en het
lijkt alsof de inwoners nooit zullen
ontsnappen aan een saai leven in
de provincie. Tijdens een lange hete
zomer ontstaat er een driehoeksverhouding tussen de vrienden Anela,
Davide en Valerio. Wat volgt, is een
prachtige en hypnotiserende roman
over vriendschap en liefde, vertrouwen en verraad.

In dit boek keert Marcel terug naar
huis in een laatste poging om uit te
zoeken waarom hij de naam draagt
van zijn grootoom, die als Vlaamse
nationalist aan de oorlog begon en
als SS-soldaat aan het oostfront
stierf. Erwin Mortier vertelt andermaal een donker familieverhaal,
waarin de Vlaamse klei nietsontziend
wordt omgewoeld om het duistere
verleden aan het licht te brengen.
Het resultaat is een prachtig verhaal
over de complexiteit van liefhebben
en de onontkoombaarheid van het
verleden.
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Erwin Mortier
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Roy Jacobsen

Het jaar dat Shizo
Kanakuri verdween

Het moois dat
we delen

Sakura

Op een eiland voor de kust van Noorwegen groeit Ingrid Barrøy op. Het
eilandleven verloopt volgens zijn eigen wetten, met zware winters en
heldere zomers. Een leven dat, net
als het landschap, van een grootse,
broze schoonheid is. Ingrids vader
droomt ervan een kade te bouwen
die hen verbindt met het vasteland,
maar dat blijft niet zonder gevolgen.
Wanneer Ingrid oud genoeg is, wordt
ze naar het vasteland gestuurd om
voor een rijke familie te werken. Maar
na een tragische gebeurtenis moet
ze terugkeren.

Shizo groeit aan het einde van de
19de eeuw op in Japan. Hij staat bekend om zijn uitzonderlijke hardlooptalent en hij wordt uitverkoren
om mee te doen aan de Zweedse
Olympische Spelen van 1912. Maar
Shizo kan de marathon niet uitlopen en uit angst dat hij zijn ouders
teleurgesteld heeft, durft hij niet
terug naar huis. Niemand weet waar
hij gebleven is. Uiteindelijk wordt hij,
inmiddels een oude man, ontdekt
door een Zweedse journalist die zijn
verhaal kent en onthult. Wat is er
precies gebeurd?

In het stadje waar Soumia en Luc
wonen, speelt het leven zich voornamelijk af aan de schoolpoort, bij
de plaatselijke kruidenier én op het
voetbalveld. Soumia en Luc wonen
in dezelfde buurt, maar kennen elkaar niet. Zij probeert met de moed
der wanhoop het verleden achter
zich te laten. Hij leeft in en met
het verleden. Wanneer ze elkaar bij
toeval leren kennen, komen ze voor
verscheurende keuzes te staan. Een
beklijvend verhaal over hoe je het leven weer oppakt na een ingrijpende
gebeurtenis.

Toen botanicus Collingwood Ingram in 1902 Japan bezocht, werd
hij verliefd op de kersenbloesem,
de sakura. Tijdens een bezoek ruim
twintig jaar later was hij geschokt
door de achteruitgang in soortendiversiteit, terwijl op zijn landgoed
in Kent de oorspronkelijke bloesem
nog steeds floreerde. De botanicus
besloot de soort te repatriëren en
via de Transsiberië Express vervoerde
hij een stek in een aardappel naar
Japan. Ingram groeide uit tot een van
’s werelds meest toonaangevende
kersenexperts.

Franco Faggiani

Ish Ait Hamou

Reis: Met Marc Verachtert naar

Reis: Met Marc Verachtert naar

z Japanse cultuur en tuinen in België
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KINDER- &
JEUGDBOEKEN
“Op een heel gevarieerde manier vertelt Peter Wohlleben over het leven van dieren. Elf thema’s komen aan
bod, zoals dieren in je eigen omgeving, dierentaal,
dieren en hun voeding en dierenbaby’s. Per thema
vind je informatie op kindermaat, maar ook proefjes,
quizvragen en bijzondere weetjes. Genoeg om elk
kind te prikkelen om de natuur in te gaan. Wist je
dat dieren kunnen lachen, dat ze elkaar helpen als
ze het moeilijk hebben, dat sommige dieren blij zijn
als ze vrienden zien en dat elk dier zijn lievelingseten
heeft? Met dit boek in de hand kun je samen met je
kind de dierenwereld ontdekken.”
“Uit onderzoek blijkt dat de natuur een heel positief
effect heeft op kinderen: buitenspelers zijn minder
snel ziek en slapen beter. Spelen in de natuur stimuleert de creativiteit van kinderen, zet hen aan
tot bewegen en helpt mentale barrières en angsten
te overwinnen. Veel buiten spelen brengt kinderen
tot rust. Laat dit boek een aanzet zijn om wat meer
naar buiten te trekken. Laat kinderen zoveel mogelijk zelf de proefjes uitvoeren, maar help hen wel
een handje wanneer er geboord of gezaagd moet
worden. Aan de hand van de quizvragen in het boek
kun je de opgedane kennis spelenderwijs testen.”
→ Alle info over het boek vind je op pagina 78.

Veerle Moureau,
uitgever Davidsfonds
Infodok, Oogappel en
Standaard Uitgeverij,
over het boek Het
geheime leven van dieren
van Peter Wohlleben
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Hey Baby - van nul tot één jaar

Kalender met 52 speel- en knuffeltips waar je baby blij van wordt (en jij ook)
Laura Van Bouchout en Monique Melotte, met illustraties van Eva Mouton

Hey Baby 2 - van één tot twee jaar

Een bladerboek vol dertig-seconden-spelletjes voor jou en je peuter
Laura Van Bouchout en Monique Melotte, met illustraties van Eva Mouton

Er wordt veel over gefluisterd, over
beloofd, over gewaarschuwd. Maar
slechts één ding is zeker: het eerste
jaar met je baby wordt uniek. Deze
kalender biedt elke week inspiratie om
elkaar spelenderwijs te leren kennen,
een hechte band op te bouwen vanaf
de geboorte en je baby uit te dagen
om te bewegen. Voor deze spelletjes
heb je niet veel materiaal nodig. Gevoel voor humor volstaat. Prikkel je
baby's zintuigen en leer in alle chaos
nog meer van elkaar genieten!

Het is gebeurd. Met het uitblazen van
het eerste verjaardagskaarsje is je baby
een peuter geworden. Met kleine stapjes
en eerste woordjes ontdekt je kindje dit
jaar de wereld. Tijdens dat avontuur laten
jullie elkaar voor het eerst een beetje los.
Maar al krijgt je baby een eigen willetje en
een eigen leven, jij blijft de veilige haven.
Met de veertig spelletjes in deze kalender
groeien jullie nog dichter naar elkaar toe
en doorbreek je de dagelijkse routine.

Ook voor kleuters maakte Laura Van Bouchout een leuke spelletjeskalender.
→ Ontdek Nelsons speelboek op pagina 72.

Davidsfonds / Vanaf 0 jaar / Ringband - 56 p. / 21,5 x 25,5 cm / € 19,99 / NR. 158

Davidsfonds / Vanaf 1 jaar / Ringband - 48 p. / 21,5 x 25,5 cm / € 19,99 / NR. 159

Kiekeboe in de boom

Kiekeboe in het donker

Het zit in je vingers

Dit kiekeboe-boekje met vilten flapjes neemt je
mee naar het bos. Tussen de wortels leven mieren,
in de stam woont een uil, tussen de bladeren op
de eikels zitten lieveheersbeestjes en wie zit er
in het nestje? Til alle vilten flapjes op en kijk wie
er verstopt zit.

Wie verstopt zich ’s nachts in het gras? En wie
springt er in het donker rond de vijver? Til de flapjes
op en ontdek welke dieren in het donker wakker
zijn. Hardkartonnen prentenboekje met kleurrijke
illustraties en vilten flapjes die de motoriek van je
kleintje stimuleren.

Je vingers zijn druk in de weer. Ze wrijven, tokkelen, tikken. Wist je dat vingers heel goed gevoelens
kunnen uitdrukken? Vreugde, boosheid, droefheid.
Je vingers hebben veel te vertellen. Sla het boek
open en luister maar!

Oogappel / Vanaf 6 maanden / Harde kaft - 10 p. /
17 x 17 cm / € 12,99 / NR. 160

Oogappel / Vanaf 6 maanden / Harde kaft - 10 p. /
17 x 17 cm / € 12,99 / NR. 161

Oogappel / Vanaf 2 jaar / Harde kaft - 26 p. /
17,5 x 17,5 cm / € 13,99 / NR. 162

Aurélie Guillerey

Aurélie Guillerey

Claire Zucchelli-Romer
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Mijn voertuigen magneetboek

Élo

Anne-Sophie Baumann en Hélène Convert

Je hoeft niet naar het bos,
het strand of de bergen
te trekken om dieren te
vinden. Ook in je eigen
omgeving zijn talrijke
dieren te ontdekken: op
straat, op de daken, onder
de grond.

Overal om je heen zie je voertuigen: te land, ter zee en in de
lucht, en zelfs onder de grond.
Ze brengen ons ergens naartoe
of ze helpen ons door de aarde
te bewerken of door spullen te
vervoeren. Neem een kijkje in
dit magneetboek en ontdek de
verschillende omgevingen. Weet
jij welk voertuig waar thuishoort?
Plaats de magneetjes op de juiste
plek. Of doe eens gek en laat een
auto over water rijden.

Kijk onder de flapjes en ontdek wie zich in je buurt verborgen houdt. In dit
boek zijn er meer dan 100 dieren om te ontdekken.

Davidsfonds / Vanaf 3 jaar / Harde kaft - 12 p. / 30 x 23,5 cm / € 16,99 / NR. 163

Davidsfonds / Vanaf 3 jaar / Harde kaft - 12 p. / 24 x 32 cm / € 17,99 / NR. 164

Wat zit er in mijn tas?

In 4 stappen

Spiegeltje, spiegeltje

Kleine tasjes, grote tasjes … maar wat zit er allemaal in? Open ze in dit boek en ontdek de inhoud.
EHBO-koffers, picknickmanden, reiskoffers: ze
zitten allemaal vol schatten. Door de horizontale
bladerrichting lijk je bovendien echt in de tas te
duiken.

Dat tijd relatief is, weten we dankzij Einstein. Hoe
leg je dat uit aan kinderen? Dit boek laat hen de
relativiteit van tijd ontdekken in 4 stappen. Op elke
pagina staat een scène verdeeld over vier kaders.
Een tijdloos, humoristisch en stijlvol prentenboek.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat is het
leukste peuterboekje van het land? Is het mandje
leeg of vol? Zie je een spin of een octopus? Alles
hangt af van waar je de spiegel plaatst! Ontdek de
magie van symmetrie met dit verrassende boek!

Oogappel / Vanaf 3 jaar / Harde kaft - 72 p. /
30 x 25 cm / € 14,99 / NR. 165

Oogappel / Vanaf 3 jaar / Harde kaft - 64 p. /
20 x 26 cm / € 16,99 / NR. 166

Oogappel / Vanaf 3 jaar / Harde kaft - 30 p. /
18 x 18 cm / € 13,99 / NR. 167

Liuna Virardi

Bernadette Gervais

Renata Bueno
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Hoe maak je een vogel?

Meg McKinlay, met illustraties van Matt Ottley
Vertaling door Edward van de Vendel

Max en Millie

Allemaal beestjes
Hetty van Aar, met illustraties van Annelies Vandenbosch

Prijsbeest Meg McKinlay en
gevierd illustrator Matt Ottley
maakten samen een rijk, emotioneel en visueel prachtig prentenboek. Haal diep adem en neem
de tijd, want het maken van een
vogel moet je niet haasten. Wat
heb je nodig om iets te maken dat
zal zweven op de wind? Creëer
samen met de bekroonde makers
een fantastische vlucht van de
verbeelding. Leer hoe je kleine
dingen met een vleug(elt)je verbeelding en goede moed kunt
veranderen in iets magisch.

Max en Millie mogen een huisdier,
maar ze kunnen niet goed kiezen.
Wordt het een hond, een poes, een
sprekende papegaai of een olifant?
De korte verhaaltjes van Max en
Millie zijn net lang genoeg om er
nog eentje voor te lezen en dus
ideaal voor het slapengaan! Tussen
de verhaaltjes in de stijl van Jip en
Janneke staan er ook mooie rijmpjes. Een leuke afwisseling én een
goede manier om jonge kinderen
kennis te laten maken met poëzie.

Davidsfonds / Vanaf 4 jaar / Harde kaft - 32 p. / 24,5 x 27 cm / € 16,99 / NR. 168

Davidsfonds / Vanaf 4 jaar / Harde kaft - 168 p. / 17,5 x 24,5 cm / € 19,99 / NR. 169

Nelsons speelboek

Over kindjes die stinken

52 weken spelplezier samen met je kleuter
Laura Van Bouchout en Rika Taeymans, met illustraties van Emma Thyssen

Spelend leer je je kleuter pas echt kennen. Kies samen elk weekend één spel
uit dit bladerboek en geniet van een vast moment met z’n tweeën. Zo bouw
je een hechte band op met je kleuter en geef je een boost aan creativiteit,
motorische ontwikkeling en sociale vaardigheden. Buitel je kleuter door de
lucht. Onderwerp hem aan een genadeloze kriebelkusjesaanval. Bestuur elkaar
dansend met een afstandsbediening. Of trakteer elkaar op een tropische
massage. Dit wordt het leukste jaar ooit!
→ In dezelfde reeks verschenen nog meer boeken, die je kunt terugvinden op www.davidsfonds.be/boeken en bestellen op het formulier
op pagina 97.
Davidsfonds / Vanaf 4 jaar / Kalender - 56 p. / 25 x 21 cm / € 22,50 / NR. 170

Elise Gravel, met illustraties van Magali Le Huche

Ken jij de Kindjes die Stinken? Ze
wonen samen met hun vrienden en wat dieren in boomhutten. Boris met de rode haren
is steeds vergezeld van twee
vossen. Lucie met de vlechtjes
trekt op met een wurgslang. En
dan is er Sterke Lieze, hun aanvoerster. Zij speelde een heel
belangrijke rol om de Stinkerdjes uit de klauwen van Sylvana
Smetvrees te houden.

Davidsfonds / Vanaf 4 jaar / Harde kaft - 28 p. / 24,5 x 32,5 cm/ € 16,99 / NR. 171
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Pjotter zegt altijd ja
Steven Gielis

Het spookhuis
Thierry Laval en Yann Couvin
In het midden van een bos valt de auto
van een groepje vrienden stil. Een beetje
verderop zien ze een huis en ze vragen er
om hulp. Maar binnen in het huis is een
conventie van monsters en griezels aan de
gang. De vrienden rennen voor hun leven,
langs de kelder en door het kerkhof. Laat
je speurtalent los op dit reuzegrote, spannende zoekboek. Open je ogen en zoek en
vind alle verborgen griezels terwijl onze
vrienden proberen te ontsnappen!

Het is belangrijk om al vroeg te
leren hoe je weerbaar kunt zijn.
Je moet leren je grenzen te stellen
en lief zijn voor jezelf, ook wanneer anderen dat niet altijd zijn.
In dit boek lees je over Pjotter,
die altijd tegen iedereen ja zegt
omdat hij aardig wil zijn. Maar hij
vergeet daardoor soms lief te zijn
voor zichzelf. Daarom vraagt hij
raad aan een wijze uil. Een warm
verhaal voor kinderen vol tips om
samen te werken aan het zelfvertrouwen van jouw kind.

→ In dezelfde reeks verschenen nog
meer boeken, die je kunt bestellen
via www.davidsfonds.be/boeken of
het formulier op pagina 97.

Davidsfonds / Vanaf 4 jaar / Harde kaft - 10 p.
/ 16,8 x 37,8 cm / € 14,99 / NR. 172

Davidsfonds / Vanaf 4 jaar / Harde kaft - 56 p. / 22 x 31,5 cm / € 17,99 / NR. 173

De wereld rond in een dag

Een dierenwereld vol spelletjes

Wat eet Minh, een jongetje uit Vietnam, ’s ochtends als ontbijt? Wat voor sport
beoefent Aisha uit India na school? Heeft Laurent uit Timboektoe veel huiswerk? Volg kinderen uit meer dan veertig landen van bij het opstaan totdat ze
’s avonds weer gaan slapen. Van Japan, Brazilië, Groenland en Servië tot IJsland,
Australië en Afghanistan. Zijn ze heel verschillend of hebben ze meer met elkaar
gemeen dan je zou denken? Maak kennis met kinderen uit meer dan 40 landen.

Een leuk kartonboek vol spelletjes over bedreigde diersoorten. Speelde je
deze al: pandadam, zeeheldenbord, ijsbeer-toch-niet, amazonedoolhof en
volg-de-bijtjes? Met dobbelstenen die je nooit verliest en zelfklevende pionnen die niet wegglijden. Handig in de auto, op de trein of in het vliegtuig!
Geschikt voor 2 tot 4 spelers.

Davidsfonds / Vanaf 5 jaar / Harde kaft - 68 p. / 26 x 31,5 cm / € 16,99 / NR. 174

Standaard Uitgeverij / Vanaf 5 jaar / Harde kaft - 10 p. / 22 x 25 cm / € 16,99 / NR. 175

Laura Hall, met illustraties van Loris Lora

Ruthje Goethals
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Een huis vol lekkers

Dinosauriërs

Felicita Sala

Camilla de la Bedoyère met illustraties van Donough O'Malley

Rond lunchtijd begint de buurt
heerlijk te ruiken. Meneer Ping
maakt een lekkere wok, Maria
plet avocado’s voor guacamole,
Josef en Rafik rollen gehaktballetjes, Mathilda zorgt voor aardbeiencrumble als dessertje. Alle
buurtbewoners schuiven de
voetjes onder de tafel en smullen
van elkaars gerechten. Een huis
vol lekkers is een origineel receptenboek voor kinderen waarin ze
kennismaken met gerechten van
over de hele wereld.

Davidsfonds / Vanaf 5 jaar / Harde kaft - 48 p. / 22 x 29 cm / € 16,99 / NR. 176

Ben je klaar voor een graafavontuur naar dinosauriërs? Laat de
paleontoloog in jezelf los tijdens
dit prehistorische avontuur. Beweeg met je vergrootglas en ga
op zoek naar fossielen van de indrukwekkendste dinosaurussen
die ooit leefden op onze planeet.
Ideaal boek voor kleine ontdekkers!

Davidsfonds / Vanaf 5 jaar / Harde kaft - 23 p. / 23,5 x 32 cm / € 16,99 / NR. 177

Egypte uitvergroot

Hart op Slot

Hier woon ik

Pak je vergrootglas en treed in de voetsporen
van de farao’s! Leer alles over het leven in het
oude Egypte aan de hand van meer dan 200 kleine
details. Leer schrijven in hiërogliefen en zoek de
verloren schat van de farao.

De opa van Senne is gestorven. Senne gaat op zoek
naar een slot, zodat hij niets meer voelt. Dit boek
vertelt over de weg die Senne aflegt om het verlies
van zijn opa te verwerken en het reikt handvatten
aan om met kinderen te spreken over rouwen.

Ga je mee op speurtocht? Gluur binnen in verschillende dierenhuisjes en zoek uit wie de bewoners
zijn. Wist je dat dieren modder, gras en zelfs speeksel gebruiken om hun huis te bouwen? Soms zijn
ze niet de enige bewoners …

Davidsfonds / Vanaf 5 jaar / Harde kaft - 48 p. /
25,5 x 31 cm / € 19,99 / NR. 178

Davidsfonds / Vanaf 5 jaar / Harde kaft - 100 p. /
22,5 x 31,5 cm / € 19,99 / NR. 179

Davidsfonds / Vanaf 5 jaar / Kartonboek - 22 p. /
23,5 x 32 cm / € 16,99 / NR. 180

David Long

Emy Geyskens en Elien Craenhals, met illustraties van Annelies Vandenbosch

Camilla de la Bedoyère, met illustraties van
Adam Howling
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Middag

Het kleine theater van Jacominus
Rébecca Dautremer

Voor een geslaagd afspraakje moet je minstens met z’n tweeën zijn. Je spreekt
een plek af, een dag en een tijd. Als de twee op de juiste tijd en op de overeengekomen plek aanwezig zijn, is er een grote kans dat het afspraakje een
succes wordt! Eigenlijk heel eenvoudig. Maar soms loopt alles anders. Rébecca
Dautremer nodigt ons uit om een wandeling te maken door de bladzijden
van dit unieke, papieren kunstwerk met uitzonderlijke, precieze uitsnedes.
Samen met Jacominus en Douce beleef je het allermooiste afspraakje ooit!
Davidsfonds / Voor de hele familie / Harde kaft - 212 p. / 30,5 x 21,5 cm / € 45 / NR. 181

Haast

Stéphane Servant, met illustraties van Rébecca Dautremer
en vertaald door Ed Franck
Ze noemden hem Haast,
want hij was altijd op de
vlucht. Hij rende van ’s ochtends tot ’s avonds en stopte
nooit. Niet om te slapen, niet
om te dromen, zelfs niet om
lief te hebben. Al honderd
keer rende hij de wereld
rond, maar zonder ooit iets te
zien. Tot hij op een dag Berg
ontmoette … Een poëtisch
verhaal van Stéphane Servant
over omgaan met de tijd, in
een vertaling van Ed Franck
en met prachtige illustraties
van Rébecca Dautremer.

Davidsfonds / Vanaf 7 jaar / Harde kaft - 60 p. / 23 x 27 cm / € 19,99 / NR. 182

Ben je fan van
Rébecca Dautremer?
Er zijn nog meer boeken van haar beschikbaar, zoals Het bos slaapt,
Zijde, Elvis, Yeti, Het kleine theater van Rébecca, Het geheime dagboek van Klein Duimpje en Het grote boek van vergeten prinsessen.
Je kunt die boeken bestellen via www.davidsfonds.be/boeken of
het formulier op pagina 97.

De rijke uren van Jacominus Gainsborough
Rébecca Dautremer, vertaald door Edward van de Vendel

In twaalf scènes vertelt Rébecca
Dautremer het verhaal van Jacominus Gainsborough. Kleine dingen, grote momenten, vreugde,
verdriet, twijfels, beproevingen.
De held van dit boek is niet de
sterkste of de grootste. Hij is misschien zelfs een beetje zwakker
dan de anderen, als je goed kijkt.
Maar voor een klein konijn heeft
hij een prachtige en ongelooflijke
naam. In dit unieke prentenboek
viert Rébecca Dautremer samen
met een hele reeks dierenpersonages de vreugde van het leven.

Davidsfonds / vanaf 5 jaar / Harde kaft - 52 p. / 29,5 x 33,5 cm / € 19,99 / NR. 183
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Pettson viert Kerstmis

Kun jij dat, Pettson?

Sven Nordqvist

Sven Nordqvist

De dag voor kerstavond hebben
Pettson en Findus het erg druk.
Ze moeten nog boodschappen
doen, poetsen, lekker koken en
een kerstboom hakken. Wanneer
ze buiten met de slee dennentakken halen, struikelt Pettson en hij
verstuikt zijn voet. Pech, want
nu kan het feest niet doorgaan.
Het belooft een droevige kerst te
worden voor de twee vrienden.
Of toch niet?

Findus kan zowat alles en hij
daagt de oude opa Pettson
uit tot de ene na de andere
fysieke proef: met beide voeten samen tot aan het huis
springen, om ter snelst lopen,
tot helemaal boven in de appelboom klimmen, en ga zo
maar door. Uiteraard moet
Pettson steeds het onderspit
delven. Zullen ze iets vinden
waarin Pettson uitblinkt?
Maar een leuk plannetje bedenken voor hen beide en dat
samen uitvoeren, ook dat kan
Findus als de beste.

Davidsfonds / Vanaf 5 jaar / Harde kaft - 24 p. / 21,5 x 30,5 cm / € 14,99 / NR. 184

Davidsfonds / Vanaf 5 jaar / Harde kaft - 22 p. / 21,5 x 25,5 cm / € 13,99 / NR. 185

Een kerstman voor Findus

Panda & eekhoorn

Sven Nordqvist

Ed Franck, met illustraties van Thé Tjong-Khing

Een dik sneeuwtapijt bedekt
het huis van opa Pettson. Over
vier weken is het alweer Kerstmis, maar voor Findus duurt het
wachten altijd veel te lang. Dit
jaar hebben kinderen uit de buurt
hem verhalen over de kerstman
verteld. Natuurlijk wil ook Findus op kerstavond pakjes krijgen.
Maar opa Pettson weet helemaal
niet waar hij een echte kerstman
moet halen. Uiteindelijk begint
hij een ingewikkelde kerstmanmachine te bouwen voor Findus.

Davidsfonds / Vanaf 5 jaar / Harde kaft - 130 p. / 19,5 x 25,5 cm / € 17,99 / NR. 186

Panda en Eekhoorn zijn de
beste vrienden. Ze kunnen
niet zonder elkaar. Samen kijken ze naar de maan, gaan ze
op reis, maken ze wandelingen
en spelen ze spelletjes. Maar
af en toe hebben ze woorden
over wie de winnaar is. Gelukkig leggen ze het snel weer bij.
Zes voorleesverhalen over een
onverwoestbare vriendschap.

Davidsfonds / Vanaf 5 jaar / Harde kaft - 48 p. / 24 x 30 cm / € 15,99 / NR. 187
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De Sprookjeshuwelijken 1

David Long

Buffalo Bill en de kleine zeemeermin
Philip Maes met illustraties van Eric Bouwens
Pak je vergrootglas en trek
ten strijde in dit historische
zoekavontuur! Leer alles over
het leven in een middeleeuws kasteel aan de hand
van meer dan 200 kleine
details. Reis terug naar de
middeleeuwen en ontdek
hoe boeren, rechters, koningen en kasteelheren leefden. Leer hoe je een ridder
wordt, ontrafel de geheimen
van magie en geneeskunde,
probeer de vochtige en donkere kerkers te vermijden en
verken de gedetailleerde
kasteeltekeningen.

In dit eerste luisterboek uit de
reeks maken twee sprookjesfiguren kennis met elkaar: cowboy
Buffalo Bill en zeemeermin Stix.
Als Stix voor de eerste keer naar
de mensenwereld mag kijken, is
Buffalo Bill de eerste die ze ziet.
Hij wordt van de rug van een bizon gegooid, de zee in. Stix redt
hem van de verdrinkingsdood en
er springt een vonkje over. Maar
een cowboy en een zeemeermin
samen, dat is wel wat onhandig:
Buffalo Bill kan niet zo lang onder
water en Stix heeft geen benen.

Davidsfonds / Vanaf 5 jaar / Harde kaft - 48 p. / 25,5 x 31 cm / € 19,99 / NR. 188

Davidsfonds / Vanaf 6 jaar / Harde kaft - 54 p. / 18,5 x 25,6 cm / € 20 / NR. 189

Het grote boek over de aarde

Uitschuivers

Anne-Sophie Baumann

Hoe ontstaan bergen? Waar gaat
de lava van een vulkaan heen?
Hoe hoog reiken de wolken? Ontdek het allemaal in dit boek. Een
interactief boek met kartonnen
pop-ups. Onder de flapjes ontdek
je onze voorouders, de binnenkant van een boorplatform en
nog veel meer. Je kunt zelfs een
vulkaan laten uitbarsten of de
aardplaten verschuiven. Dit boek
maakt wetenschappelijke leerstof begrijpelijk voor kinderen.

Davidsfonds / Vanaf 6 jaar / Harde kaft - 18 p. / 20,5 x 24,5 cm / € 19,99 / NR. 190

Dieren in het wild
Philip Steel, met illustraties van Brendan Kearney
Een prachtig zoekboek om de natuur uitgebreid te bestuderen en
alle dieren te leren kennen die er
leven. Bekijk de gedetailleerde
kleurenillustraties van elke leefwereld, van het Amazoneregenwoud tot de Noordpool. Je kunt de
bladzijden uitschuiven en dubbel
zo groot maken om nog dieper
door te dringen in de wilde natuur.

Davidsfonds / Vanaf 6 jaar / Harde kaft - 10 p. / 23 x 32,4 cm / € 16,99 / NR. 191
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Het geheime leven van dieren
Peter Wohlleben

Onze toekomst is nu

Claus Hecking, Charlotte Schönberger en Ilka Sokolowski

Dit boek zit vol natuurweetjes en -activiteiten. Waarom zijn regenwormen
bang voor regen? Kunnen vissen met
elkaar praten? Hoeveel vrienden heeft
een vleermuis? Iedereen weet wat een
rups is, of een vos, of een eekhoorn. Maar
niet iedereen weet dat die ‘doodgewone’
dieren vaak een verrassend leven leiden.
Dit boek neemt je mee op een spannende
ontdekkingstocht door bos, park, sloot
en veld. En je kunt zelfs op safari in de
achtertuin, of gewoon bij jou in de straat.

Ook jij kunt de wereld redden. In dit
boek laat Greta Thunberg zien hoe
zij dat aanpakt. Greta is inmiddels
een bekende actievoerder, maar toen
ze voor het klimaat begon te strijden, was ze helemaal alleen. Greta’s
verhaal laat zien dat iedereen kan
helpen. En daarvoor hoef je je echt
niet in allerlei ingewikkelde bochten
te wringen. Kijk maar bij de tips in
dit boek, dan zie je hoe snel je al een
verschil kunt maken. Doe mee, want
ook jij bent belangrijk in de strijd om
onze planeet te redden!

→ Meer info over dit boek vind je op pagina 24 en 69.
→ Je kunt het vorige boek van Peter Wohlleben - Het verborgen leven
van bomen voor kinderen - ook bestellen via www.davidsfonds.be/
boeken of het formulier op pagina 97.

Davidsfonds / Vanaf 9 jaar / Harde kaft - 128 p. / 21,8 x 28,5 cm / € 20,99 / NR. 5

Davidsfonds / Vanaf 9 jaar / Zachte kaft - 96 p. / 14,5 x 21 cm / € 12,99 / NR. 192

Dier vrienden

Dier boek

Coco & June

Coco & June

Wist je dat een raaf en een
wolf samen jagen? En dat
een mier een bladluis melkt?
Waarom lift er een witte vogel
mee op de rug van een buffel?
Ontdek in dit boek tal van verrassende vriendschappen uit
het dierenrijk. De natuurgetrouwe illustraties en de eenvoudige teksten zorgen voor
lees- en kijkplezier bij grote en
kleine dierenvrienden.

Davidsfonds / Vanaf 7 jaar / Harde kaft - 64 p. / 19 x 25 cm / € 16,99 / NR. 193

Wist je dat een voetbalvis zo
rond is als een bal? En dat een
heikikker in de lente enkele
dagen helemaal blauw kleurt?
Ontdek het alfabet van niet zo
alledaagse dieren met eenvoudige namen. Om het leesplezier te stimuleren vertellen
de realistisch geschilderde
dieren verrassende weetjes.

Davidsfonds / Vanaf 7 jaar / Harde kaft - 60 p. / 19 x 25 cm / € 16,99 / NR. 194
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De kindervleesfabriek

Ruth Verstraeten, met illustraties van Eva Mouton

Pippi Langkous
Astrid Lindgren

Zijn naam is Korneel. Korneel-ikeet-niet-veel. Alles wat moeder
hem voorzet, smaakt en ruikt naar
vuilnisbelt. Moeder is stilaan radeloos. Ze dreigt ermee Korneel weg
te sturen naar de kindervleesfabriek!
Daar komen elke dag postpakketten
aan met kindjes die hun eten lieten
staan … De rijmvorm van dit verhaal
zorgt voor een ritmische vaart en
een vlotte leesbaarheid. De grappige
illustraties van Eva Mouton zijn een
plezier voor het oog. Een leesfestijn
voor jong en oud!
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Luxe-editie
voor 75 jaar
Pippi Langkous
Iedereen kent Pippi Langkous, het
sterkste meisje van de wereld!
Ze woont helemaal alleen in Villa
Kakelbont. Nou ja, niet helemáál
alleen, want ze heeft een aapje
en een paard. Gelukkig komt haar
vader soms langs om een nieuwe
koffer met gouden tientjes te
brengen. Samen met buurkinderen Tommy en Annika beleeft
ze de gekste avonturen! In deze
uitgave ter ere van haar 75ste verjaardag vind je Pippi Langkous,
Pippi Langkous gaat aan boord,
Pippi Langkous in Taka-Tukaland
én het verhaal achter de roodharige heldin. Perfect voor iedereen
die eeuwig kind wil blijven!

Davidsfonds / Vanaf 7 jaar / Harde kaft - 64 p. / 23 x 34 cm / € 16,99 / NR. 195

Ploegsma / Voor de hele familie / Harde kaft - 352 p. / 17 x 22 cm / € 27,99 / NR. 196

Wat is goed, wat is kwaad?

Wat voel ik?

Filosofie voor kinderen
Oscar Brenifier

Filosofie voor kinderen
Oscar Brenifier
Voor kinderen die een heleboel belangrijke vragen in hun
hoofd hebben over zichzelf,
het leven en de wereld. Voor
volwassenen die samen met
kinderen op zoek willen gaan,
nadenken en een dialoog willen aangaan. Want kant-enklare antwoorden vind je niet
altijd!

Davidsfonds / Vanaf 7 jaar / Zachte kaft - 96 p. / 17,5 x 23 cm / € 15,99 / NR. 197

Zes vragen over gevoelens
vormen de leidraad van dit
boek. Vragen over verlegen
zijn, vriendschap, liefde, ruzie,
jaloezie en bewijzen van liefde.
Het boek roept stuk voor stuk
nieuwe vragen op en zetten zo
aan tot denken en praten. Voor
kinderen én volwassenen.

Davidsfonds / Vanaf 7 jaar / Zachte kaft - 96 p. / 17,5 x 23 cm / € 15,99 / NR. 198
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Newtons knikkerbaan

Wolinoti

Wetenschappelijk activiteitenboek
Rob Colson

Het houten kind
Dimitri Leue, met houtsneden van Vanessa Verstappen
Wolinoti is het liefdesverhaal van
een Saksische houthakker en zijn
stadsvrouw en hun hunkering naar
een baby. Een sprookje over geluk en
pijn. Dimitri Leue schreef het boek
bij de gelijknamige theatervoorstelling met machtig mooie muziek van
Robert Schumann gespeeld door
Kiyotaka Izumi. Het boek is geïllustreerd met prachtige houtsneden
van bekroonde illustratrice Vanessa
Verstappen.
→ Genomineerd door KJV, een
jury van kinderen en jongeren
tussen 4 en 16 jaar.

Ontdek de techniek achter de knikkerbaan en zet je eerste stappen in de
wereld van de bouwkunde. 3, 2, 1 bouwen maar! Monteer eerst de knikkerbaan. Volg daarna de instructies in het wetenschappelijke activiteitenboek
en wordt een echte Newton. Laat de knikker van de berg rollen en leer zo
wat potentiële energie is. Zie je wel dat leren leuk kan zijn!
Davidsfonds / Vanaf 8 jaar / Harde kaft - 64 p. / 24 x 26,7 cm / € 19,99 / NR. 199

Davidsfonds / Vanaf 8 jaar / Harde kaft - 42 p. / 19,5 x 30,5 cm / € 19,99 / NR. 200

De meest vieze
wedstrijd ter wereld

Een nacht in Bazaar Bizaar

De Friekshow

Gloria houdt niet van paarden, maar doet toch
mee aan een wedstrijd om een paard te winnen.
Niet voor zichzelf, maar om dat vervelende meisje
uit haar klas een hak te zetten. Pas wanneer Gloria
een drol op haar bord krijgt, beseft ze dat ze beter
niet had gelogen.

Joon is allesbehalve een stoere held, maar dat
hoeven zijn klasgenoten niet te weten. Dus brengt
hij samen met hen de nacht door in een speelgoedwinkel. Het lijkt een leuk idee, tot Batman en
andere vreemde figuren opduiken en de kinderen
proberen mee te nemen.

Alice wil dolgraag iets speciaals kunnen. Wanneer
ze een goochelgezelschap ziet, is ze geïntrigeerd.
Het gezelschap heeft haar opgemerkt en wil haar
laten optreden in hun show. Maar wanneer ze
een nieuwe proef oefent met Joon, laat ze Joon
verdwijnen ...

Davidsfonds / Vanaf 8 jaar / Zachte kaft - 112 p. /
14,5 x 22 cm / € 15,99 / NR. 201

Davidsfonds / Vanaf 8 jaar / Zachte kaft - 112 p. /
14,5 x 22 cm / € 15,99 / NR. 202

Davidsfonds / Vanaf 8 jaar / Zachte kaft - 112 p. /
14,5 x 22 cm / € 15,99 / NR. 203

Little Liars Club
Jonas Boets, met illustraties van Eric Bouwens

Little Liars Club
Jonas Boets, met illustraties van Eric Bouwens

Little Liars Club
Jonas Boets, met illustraties van Eric Bouwens

Kinder- & jeugdboeken

Het gestolen sterrenstof

De kronieken van Finn
Geert Klaasen, met illustraties van Harmen van Straaten

De laatste vuurtorenwachter

De kronieken van Finn
Geert Klaasen, met illustraties van Harmen van Straaten

Finns leven staat op zijn kop wanneer hij onverwachts ontwaakt in
Dromenland, het wonderlijke rijk
van koning Edelbertus de Elastische.
Niet alleen ontmoet hij er de gemene baron du Pompelzoen en de
mysterieuze Zandman, maar ook de
betoverende prinses Lisa. Hij tuimelt
van het ene avontuur in het andere
tot hij ontdekt dat er sterrenstof
gestolen wordt – en zonder sterrenstof kan Dromenland niet blijven
bestaan. Omdat Finn kan pendelen
tussen de werelden, is hij de enige
die beide kan redden.

Davidsfonds / Vanaf 9 jaar / Harde kaft - 128 p. / 14 x 21,5 cm / € 15,99 / NR. 204
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Finn zet zijn reddingsactie van Dromenland verder in dit tweede deel
van De kronieken van Finn. Sirocco is
nog steeds vermist. Misschien vindt
hij hulp in het boek Fabels & vertelsels
uit Dromenland. Alweer een spannend
avontuur met o.a. Finn, Jana, Joris,
De Zandman, Baron du Pompelzoen
en een paar gekleurde ridders. Over
hoe een slachtoffer van pesterijen een
held wordt.

Davidsfonds / Vanaf 9 jaar / Harde kaft - 96 p. / 14 x 21,5 cm / € 15,99 / NR. 205

Hobbydag

Niet bang te krijgen

Gewoon daarom!

Vandaag is het weer hobbydag en vertelt een
leerling over zijn of haar hobby. Maar deze hobbydag verloopt helemaal anders en de leerlingen
beleven een bijzonder avontuur. Do Van Ranst
schreef dit jubileumboek met het vierde leerjaar
van meester Fred.

In dit boek herwerkte Do Van Ranst negen volksverhalen uit het Land van Dendermonde tot één
groot verhaal waarin de negenjarige Lisse ’s nachts
op avontuur gaat. Tijdens haar tocht leert ze de
vreemdste figuren kennen, die haar schrik proberen aan te jagen.

De vijftienjarige Wonder heeft een netwerkstoornis. Soms werken haar hersencellen niet goed
samen. Dat is best lastig als je de wereld wilt begrijpen. Vooral Rohats wereld. In zijn hoofd zit
nog altijd oorlog, hoewel die nu mijlenver weg is.

Davidsfonds / Vanaf 9 jaar / Zachte kaft - 144 p. / 14 x
21,5 cm / € 15,99 / NR. 206

Davidsfonds / Vanaf 10 jaar / Harde kaft - 96 p. / 20,5
x 20,8 cm / € 16,99 / NR. 207

Davidsfonds / Vanaf 12 jaar / Zachte kaft - 192 p. / 14 x
21,5 cm / € 15,99 / NR. 208

Do Van Ranst

Do Van Ranst

Brigitte Van Aken
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Eén is altijd gelijk aan één

Ik wou dat ik een vogel was

Elke Sannen

Diverse auteurs, met illustraties van Frann Preston-Gannon

Eén kan ijswater is genoeg om Elia’s
leven op zijn kop te zetten. Zelfs het
eiland Beleza No Mar staat er stil van.
Niemand hoort immers water over
de zoon van de dictator te kieperen.
En zeker niet Elia, de zeventienjarige
zoon van een poetsvrouw. Als straf
moet hij als bediende aan de slag in
het paleis van de dictator. Daar loopt
het pas echt fout …

Dit is een rijk geïllustreerde
verzameling van 366 natuurgedichten – één voor elke dag van
het jaar, inclusief schrikkeldag.
Gevuld met bekende favorieten
en nieuwe gedichten, geschreven door een grote verscheidenheid aan auteurs, onder wie
J.C. Bloem, Rutger Kopland, Ted
van Lieshout, Lucebert, Hendrik Marsman, Bart Moeyaert,
Edward van de Vendel en vele
anderen. Een prachtig boek om
in te grasduinen, of om elke dag
open te leggen!

→ Genomineerd door KJV, een jury
van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar.

Davidsfonds / Vanaf 14 jaar / Harde kaft - 258 p. / 14,5 x 22 cm / € 15,99 / NR. 209

Ploegsma / Leeftijdsloos / Harde kaft - 336 p. / 25 x 28 cm / € 39,99 / NR. 210

Koekoeksjong

Watervrees

Florica

De zeventienjarige Lieze wil weg uit het internaat
en met haar flutmoeder Lynn wil ze ook niks meer
te maken hebben. Tot medestudente Margit roet
in het eten gooit en haar wereld op zijn kop zet
door haar verzinsels.

Sien is doodsbang voor water. Als kind probeerde
haar moeder haar in bad te verdrinken en sindsdien
kan Sien geen zwembad meer zien. Maar dan
wordt ze verliefd op Frenkie, die haar profiel op
sociale media wil boosten met een filmpje waarin
Sien het water ingaat.

Jason ontmoet een vreemd trio: de mooie Florica,
haar oudere broer Luca en de veel oudere Ruud,
het liefje van Florica. Jason ontdekt dat broer en
zus Roma zijn. Hij slaagt erin om Florica’s hart te
winnen maar haar vader heeft al een echtgenoot
voor haar op het oog.

Davidsfonds / Vanaf 14 jaar / Zachte kaft - 200 p. / 14 x
21,5 cm / € 15,99 / NR. 211

Davidsfonds / Vanaf 14 jaar / Zachte kaft - 216 p. /
14 x 21,5 cm / € 15,99 / NR. 212

Davidsfonds / Vanaf 14 jaar / Zachte kaft - 208 p. /
14 x 21,5 cm / € 15,99 / NR. 213

Hilde E. Gerard

Dirk Bracke

Dirk Bracke
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Hier zit cultuur in

Stevige tas met bodemvouw
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Schoolbibbonnen

Vul de schoolbibliotheek in jouw buurt
Davidsfonds schoolbibbonnen zijn Davidsfonds
boekenbonnen van 40 euro die scholen kunnen
inwisselen voor boeken om hun bibliotheek aan
te vullen. Zo draag je bij aan de leesbevordering
in Vlaanderen en Brussel, want je laat kinderen
het plezier van lezen ontdekken en geeft ze toegang tot goede boeken. Je leest er alles over op
pagina 84 en 85.

€

40

A AN GE BO DE N DO O R :

DAVIDSFONDS SCHOOLBIBBON € 40
GE LD I G VAN 1 J AN UAR I 2021 TOT 31 D E C E M B E R 2021

UNIEK NUMMER:

Je kunt kiezen tussen twee types schoolbibbonnen.
Heb je boeken of cd’s gekozen, maar kom je niet
aan de 40 euro om de Cultuurkaart & Lidkaart te
bemachtigen? In het aanbod zitten een heleboel
goedkopere titels en als extraatje kun je kiezen
voor een pakket met Davidsfonds balpennen of
een katoenen draagtas. Dankzij het stevige canvas
en de bodemvouw is de zak ideaal om al je boeken
en andere boodschappen in te stoppen.

A. Schoolbibbon via Davidsfonds in jouw buurt
De Davidsfonds vrijwilligers in jouw buurt kiezen
een school waarmee ze samenwerken. Jij ontvangt
je Cultuurkaart & Lidkaart samen met je eventuele bestelling van boeken en cd’s; de vrijwilligers
ontvangen alle schoolbibbonnen en geven die
persoonlijk af. De school kiest daarna zelf voor
welke boeken ze de bonnen inruilt.

B. Schoolbibbon die je zelf afgeeft
Kies je liever zelf een school? Dan bezorgen we
jou de schoolbibbonnen samen met je Davidsfonds Cultuurkaart & Lidkaart, zodat je ze zelf
kunt afgeven aan de school van jouw keuze. De
school kiest daarna zelf voor welke boeken ze de
bonnen inruilt.

Davidsfonds / 1 tas van canvas / 41 x 42 cm / € 7
/ NR. 224

Davidsfonds / € 40 / NR. 222

Davidsfonds / € 40 / NR. 223

Pakket Davidsfonds
Drie Davidsfonds balpennen

Gratis boek bij een bestelling vanaf 100 euro
De lach van
Chesterton

GASTON

DAVIDSFONDS
— ESSAYS—

DURNEZ
DE LACH VAN CH ESTERTON

Heb je boeken of cd’s gekozen, maar kom je net
niet aan de 40 euro om de Cultuurkaart & Lidkaart
te bemachtigen? In het aanbod zitten een heleboel
goedkopere titels en als extraatjes kun je kiezen
voor een draagtas van canvas of een pakket met
drie Davidsfonds balpennen.  
Davidsfonds / 3 balpennen / € 3 / NR. 225

→ Dit boek is pas vanaf 2021
te koop in de boekhandel.
Het is dus een exclusief
geschenk!

Chesterton was een reus van
een mens, lichamelijk en geesGaston Durnez
telijk, die ernst en geestigheid
als geen ander wist te combiToen Gaston Durnez 25 jaar oud neren en die door Bernard Shaw
was, wilde hij een humoristi- “een kolossaal genie” werd gesche roman schrijven. De eerste noemd. Hij was niet alleen de
vijftig bladzijden liet hij lezen geestelijke vader van Father
aan een collega, schrijfster Ma- Brown, de priester-detective,
ria Rosseels. Een paar dagen maar ook de auteur van een
later gaf die het manuscript stapel andere meesterwerken
terug en zei: “Weet je wat jij als De man die donderdag was
moet doen? Chesterton lezen.” en Orthodoxie.
De roman kwam er nooit, maar
de liefde voor het werk van de De lach van Chesterton is een
Britse schrijver Gilbert Keith speelse biografie, maar vooral
Chesterton (1874-1936) zou een aanstekelijke liefdesverklaDurnez nooit meer kwijt ge- ring aan een van de beste en
raken. Hij noemde hem de rest interessantste schrijvers van
van zijn dagen “mijn grootste de 20ste eeuw.
literaire liefde”.

Davidsfonds / Zachte kaft - 256 p. / 14 x 21,5 cm
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Vul de
schoolbibliotheek
in jouw buurt
GE LD IG VA

V

ind je het belangrijk dat kinderen het plezier
van lezen ontdekken en toegang hebben
tot goede boeken? Schenk dan boeken aan
de bibliotheek van een school in jouw buurt
en draag jouw steentje bij aan de leesbevordering in Vlaanderen en Brussel. Dat kan heel
eenvoudig door één of meerdere Davidsfonds
schoolbibbonnen van 40 euro te kopen.
Waarom zijn schoolbibliotheken belangrijk?

Zeker voor beginnende leerkrachten, maar ook voor leraren die al
langer in het onderwijs staan, is een degelijke schoolbibliotheek
noodzakelijk om de kennis van het Nederlands te versterken en het
plezier van het lezen door te geven. Drie ervaringsdeskundigen
uit het onderwijs vertellen graag waarom.

Lees verder →

Schoolbibbonnen

Welke boeken kunnen scholen zoal kiezen?

Scholen kiezen boeken uit het volledige Davidsfonds aanbod op www.davidsfonds.be. Hoe meer schoolbibbonnen ze ontvangen, hoe meer boeken ze kunnen
kiezen – dat spreekt voor zich. Maar ook voor 40 euro kunnen ze al een mooi
pakket samenstellen. Hieronder geven we een paar voorbeelden van boeken die
scholen kunnen inwisselen voor 40, 80 of 120 euro. Uiteraard bepalen scholen
zelf welke boeken ze willen en of dat allemaal verschillende titels zijn of net
meerdere exemplaren van hetzelfde boek om in groep te lezen.

Enkele suggesties
1 BON → twee mooie prentenboeken om voor te lezen

2 BONNEN → prentenboeken en boeken voor kinderen
die pas zelf beginnen te lezen

3 BONNEN → prentenboeken, boeken voor beginnende lezers
en romans voor jongeren
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“Tegenwoordig moet alles in
digi-taal, oud gaat aan de
kant, maar onze kinderen
houden nog ontzettend van
een goed boek in hun hand!
Bedankt, Davidsfonds, want
door jullie fantastische initiatief van de
schoolbibbonnen, kunnen we onze schoolkinderen die goede boeken ter beschikking
stellen.”
— KATRIEN LODEWIJKS,
leerkracht in de Boudewijnschool in Lommel

“(Voor)lezen is een van de
belangrijkste voorwaarden
om tot een goede taalontwikkeling te komen. Het is
belangrijk dat kinderen al
van in de kleuterklas kunnen
beschikken over leuke, interessante en
uitdagende boeken waar de leerkracht
in de klas mee aan de slag kan. Zelf vind
ik de boeken die uitgegeven worden bij
Davidsfonds daar heel goede voorbeelden
van. Ik gebruik die boeken ook tijdens
de logopediesessies om bijvoorbeeld de
woordenschat van kinderen te vergroten.
Met de schoolbibbon zullen scholen hun
verzameling boeken kunnen uitbreiden
met kwalitatieve boeken.”
— PETRA D'HONDT,
logopediste

Omdat Davidsfonds leesplezier hoog in het vaandel draagt, geven we elke
school een extra boek per schijf van 100 euro schoolbibbonnen die ze
inwisselt. Op die manier zorgen we er samen voor dat de schoolbibliotheken in
Vlaanderen en Brussel fors uitbreiden.

Hoe bestel je schoolbibbonnen?

Vraag een Davidsfonds Cultuurkaart & Lidkaart aan via het formulier op pagina 97
in deze gids of het online formulier op www.davidsfonds.be/cultuurkaart. Vul je
gegevens in en duid het aantal schoolbibbonnen aan dat je aan een school wilt
schenken. Je kunt kiezen tussen twee soorten schoolbibbonnen:

1. Schoolbibbon via Davidsfonds in jouw buurt (NR. 222)

De Davidsfonds vrijwilligers in jouw buurt kiezen een school waarmee ze samenwerken.
Jij ontvangt je Cultuurkaart & Lidkaart samen met je eventuele bestelling van boeken
en cd’s; de vrijwilligers ontvangen in december alle schoolbibbonnen en geven die
persoonlijk af. De school kiest daarna zelf voor welke boeken ze de bonnen inruilt.

2. Schoolbibbon die je zelf afgeeft (NR. 223)

Kies je liever zelf een school? Dan bezorgen we jou de schoolbibbonnen samen met
je Davidsfonds Cultuurkaart & Lidkaart, zodat je ze zelf kunt afgeven aan de school
van jouw keuze. De school kiest daarna zelf voor welke boeken ze de bonnen inruilt.

“Op school doen we mee aan
Kwartiermakers, een initiatief
om vrij lezen op basisscholen
aan te moedigen. We maken
ons sterk om iedere leerling
iedere dag vijftien minuten te
laten lezen. Waarom? Lezen is reizen
in je hoofd en denken met andermans
hoofd. Wie leest, groeit. Ook wij zijn
dus opgetogen met het initiatief van
de schoolbibbonnen: meer boeken in
onze bib betekent meer slagkracht om
de leesvaardigheid, woordenschat én
schoolprestaties van kinderen te verbeteren.”
— FILIP DE CLERCK,
vrijwilliger bij Davidsfonds Meulebeke,
leerkracht en lid van het bibteam in Vrije
Basisschool Lyceum Heilige Familie in Ieper

86 Davidsfonds Cultuurkaart

Vraag jouw
Davidsfonds
Cultuurkaart
& Lidkaart
aan

Om de Davidsfonds Cultuurkaart & Lidkaart te pakken te krijgen en met de hele familie te genieten
van niet te missen voordelen, kun je kiezen tussen
verschillende formules. →

Boeken
en cd's

DAVIDSFONDS
CULT UURK AART
& LIDKA ART
2020 -2021

Gewoon
cash

An Janssens
Cultuurkaartnummer: 1234567

Schoolbibbonnen
Via
Davidsfonds
vrijwilligers

Via onze
website

Davidsfonds Cultuurkaart
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1 Kies de formule die bij je past
Via boeken en cd’s

Kies voor minstens 40 euro boeken en cd’s
uit deze Cultuurgids of het uitgebreide
aanbod op www.davidsfonds.be. Je kiest
zelf bij welke afdeling je aansluit. Tip: combineer deze formule met de aankoop van
schoolbibbonnen.

Via schoolbibbonnen

Koop één of meerdere schoolbibbonnen.
Dat zijn Davidsfonds boekenbonnen van
40 euro die scholen kunnen inwisselen
voor boeken voor hun bibliotheek. Laat
de Davidsfonds vrijwilligers uit jouw buurt
een school kiezen of geef ze zelf aan een
school naar keuze. Je kiest zelf bij welke
afdeling je aansluit. Tip: combineer met
de aankoop van boeken en cd’s.

2 Geef je keuze aan ons door
Op papier

Noteer de titels van jouw keuze, vul het aantal schoolbibbonnen in of duid de formule
zonder boeken aan op het keuzeformulier
op pagina 97 in deze gids. Bezorg het formulier aan een Davidsfonds vrijwilliger in jouw
buurt. Enkele weken later ontvang je van die
vrijwilliger jouw Cultuurkaart & Lidkaart. Als
je boeken en cd’s bestelde, krijg je die erbij.
De schoolbibbonnen worden door onze
vrijwilligers aan de door hun uitgekozen
school bezorgd of je geeft ze zelf af aan
de school van jouw keuze (zie pagina 84).

Gewoon cash

Betaal 40 euro. Je krijgt geen boeken, cd's
of schoolbibbonnen in ruil, maar je kiest
zelf bij welke afdeling je aansluit. Vergeet
niet dat je korting krijgt bij alle afdelingen
in Vlaanderen en Brussel.

Cadeau vanaf 100 euro

Online

Surf naar www.davidsfonds.be/cultuurkaart en geef je keuze online door. Je
Cultuurkaart & Lidkaart wordt binnen vijf
werkdagen thuis bezorgd. Als je boeken
en cd’s bestelde, krijg je die erbij en moet
je rekenen op 4,50 euro verzendings- en
behandelingskosten (9 euro voor Europese
bestemmingen buiten België). De schoolbibbonnen worden door onze vrijwilligers
aan de door hun uitgekozen school bezorgd
of je geeft ze zelf af aan de school van jouw
keuze (zie pagina 84).
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Goed om te weten
Keuze uit alle boeken

Heb je je oog laten vallen op titels die niet
in deze gids staan maar wel op onze site?
Geen probleem: ook die titels kun je bestellen voor de Cultuurkaart & Lidkaart. Deze
gids bevat de meest recente boeken die
beschikbaar zijn in september 2020. Boeken
die later verschijnen of vroeger verschenen
zijn en niet meer in deze gids staan, kun
je raadplegen via www.davidsfonds.be/
cultuurkaart.

Uitverkochte boeken

We doen ons uiterste best om stockbreuken
te vermijden, maar als ze toch gebeuren,
proberen we de boeken zo snel mogelijk na
te leveren. Sommige boeken kunnen echter
uitzonderlijk niet meer herdrukt worden.
In dat geval kun je een alternatief kiezen
tussen onze andere boeken. Op www.davidsfonds.be vind je een actuele lijst van
beschikbare titels.

Cadeau vanaf 100 euro

Koop je voor meer dan 100 euro boeken,
cd’s of schoolbibbonnen? Dan krijg je als
cadeau het boek De lach van Chesterton, een
heruitgave van Gaston Durnezs eigenzinnige biografie over de beruchte Britse auteur
en filosoof Gilbert Keith Chesterton (18741936), wereldberoemd door zijn avonturen
over Father Brown. Ook de school waaraan
je schoolbibbonnen geeft, krijgt een door
ons team geselecteerd extra boek per schijf
van 100 euro bonnen die ze inwisselt.

Doe een gift en zorg mee voor cultuur na corona
Doe een gift aan Davidsfonds en help ons om ook na de corona
crisis cultuur te blijven aanbieden. Meer dan ooit rekenen we
op jouw steun om cultuur in Vlaanderen en Brussel mogelijk
te blijven maken. Maak je gift over via het keuzeformulier op
pagina 97 of via een overschrijving op BE98 4310 0693 8193
met vermelding van ‘Fonds voor Kunst en Cultuur’ (hieronder

vallen ook alle coronabijdragen), ‘Cultuurfonds Vlaamse Rand’
of ‘Fonds Vlaamse Actie’ (voor projecten die de Vlaamse aanwezigheid in de Rand rond Brussel versterken).
Opgelet: een gift telt niet als betaling voor de Davidsfonds
Cultuurkaart & Lidkaart. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je
wel een fiscaal attest.
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Davidsfonds
in jouw buurt
O

p zo’n 400 locaties in Vlaanderen
en Brussel brengen Davidsfonds
vrijwilligers cultuur naar je toe. Ga zeker
eens een kijkje nemen op een van de
plaatsen die op de volgende pagina’s
opgesomd staan. Op www.davidsfonds.
be vind je de meeste afdelingen terug
en kun je hun contactgegevens opzoeken. Vind je een afdeling niet terug?
Mail naar info@davidsfonds.be en we
brengen je graag in contact met de
vrijwilligers die er actief zijn.

/

Vers Geperst

In september, oktober en november kun
je op heel wat plaatsen de titels uit deze
Cultuurgids inkijken tijdens Vers Geperst.
Die plaatsen staan in het vet in de lijst.
Vaak werken vrijwilligers voor Vers Geperst
een boeiend cultureel programma uit.
Meer info over waar en wanneer ze dat precies doen, vind je op www.davidsfonds.be.
Uiteraard houden ze daarbij rekening met
de nodige veiligheidsmaatregelen.

Davidsfonds in jouw buurt

Antwerpen
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Aartselaar
Antwerpen Jan Blom
Antwerpen KBC
Balen
Beerse
Berchem
Berlaar
Boechout-Vremde
Bonheiden-Rijmenam
Booischot
Boom
Borgerhout
Borsbeek
Brasschaat
Broechem
Burcht
Dessel
Duffel
Edegem
Ekeren
Essen
Geel
Gierle
Grobbendonk
Heist-op-den-Berg
Herentals
Hoevenen
Hoogstraten
Hove
Hulshout
Kalmthout
Kapellen
Kasterlee
Kontich
Laakdal
Lier
Lille
Lint
Mechelen
Menegem-Deurne
Merksem
Mol
Mortsel
Niel
Nijlen

1
/
/
/
1
/
1
1
/
/
1
/
/
/
/
1
/
/
1
/
1
1
/
/
1
/
/
1
1
/
1
/
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Noorderwijk
Oelegem
Oevel
Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Oud-Turnhout
Putte-Beerzel-GrasheidePeulis
Putte-Grens
Puurs
Ranst
Ravels
Reet
Retie
Rijkevorsel
Rumst
Schilde
Schoten
Schriek
St.-Amands-Mariekerke
St.-Job-in-’t-Goor
St.-Katelijne-Waver
Tielen
Tongerlo
Turnhout
Vorselaar
Vosselaar
Waarloos
Westerlo
Wijnegem
Willebroek
Wommelgem
Wuustwezel
Zandhoven
Zandvliet-Berendrecht
Zoersel, St-Antonius, Halle
Zwijndrecht

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Limburg
1
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1
/
/
/
1
1
/
/
1
1
1
/
1
/
1
/
/
1

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

/
1
1
/
/

Brussel-Centrum
1 Elsene-Etterbeek
/ Evere en Haren
1 Ganshoren
1

Jette
Laken
Oudergem
Schaarbeek-Helmet
Scheut
St.-Jans-Molenbeek
St.-Joost-Ten-Node/BrusselLeopoldswijk
St.-Pieters-Woluwe
Ukkel-Boetendaal Sint-Job
Ukkel-Stalle
Vorst

1
/
/
/

Achel
Alken
Beverst-Schoonbeek
Bilzen
Bocholt
Borgloon
Bree
Brustem
Dilsen-Stokkem
Eksel
Genk
Gingelom
Hamont
Hasselt
Herk-de-Stad
Heusden-Zolder
Houthalen-Helchteren
Kermt
Kinrooi
Koersel
Kuringen
Kwaadmechelen
Lommel
Maaseik
Maasmechelen
Paal
Peer
St.-Truiden
Stevoort-Wijer
Tessenderlo
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Tongeren
1 Voerstreek
1 Zonhoven
/ Zutendaal
/

/
/
/
/
1
/

Oost-Vlaanderen
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/
/
/
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/
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1

Aalst
Aalter
Adegem
Appelterre-Eichem
Aspelare-Nederhasselt
Asper
Assenede
Bassevelde
Bazel-Waas
Bellem
Belsele
Beveren-Zuid
Brakel-Lierde
Burst
De Klinge
De Pinte-Zevergem
Deinze
Denderleeuw
Dendermonde
Denderwindeke
Destelbergen
Eeklo
Eine
Ename
Evergem
Gavere
Gentbrugge
Geraardsbergen
Haaltert
Hamme
Herdersem
Heusden
Hofstade
Huise-Ouwegem-Zingem
Kalken
Kemzeke
Kluisbergen
Kruibeke

1
1
/
/
/
/
1
/
/
1
1
1
/
1
1
1
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
1
/
1
/
/
1
/
1
1
/
/
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Kruishoutem
Laarne
Landegem
Latem-Deurle
Lede
Leiekant (Gent)
Lembeke
Lochristi
Lokeren
Lotenhulle-Poeke
Lovendegem
Maarkedal
Machelen
Maldegem
Mariakerke
Meerbeke
Melle-Merelbeke
Mere
Merelbeke
Moerzeke
Moorsel
Nazareth en Eke
Nieuwkerken-Waas
Ninove
Oordegem
Oostakker
Oosterzele
Oudenaarde
Outer
Overbeke-Kwatrecht
Ronse
Schellebelle
Schoonaarde
Serskamp
Sinaai
St.-Amandsberg
St.-Denijs-Westrem/Afsnee
St.-Gillis-Waas
St.-Niklaas
Steenhuize-Wijnhuize
Stekene
Temse
Waarschoot
Waasmunster
Wachtebeke/St.-Kruis-Winkel
Wase Polders
Welle

/
/
/
/
/
/
/
/
1
1

Wetteren
Wichelen
Wondelgem
Wortegem-Petegem
Zandbergen-Grimminge
Zelzate
Zottegem
Zulte
Zwalm
Zwijnaarde

Vlaams-Brabant
1
1
1
1
1
1
1
1
/
1
/
1
/
1
/
/
/
1
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
1
1
1
1

Alsemberg
Asse
Beersel
Bekkevoort
Bertem
Betekom
Bierbeek
Borchtlombeek
Diest-Molenstede
Dilbeek
Dilbeek-Wolsem
Drogenbos
Elewijt
Galmaarden
Glabbeek
Grimbergen
Haacht
Halle
Herent
Heverlee
Hever-Schiplaken
Hoegaarden
Hoeilaart
Hofstade
Huldenberg
Kampenhout
Kapelle-Op-Den-Bos
Keerbergen
Kessel-Lo-Blauwput
Kraainem
Landen
Leefdaal
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Leuven
Linden
Londerzeel
Londerzeel-Heide
Lot
Malderen
Merchtem
Nossegem
Opwijk
Oud-Heverlee
Overijse
Roosdaal
Rotselaar
St.-Genesius-Rode
St.-Joris-Weert
St.-Joris-Winge
St.-Kwintens-Lennik
St.-Martens-Lennik
St.-Pieters-Leeuw
St.-Stevens-Woluwe
Steenokkerzeel
Sterrebeek
Teralfene
Tervuren
Vilvoorde
Vlezenbeek
Wambeek
Wemmel
Wespelaar
Wezembeek-Oppem
Wolvertem
Zaventem
Zellik
Zemst-Eppegem-Laar

1
1
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/
/
/
1
/
/
/
/
1
1
1
/
/
/
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/
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West-Vlaanderen

/
/
1

/
/
/
/
/
1
1
/

Aalbeke
Aarsele-Kanegem
Anzegem
Avelgem
Bavikhove
Beernem/Sint-Joris
Bellegem
Beselare

1
1
/
/
/
/
/
1

Beveren-Waregem
Blankenberge
Boezinge
Bredene
Brugge
Brugge Assebroek SintKatarina
Brugge Assebroek SintKristoffel
Brugge Sint-Kruis
Brugge Sint-Michiels & SintAndries
Brugge Sint-Pieters
Brugge Ver-Assebroek
Dadizele
De Beke (Hollebeke, Zillebeke, Voormezele)
De Haan
De Panne-Adinkerke
Deerlijk
Desselgem
Diksmuide
Doornpanne (Koksijde, Oostduinkerke, Wulpen)
Dudzele
Eernegem
Elverdinge
Gits
Gullegem
Harelbeke
Heestert
Heule
Hooglede
Houthulst
Hulste
Ieper
Ingelmunster
Izegem
Jabbeke
Kachtem-Emelgem
Knokke
Koekelare
Koolskamp
Kortrijk Bis
Kuurne
Langemark
Lauwe

/
/
1
/
/
/
1
/
/
/
/
1
/
/
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/
/
/
/
/
/
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Ledegem
Lichtervelde
Lo-Pollinkhove
Marke
Menen
Meulebeke
Moere
Moorsele
Moorslede
Nieuwenhove
Oedelem
Oekene
Oostende
Oostkamp
Otegem
Oudenburg
Passendale
Pervijze
Pittem
Poelkapelle
Rekkem
Reninge
Roeselare
Ruddervoorde
Sijsele-Moerkerke
Spermalie
St.-Denijs
St.-Eloois-Vijve
St.-Eloois-Winkel
Stasegem
Tielt
Veldegem
Veurne
Vichte
Vlamertinge
Vleteren
Vuurtoren (Oostende)
Wervik (Komen)
Westende-Lombardsijde
Westkapelle
Wevelgem
Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve
Wingene
Zevekote-Zande
Zonnebeke
Zwevegem
Zwevezele
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Davidsfonds
respecteert
jouw privacy

Je kiest voor een Davidsfonds
Cultuurkaart & Lidkaart

Als je een Davidsfonds Cultuurkaart aanvraagt, bezorg
je ons jouw persoonsgegevens. Graag benadrukken we
dat we heel zorgvuldig omgaan met die gegevens en ze
uitsluitend gebruiken om onze verbintenis uit te voeren.
Dat houdt in eerste instantie in dat we je Cultuurkaart
& Lidkaart en bestelling bezorgen, maar ook dat we je
informeren en op de hoogte te houden van alle voordelen
die de kaart oplevert:

+ Vier keer per jaar krijg je het Davidsfonds Cultuurmagazine in je bus, boordevol cultureel nieuws.

+ Maandelijks ontvang je via mail een nieuwsbrief met
+
+

extra kortingen, voordelen, wedstrijden, cultuurnieuws
en de reis van de maand.
Als je aangesloten bent bij een lokale afdeling, ontvang
je ook van hen uitnodigingen en nieuwsbrieven. Als
je wilt, kun je je ook inschrijven voor een mailing met
activiteiten in jouw regio.
Tot twee jaar na de vervaldag van je laatste Davidsfonds Cultuurkaart & Lidkaart ontvang je de Davidsfonds Cultuurgids met het nieuwe boekenaanbod
en de mogelijkheid om opnieuw een Cultuurkaart &
Lidkaart aan te vragen en een jaar lang te genieten
van onze cultuurvoordelen.

Je kunt je uiteraard op elk moment in- en uitschrijven
voor de verschillende nieuwsbrieven.

Je neemt deel aan onze activiteiten
zonder Cultuurkaart & Lidkaart

Ook als je zonder Cultuurkaart & Lidkaart deelneemt aan
een van onze evenementen, bijvoorbeeld door op cultuurreis te gaan of een cursus van Davidsfonds Academie te
volgen, geef je ons jouw persoonsgegevens. We hebben die
immers nodig om je deelname in goede banen te leiden.
Dat is ook het enige waarvoor we jouw gegevens gebruiken. Uiteraard kun je altijd aangeven dat je op de hoogte
gehouden wilt worden van gelijkaardige initiatieven. Ook
daarvoor kun je je op elk moment in- of uitschrijven als
je geen brochures of digitale nieuwsbrieven over onze
evenementen, cultuurreizen of cursussen meer wenst te
ontvangen. Weet dat je met een Davidsfonds Cultuurkaart
& Lidkaart geniet van interessante kortingen op cursussen,
reizen en boeken.

Je gegevens worden niet
doorgegeven aan derden

Of je nu een Davidsfonds Cultuurkaart & Lidkaart bezit of niet, je persoonsgegevens worden in geen geval
doorgegeven aan derden, tenzij dat nodig is om onze
diensten te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld de verzending
van het Davidsfonds Cultuurmagazine naar jouw adres.
We zorgen er uiteraard voor dat die onderaannemers je
gegevens uitsluitend gebruiken voor dat doel.
Heb je je nog niet akkoord verklaard met onze
privacyverklaring? Je vindt de volledige tekst hiernaast en kunt je akkoord geven via het keuzeformulier
op pagina 97.
Als je nog vragen hebt, mail dan gerust naar privacy@
davidsfonds.be. We antwoorden je zo snel mogelijk.

Privacyverklaring
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Davidsfonds privacyverklaring (versie augustus 2017)

1. Algemeen

3. Doel

1.1 Dit is de privacyverklaring van Davidsfonds
VZW, met maatschappelijke zetel te Quinten
Metsysplein 12, 3000 Leuven, ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer 0407.765.729 (“Davidsfonds VZW”). Davidsfonds VZW treedt op
als de verwerkingsverantwoordelijke voor
de verwerking van de door jou meegedeelde
persoonsgegevens die zij kan verkrijgen (i)
rechtstreeks van jou in het kader van haar
diensten, activiteiten of producten, of (ii) via
derden-partners, zoals Davidsfonds Academie
VZW met maatschappelijke zetel te Quinten
Metsysplein 12, 3000 Leuven, ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer 0458.425.661 (“Davidsfonds Academie VZW”) onderaannemers of
contractspartijen. Hierna worden Davidsfonds
VZW en Davidsfonds Academie VZW samen
of afzonderlijk aangeduid als “Davidsfonds”.
1.2 Davidsfonds is een cultuurnetwerk dat jaarlijks culturele activiteiten organiseert, cursussen en boeken aanbiedt en cultuurreizen
opzet. Davidsfonds is actief in België en in
het buitenland en focust op taal, geschiedenis en kunst.
1.3 Deze privacyverklaring kan op elk moment
door Davidsfonds worden gewijzigd. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

3.1 Davidsfonds kan de door jou meegedeelde
persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, met
het oog op het aanbieden en organiseren
van haar diensten, activiteiten of producten.
Die hebben betrekking op taal, geschiedenis
en kunst en omvatten onder andere, maar
zijn niet beperkt tot: (i) het organiseren van
evenementen, cursussen en cultuurreizen,
(ii) het aanbieden van onder andere boeken,
magazines en cd’s, (iii) het uitvoeren van
directe marketing zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen
voor evenementen, marketingmateriaal en
andere informatie die voor jou interessant of
nuttig zou kunnen zijn, (iv) het informeren
van derden (onderaannemers en contractspartijen) in dit verband, (v) het aanmaken
van een ledenbestand en daarover informatie
verzamelen en (vi) het doen van prospectie
voor nieuwe leden.

2. Juridisch kader
2.1 Deze privacyverklaring is onderworpen aan
(i) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of (ii) de
Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking
van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”) (samen
of afzonderlijk “Privacywetgeving”).

4. Rechtsgrond en toepasselijkheid
4.1 De rechtsgrond voor deze verwerking van
persoonsgegevens ligt in: (i) de overeenkomst die jij aangaat of bent aangegaan met
Davidsfonds voor het verstrekken van één
of meerdere van haar diensten, activiteiten
of producten, en/of (ii) de uitdrukkelijke,
ondubbelzinnige en actieve toestemming
die je aan Davidsfonds hebt gegeven om de
door jou meegedeelde persoonsgegevens
te verwerken.
4.2 Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk
van toepassing op diensten, activiteiten of
producten van derden waarnaar zou kunnen
worden verwezen en waarop een andere
privacyverklaring van toepassing kan zijn.

5. Persoonsgegevens
5.1 De persoonsgegevens die Davidsfonds kan
gebruiken zijn onder andere: voornaam, fa-

milienaam, geboortedatum, geslacht, adres,
e-mailadres, telefoonnummer en, voor zover
van toepassing, gezinssamenstelling.
5.2 Je garandeert met het aanvaarden van deze
privacyverklaring dat de gegevens die jij meedeelt juist en volledig zijn.

6. Gebruiken, verzamelen, verwerken, opslaan en doorgeven van
persoonsgegevens
6.1 Het meedelen van persoonsgegevens aan Davidsfonds en/of deelname aan evenementen,
cursussen of cultuurreizen impliceert dat jij
je als mededeler/gebruiker:
I. volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacyverklaring en die
zonder voorbehoud aanvaardt; en/of
II. jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige
en actieve toestemming verleent aan
Davidsfonds om de meegedeelde persoonsgegevens te (laten) gebruiken,
verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring
en de Privacywetgeving.
6.2 Door het meedelen van persoonsgegevens
aan Davidsfonds en/of deelname aan evenementen, cursussen of cultuurreizen geef
je Davidsfonds de toestemming om de persoonsgegevens aan te wenden om:
I. het in artikel 3.1 bepaalde doel te verwezenlijken;
II. jouw behoeften en voorkeuren beter
te begrijpen, zodat Davidsfonds haar
diensten, activiteiten of producten daar
beter op kan afstemmen;
III. statistische gegevens te verkrijgen;
IV. een archief bij te houden;
V. de toepasselijke regelgeving te kunnen
naleven;
VI. door te geven aan onderaannemers
en contractspartijen van Davidsfonds
voor de uitvoering van de voorgaande
punten.
6.3 Davidsfonds garandeert dat het de door
jou meegedeelde persoonsgegevens niet
doorgeeft aan derden, met uitzondering aan
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onderaannemers of contractspartijen voor
de uitvoering van de diensten, activiteiten
en producten die Davidsfonds aanbiedt.
Davidsfonds is in het kader daarvan niet
verantwoordelijk voor de verdere verwerking
van de persoonsgegevens door die onderaannemers of contractspartijen.
6.4 Davidsfonds slaat de persoonsgegevens op
(i) voor de periode die nodig is om haar
diensten, activiteiten of producten waarop
je een beroep hebt gedaan te kunnen verlenen of aanbieden, met een maximumtermijn
van 5 jaar na de laatst geleverde dienst,
activiteit of product, of (ii) voor 5 jaar na de
laatste activatie door jou als lid, of (iii) voor
zolang Davidsfonds (of haar rechtsopvolger)
bestaat voor wat betreft de gegevens die
zijn opgeslagen in het kader van het archief
van Davidsfonds.

7. Jouw rechten
7.1 De Privacywetgeving verleent jou een aantal
rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht:
I. op inzage en kopie van jouw persoonsgegevens;
II. om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als er fouten in zouden staan;
III. om jouw persoonsgegevens te laten
wissen voor zover één van de gevallen
opgesomd in artikel 17 van de AVG van
toepassing is;
IV. om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken;
V. om jouw persoonsgegevens te laten
overdragen aan een derde;
VI. op bezwaar tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van directe marketing;
VII. om jouw toestemming op basis waarvan Davidsfonds gerechtigd is om jouw
persoonsgegevens te verwerken, in te
trekken;
VIII. om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacycom-

missie”) als je van mening bent dat de
verwerking van jouw persoonsgegevens
strijdig is met de Privacywetgeving.
7.2 Mits bewijs van identiteit kun je voor het
uitoefenen van de bovenstaande rechten
en voor verdere vragen een schriftelijke,
gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar Quinten Metsysplein 12,
3000 Leuven of via e-mail naar privacy@
davidsfonds.be.

8. Beveiliging
8.1 Davidsfonds verbindt zich ertoe om naar
best vermogen alle redelijke maatregelen te
nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via technische
veiligheidsvoorschriften en een adequaat
veiligheidsbeleid voor haar medewerkers.
De door jou aan Davidsfonds bezorgde
persoonsgegevens blijven bewaard bij Davidsfonds of desgevallend bij de verwerker
van persoonsgegevens op servers in België
of Nederland. Je erkent en aanvaardt dat
het doorsturen en bewaren van persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg
dat de schade die je zou lijden door het onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door derden nooit op Davidsfonds
kan worden verhaald.

9. Toepasselijk recht en bevoegde
rechtbank
9.1 Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen
tussen jou en Davidsfonds in verband met
persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden exclusief worden beheerst door het
Belgische recht.
9.2 Elk geschil in verband met persoonsgegevens
behoort tot de exclusieve bevoegdheid van
de rechtbanken van Leuven, met uitsluiting
van iedere andere rechtbank.

Overzicht
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Een overzicht van alle titels

TITEL

NR.

PRIJS

TITEL

NR.

De kus van Dabrowski

125 23,50 €

PRIJS

39-45

80 45,00 €

Actrice

150 22,99 €

Albert II

72 19,99 €

De laatste vuurtorenwachter 205 15,99 €

Anders kijken en luisteren
naar kinderen en jongeren

48 19,99 €

De lessen van meneer
Picquier

130 20,99 €

De laatste lezing

35 12,99 €

André De Groote

101 45,00 €

Antwerpen 1920

83 22,50 €

De meest vieze wedstrijd
ter wereld

201 15,99 €

Aria

151 19,99 €

De menselijke maat

152 21,99 €

De mooiste jazz
loungemuziek

107 25,00 €

Balkan Blues

6 18,99 €

Beethoven

96 39,99 €

Ben je slim genoeg om geheim agent te zijn?

60 24,99 €

De odyssee van Mohamed

Beulen van Breendonk

81 23,50 €

De Odyssee van Pedro
en Luisão

Bevrijdingskind

79 22,50 €

De onbevlekte

38

9,99 €

TITEL

NR.

PRIJS

Een danser in de sneeuw

115 22,50 €

Een dierenwereld vol
spelletjes

175 16,99 €

Een huis in Engeland

134 21,99 €

Een huis vol lekkers

176 16,99 €

Één is altijd gelijk aan één

209 15,99 €

Een kerstman voor Findus

186 17,99 €

Een mens is maar een
wandelaar

116 29,99 €

Een nacht in Bazaar bizaar

202 15,99 €

Een smerig dier

123 17,50 €

Egypte uitvergroot

178 19,99 €

Er is een kans

133 25,99 €

122 24,99 €
153 20,99 €

Europa in woelig water

51 22,50 €

19 14,99 €

De onvolmaakten

127 23,99 €

Boem Boem 2

142 21,99 €

De onzichtbaren

154 21,99 €

Filosofie voor een
weergaloos leven

44 18,99 €

Brugge, een middeleeuwse
metropool 850-1550

90 49,99 €

De plotters

149 21,99 €

Florica

213 15,99 €

De recepten van mijn vader

138 19,99 €

Fluitend door het leven

Cartoons 2019

59 17,99 €

Cartoons 2020

57 17,99 €

De rijke uren van Jacominus
Gainsborough

183 19,99 €

De Roets 2021

99 15,99 €

Bloemen drogen

Chantador de joi d’amor

106 25,00 €

12 24,99 €

Galg en guillotine

64 29,99 €

Geel is de kleur van de zomer

129 19,99 €

Geheim en gevaarlijk

1 29,99 €

Check it out!

97 21,99 €

De Sprookjeshuwelijken 1

189 20,00 €

Genesis

62 22,99 €

De anderen

148 20,99 €

De Stallaert Jaren 4

112 29,99 €

Geniet van je pensioen

47 22,50 €

De appelboom

139 19,99 €

De Stallaert Jaren 5

113 29,99 €

Gesprekken met Mussolini

De Bijbel

34 49,99 €

De Stallaert Jaren 6

114 29,99 €

Gewoon daarom!

De Bourgondische vorsten
(1315-1530)

66 22,99 €

De stof in haar handen

137 21,99 €

Gilles de Geus

De duizelingwekkende jaren

86 25,99 €

De Friekshow

203 15,99 €

De geheime band tussen
mens en natuur

11 20,99 €

De Geniale mislukking van
de middeleeuwen

88 17,50 €

De gestolen glasramen

120 22,50 €

De verloren kunst van de
Heilige Geschriften
De vreemdelinge

136 22,99 €

De wereld rond in een dag
De zomer van 1939

Dinosauriërs

177 16,99 €

Dmitri Shostakovich

104 25,00 €

Dochters van een nieuwe tijd

135 20,00 €

8 17,50 €
41 29,99 €

Heiligen en tradities in
Vlaanderen. Lente & zomer

42 29,99 €

Hele en halve waarheden en
complete onzin over voeding

22 24,99 €

128 22,99 €

Help je kind herademen!

33 22,50 €

Dubbel zo lekker!

23 24,99 €

Hennessy-getijdenboek

73 99,99 €

Easy@home

27 24,99 €

Het duurzame gezin

50 24,99 €

Eco lifestyle aan de slag!

17 22,50 €

Een ander leven

16 24,99 €

Het geheime leven van
dieren

De heren van de tijd

147 20,99 €

Dondersteen

94 29,99 €

179 19,99 €

Haspengouw
Heiligen en tradities in
Vlaanderen. Herfst & Winter

Donau

195 16,99 €

Hart op slot

82 22,50 €
193 16,99 €

117 19,99 €

De kindervleesfabriek

174 16,99 €

Dier vrienden

De Hazenklager

De jonge Rembrandt

14 35,99 €
182 19,99 €

194 16,99 €

67 29,99 €

71 34,99 €

GR5

111 34,99 €
163 16,99 €

Haast

Dier boek

De Graven van Vlaanderen
(864-1384)

De invloedrijkste mensen
van onze tijd

39 34,99 €

Goed verstopt rondom ons

75 24,99 €
208 15,99 €

7 29,99 €

5 20,99 €

→
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TITEL

NR.

Het gestolen sterrenstof

204 15,99 €

PRIJS

TITEL

NR.

Kun jij dat, Pettson?

185 13,99 €

Het grote boek over de aarde 190 19,99 €

Kunst & christendom

Het jaar dat Shizo Kanakuri
verdween

Landverhuizing

155 20,99 €

Het Laatste Avondmaal, naar
Leonardo da Vinci

69 29,99 €

Het leven gaat door

43 22,50 €

Het moois dat we delen
Het strijdtoneel van Europa
(1648-1815)

156 21,99 €
68 69,99 €

Het verzet van de Zwarte
Hand

77 23,50 €

Het XXste transport naar
Auschwitz

78 23,50 €

PRIJS

TITEL

NR.

Rode nevel

143 21,99 €

PRIJS

93 34,99 €

Roots

24 24,99 €

126 24,99 €

Sakura

157 24,99 €

Lectrr feest

56 19,99 €

Scampi

26 19,99 €

Lectrr lekt

58 19,99 €

Schoolbibbon A (via Davidsfonds in jouw buurt)

222 40,00 €

28 19,99 €

Schoolbibbon B (zelf te
kiezen)

223 40,00 €

29 22,50 €

Silence, please!

46 23,50 €

Sp(r)aakmakende verhalen
over Azië

10 29,00 €

Louis-Ferdinand Hérold

103 25,00 €

Ludwig van Beethoven

102 45,00 €

Macramé
Macramé 2
Max en Millie
Meer luxe met minder

169 19,99 €
15 19,99 €

Messias

145 21,99 €

Spiegeltje, spiegeltje

167 13,99 €

Middag

181 45,00 €

Tassen naaien

30 22,50 €

Mijn naam is Selma

85 19,99 €

Te voet

13 22,99 €

Het zit in je vingers

162 13,99 €

Hey Baby

158 19,99 €

Mijn voertuigen magneetboek

Hey Baby 2

159 19,99 €

Modern borduren

31 22,50 €

Uitschuivers

191 16,99 €

Hier woon ik

180 16,99 €

Napoleon

74 29,99 €

Universalis

146 19,99 €

Hier zit cultuur in
(1 tas van canvas)

224

Hitler en de Belgen
Hobbydag

7,00 €

76 27,99 €
206 15,99 €

Hoe economie de wereld
kan redden

54 27,50 €

Hoe maak je een vogel ?

168 16,99 €

Hoe overleef je een
autocratie?
Hoe zag Jezus eruit?

55 22,99 €
2 17,50 €

Homo energeticus

20 24,99 €

Homo energeticus kookboek

21 24,99 €

Ik heb mijn vader niet
gedood

121 19,99 €

164 17,99 €

Tuinieren voor de geest

18 24,99 €

Tussen aanhalingstekens

119 17,99 €

170 22,50 €

Van bouillon tot soep

25 22,50 €

Newtons knikkerbaan

199 19,99 €

Van Eyck

70 64,50 €

Niet bang te krijgen

207 16,99 €

Van In Episode 2

140 22,50 €

Van In Episode 3

141 22,50 €

Nelsons speelboek

Niet meer blaffen naar
de maan
Niet te geloven
Niet verder vertellen

89 25,00 €

Vergif

61 29,99 €

45 24,99 €

Waarom muren niet werken

52 22,50 €

144 20,99 €

Wat is goed, wat is kwaad ?

197 15,99 €

Nino

110 29,99 €

Wat voel ik ?

198 15,99 €

Onze toekomst is nu

192 12,99 €

Wat zit er in mijn tas?

165 14,99 €

Oorlogskinderen

124 19,99 €

Watervrees

212 15,99 €

Wild Thing

98 24,99 €

Op reis met Vlaamse
meesters

92 29,99 €

Op zoek naar vaste grond

40 22,99 €

Over de muur

Wolinoti

200 19,99 €

84 24,99 €

Works for Saxophone &
Orchestra by Paul Gilson

108 25,00 €

Ik wou dat ik een vogel was

210 39,99 €

Over kindjes die stinken

171 16,99 €

Zoek en vind. Het spookhuis

172 14,99 €

In 4 stappen

166 16,99 €

Over tinnitus

32 24,99 €

Zon

118 20,99 €

Zonder de top te bereiken

131 18,99 €

Zorgenmeisje

49 24,99 €

Zwanenzang 1945

87 29,99 €

In de ban van Boeddha en
Brahman
Italië voor idioten
Joseph Ryelandt
Karel en ik

37 24,99 €

Pakket 3 x De Roets 2021

100 43,00 €

4 21,99 €

Pakket Davidsfonds
(3 balpennen)

225

105 25,00 €

Panda en eekhoorn

187 15,99 €

91 22,50 €

Pest en cholera

Kasteelzoekboek

188 19,99 €

Pettson viert kerstmis

3,00 €

65 29,99 €
184 14,99 €

Kiekeboe in de boom

160 12,99 €

Pijn en genot

Kiekeboe in het donker

161 12,99 €

Pippi Langkous

196 27,99 €

Kijk omhoog

95 34,99 €

Pjotter zegt altijd ja

173 17,99 €

Kleine handen

132 17,99 €

Pleidooi tegen enthousiasme

53 11,99 €

Koekoeksjong

211 15,99 €

Reizen naar morgen

Kuifje

109 99,00 €

Religie herzien

63 29,99 €

9 29,95€
36 22,50 €

Zwarte kappen

3 23,50 €
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¡ De heer ¡ Mevrouw
Voornaam: ________________________________________________________________________ Naam: ________________________________________________________________________________
Straat: __________________________________________________________________________________________________________________________ Nr.: _______________ Bus: __________________
Postcode: ______________________ Gemeente: ______________________________________________________________________________________________________ Wijk: __________________
Geboortedatum: _________________________________ Tel.: ______________________________________________________ GSM: _______________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________________________________ Cultuurkaartnummer: ____________________________________

Wil je met het hele gezin genieten van de Davidsfonds cultuurvoordelen?
Vul dan de gegevens van je gezinsleden hieronder in en we bezorgen hun gratis een persoonlijke Cultuurkaart & Lidkaart.
¡ Hierbij bevestig ik dat alle gezinsleden gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres.

à

Voornaam: ___________________________________ Naam:_____________________________________________________________________
man / vrouw: _________________________________ Geboortedatum: _________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________________________________________

à

Voornaam: ___________________________________ Naam:_____________________________________________________________________
man / vrouw: _________________________________ Geboortedatum: _________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________________________________________

à

Voornaam: ___________________________________ Naam:_____________________________________________________________________
man / vrouw: _________________________________ Geboortedatum: _________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________________________________________

à

Voornaam: ___________________________________ Naam:_____________________________________________________________________
man / vrouw: _________________________________ Geboortedatum: _________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________________________________________

à

Belangrijk:

¡ Ik verklaar me akkoord met
de privacyverklaring van Davidsfonds, die ik terugvind op
www.davidsfonds.be/privacy en
die het gebruik van mijn persoonsgegevens en mijn rechten
verduidelijkt.
Ik ben geïnformeerd over het
feit dat de gegevens die ik aan
Davidsfonds bezorg om de Davidsfonds Cultuurkaart & Lidkaart
te verwerven (en de diensten die
daarmee verbonden zijn) gebruikt worden om me te informeren over voordelen, activiteiten
en andere informatie die me zou
kunnen interesseren, bijvoorbeeld
via digitale nieuwsbrieven waarvoor ik mij altijd kan uitschrijven.

Voornaam: ___________________________________ Naam:_____________________________________________________________________
man / vrouw: _________________________________ Geboortedatum: _________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________________________________________

✁
Bewijsexemplaar voor de koper
Cultuurkaartnummer: ________________________
Naam: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Bestelde nummers: ______________________________________________________________________________________________________________
Totaalbedrag: _________________________________

¡ Niet betaald ¡ Betaald
¡ Contant ¡ Bancontact ¡ Overschrijving

DAVIDSFONDS CULTUURKAART & LIDKAART 2020-2021
Je ontvangt de Davidsfonds Cultuurkaart & Lidkaart door minstens voor 40 euro boeken, cd’s of schoolbibbonnen te kopen uit de Davidsfonds Cultuurgids of het aanbod op www.davidsfonds.be. Als je geen boeken, cd’s of schoolbibbonnen wenst, betaal je een bijdrage van 40 euro (zie vak B).
Nummer

Titel

Handelsprijs in €

222

Schoolbibbon via Davidsfonds in jouw buurt

€ 40

223

Schoolbibbon zelf te kiezen

€ 40

Aantal
ex.

Handelsprijs in €
x aantal ex.

Totaal handelsprijzen van de gekozen boeken, cd’s en schoolbibbonnen

A

€

Cultuurkaart zonder boeken, cd’s of schoolbibbonnen (NR. 221; € 40)

B

€

Vrije bijdrage voor het Fonds voor de Vlaamse Actie

C

€

¡ Niet betaald ¡ Betaald

Vrije bijdrage voor het Cultuurfonds Vlaamse Rand

D

€

¡ Contant

Vrije bijdrage voor het Fonds voor Kunst en Cultuur

E

€

Steun voor de plaatselijke afdeling

F

€

ALGEMEEN TOTAAL (A/B+C+D+E+F=G)

G

€

¡ Bancontact
¡ Overschrijving

✁
Dit zijn de contactgegevens van jouw lokale afdeling:

D

avidsfonds brengt volwassenen en kinderen bij elkaar die houden van cultuur. Samen beleven ze taal, geschiedenis, erfgoed en kunst in heel Vlaanderen en Brussel. Ook jij bent welkom om mee te genieten van cultuur. Elk jaar
opnieuw kun je bij ons terecht voor culturele activiteiten, toonaangevende
cursussen, unieke cultuurreizen en meeslepende boeken. Davidsfonds wordt
gedragen door enthousiaste vrijwilligers die kleine en grote culturele activiteiten
organiseren in jouw buurt. De Davidsfonds lidkaart is ook jouw cultuurkaart.
Hierdoor krijg je korting op alles wat we doen. Bovendien geniet je van niet te
missen voordelen bij grote cultuurhuizen.

“Al eeuwen kiezen kunstenaars hun “Davidsfonds staat voor ‘ontmoetin- “Wat me steevast bijblijft na een
materialen om zo de materiële én
gen'. Een ontmoeting met een boei- lezing, causerie of een reis met Dainnerlijke wereld weer te geven. ende plaats of reisbestemming, een
vidsfonds is de grote interesse en
leergierigheid van de deelnemers.
Met moderne media kunnen we bij
meeslepend boek of een inspirerende
Davidsfonds gelukkig steeds meer
lezing. Dat geldt ook voor mij als do- Het is een plezier om samen te reimensen mee laten kijken over de
cent en reisleider. Op iedere activiteit
zen en te praten. De juiste vragen
schouders van kunstenaars. En zo
ontmoet ik steeds boeiende perso- stellen, een grote opmerkzaamheid,
ook van nabij laten zien hoe materie
nen die met volle teugen willen leren, fijne omgangsvormen en opvallende
in de praktijk werd omgevormd tot
ervaren, genieten, bevragen en in
stiptheid zijn typische eigenschappen
kunst van grote klasse.”
dialoog treden. Ontmoetingen die de
van de Davidsfonds reiziger.”
kern uitmaken van ons samenleven.”
Jan Bustin, beeldend kunstenaar
en docent kunstgeschiedenis, met
als specialisatie historische tekenen schildertechnieken

Christophe Busch, directeur
Hannah Arendt Instituut

Gido Van Imschoot, auteur,
journalist, Wine writer en voorzitter
van Vereniging Vlaamse Sommeliers

WWW.DAVIDSFONDS.BE
Volg ons op

