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Ardy Beld (1975) is vertaler Russisch 
en Duits en woonde enkele  jaren in 
Moskou. Als freelance journalist en 
auteur is hij thuis in de Russischtalige 
wereld van Minsk tot Vladivostok en 
van Archangelsk tot Donetsk. 

Zijn interesse gaat in het bijzonder uit 
naar protestbewegingen, subculturen 
en de strijd voor mensenrechten.

Ardy Beld

Svetlana Tichanovskaja  Wit-Russische oppositi eleider

“ Het Wit-Russische volk vecht samen met Oekraïne 
tegen twee dictators: Loekasjenko en Poeti n.

Vladimir Kotlyarov zanger van de Russische band Pornofi lmy over Poeti n

“ Inmiddels  weet  niemand hier meer wat voor 
waanzinnige daden we nog van hem kunnen 
verwachten.

ARDY 
bELD
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HOE POETIN ZIJN
TANDEN sTukbEET

Titel: Hoe Poeti n zijn tanden stukbeet
Auteur: Ardy Beld
Uitvoering: gelijmd
Omvang:   ca 240 pagina’s
Prijs: € 25,00
Verschijningsdatum : 24/02/23
ISBN: 9789493306301

Pavlo  Toboltsev Oekraïens frontstrijder, voorheen vrachtwagenchauff eur

“ Als ze ons in de NAVO opnemen, dan is de bevrijding 
er binnen 24 uur.

Russische invasie en Oekraïens verzet

Met zijn invasie van Oekraïne overtrof de Russische president Vladimir Poeti n de meest 
pessimisti sche scenario’s over zijn geopoliti eke ambiti es. Het Russische leger zaaide op zijn 
bevel dood en verderf in het grootste land van Europa. Het leven van velen werd tot ver over 
de Oekraïense grenzen compleet op zijn kop gezet. 

In dit boek schetsen persoonlijke gesprekken met bekende en minder bekende Oekraïeners, 
Russen en Wit-Russen een indringend beeld van de gevolgen van de invasie. De 
chronologische ti jdlijn en achtergrondarti kelen over uiteenlopende onderwerpen, van de 
oorlogsmisdaden in Boetsja tot de rol van Oekraïense collaborateurs, maken dit werk tot een 
meeslepend en veelzijdig naslagwerk over de oorlog van Poeti n. 
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Jens De Rycke is onderzoeksjournalist 
en auteur van “Het dagboek van 
granaten in Damascus”. Hij studeer-
de Internati onale researchjournalis-
ti ek aan de Thomas More Hogeschool 
en behaalde daar tevens het post-
graduaat Regionale Focus Arabische 
Wereld en het Midden-Oosten. 

Hij reisde de afgelopen jaren 
meerdere keren door verschillende 
confl ictgebieden zoals Syrië, Irak en 
Nagorno-Karabach.

Jens 
De Rycke

“ Tegenover mijn hotel staat een uitgebrand gebouw 
waar iemand met graffi  ti  in het Engels ‘erken 
Artsach’ heeft  geschreven. Het verschroeide gebouw 
symboliseert de verdwenen hoop van de Armenië rs 
in Nagorno-Karabach die hun droom van een eigen 
onafh ankelijke republiek ‘Artsach’ in rook zagen 
opgaan.

“ Doorheen de geschiedenis van het confl ict in 
Nagorno-Karabach hebben de strijdende parti jen de 
meest vreselijke misdaden begaan. Het is een verhaal 
van pogroms en etnische zuiveringen.

JENs 
DE RYCkE
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DE VERGETEN
OORLOG

Titel: De vergeten oorlog
Auteur: Jens De Rycke
Uitvoering: gelijmd
Omvang:   140 pagina’s
Prijs: € 25,00
Verschijningsdatum : 24/04/23
ISBN: 978-94-93306-37-0

Een Armeens perspecti ef op 
het confl ict in Nagorno-Karabach

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vond er een vreselijke genocide plaats op de Armeniërs in het 
Ott omaanse Rijk. Een eeuw na de Armeense Genocide blijft  dit trauma nog steeds actueel. 
Deze open wonde vormt mee de basis voor het confl ict in Nagorno-Karabach dat zich afspeelt 
in één van de uithoeken van Europa.

In de zuidelijke Kaukasus barstt e in september 2020 dit voorheen bevroren confl ict tussen 
Azerbeidzjan en Armeniërs weer in alle hevigheid los. Na 44 dagen oorlog kwam er een staakt-
het-vuren, maar bleef een blijvende vrede uit. Jens De Rycke vertelt de verhalen van de lokale 
Armeense inwoners en hun leven in de vergeten oorlog in Nagorno-Karabach.

Masis Mayilyan voormalig minister Buitenlandse Zaken van Nagorno-Karabach

“ Er is geen veiligheid voor ons binnen deze onverdedigbare 
grenzen. Azerbeidzjan erkent de status van de republiek 
Artsach niet. Dit laat de deur voor een toekomsti ge 
heropfl akkering van de oorlog helaas wagenwijd open.
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Historicus en futurist Philippe Destatt e 
is directeur-generaal van het Insti tut 
Destrée, waar hij het Centre interuni-
versitaire d’Histoire de la Wallonie en 
du Mouvement wallon heeft  gesti cht, 
evenals het Wallonia Policy Lab. Als 
docent aan de rechtsfaculteit en de 
faculteit economie en management 
van de universiteit van Bergen (Mons) 
onderwees hij geschiedenis van het he-
dendaagse België, de samenleving en de 
instellingen. Sinds het begin van de jaren 
2000 doceert hij Future Studies aan de 
universiteit van Parijs en houdt hij een 
seminarie aan de faculteit economie en 
management van de universiteit van 
Reims over Future Studies toegepast op 
duurzame ontwikkeling en transiti es.

Philippe 
Destatte

Jacques Brassinne de La Buissière  erevoorzitt er Insti tut Destrée

“ Door het huidige insti tuti onele stelsel, dat grotendeels 
ondoeltreff end is en voor veel te veel burgers 
onbegrijpelijk, te vereenvoudigen, kunnen we hopen 
dat een groot deel van de bevolking zich door het 
project zal laten verleiden en zich erachter zal scharen.

PHILIPPE
DEsTATTE
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Jacques Brassinne de La Buissière  erevoorzitt er Insti tut Destrée

HET sPOOk VAN HET 
CONFEDERALIsME

Titel: Het spook van het confederalisme
Auteur: Philippe Destatt e
Uitvoering: gelijmd
Omvang:   ca 150 pagina’s
Prijs: € 25,00
Verschijningsdatum : 31/01/23
ISBN: 978-94-93306-38-7

België met vier

In het politi ek debat rond de aanpassing van de Belgische instellingen aan de evoluti e van de 
samenleving, wordt het begrip ‘confederalisme’ op grote schaal geframed als een bedreiging, 
een nachtmerrie, die sti laan een soort insti tuti oneel spook wordt.

Voorbijgaand aan allerlei vooroordelen, analyseert de historicus Philippe Destatt e de begrippen 
federalisme en confederalisme door te wijzen op hun constante aanwezigheid in het recente 
verleden van België. Beginnend bij het einde van de 18e eeuw om naar 2020 terug te keren, 
nodigt hij de lezer uit om de geschiedenis van deze periode beter te begrijpen door deze 
concepten en hun evoluti e te testen. 

De inherente moeilijkheid aan het gebruik van de begrippen federalisme en confederalisme 
ligt in de afwezigheid van consensus over EEN defi niti e waarmee we ze kunnen vatt en. 
Ongetwijfeld is dit net een rijkdom voor het democrati sch debat. 

Samen met Jacques Brassinne pleit Philippe Destatt e voor de oprichti ng van een België, 
bestaande uit vier gelijke enti teiten: Brussel, Vlaanderen, Oost-België en Wallonië. Dit boek 
bevat een serie teksten, geschreven in de voorbije jaren, die stof tot nadenken geven, zodat 
iedereen rusti g en met kennis van zaken komende onderhandelingen kan benaderen.
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Koen Kennis (1967, Antwerpen) is van 
opleiding industrieel ingenieur elektrici-
teit-electronica (UA), en werkte jarenlang 
in de privé-sector als consultant. In die 
periode hielp hij vaak grote bedrijven bij 
het verbeteren van processen. Zijn maat-
schappelijke engagement stuurde hem 
naar de politi eke arena, waar hij eerst als 
kabinetschef van viceminister-president 
Geert Bourgeois werkte.  Sinds 2013 is 
hij schepen voor fi nanciën, mobiliteit, 
binnengemeentelijke decentralisati e, 
toerisme en middenstand. Daarnaast is 
hij ook voorzitt er van de Antwerpse Ver-
voerregio. Onder zijn leiding vinden in en 
rond Antwerpen ingrijpende infrastruc-
turele werken plaats die de mobiliteit van 
stad en regio een ander aanzicht geven.

Koen Kennis

Bart De Wever  burgemeester Antwerpen

“ Zijn achtergrond als ingenieur en change manager 
is een profi el dat te weinig in de politi ek zit, maar 
absoluut noodzakelijk is voor ‘hardere’ bevoegdheden, 
zoals fi nanciën en mobiliteit. Hij heeft  zijn kwaliteiten 
als bestuurder waargemaakt: de juiste man op de 
juiste plaats.

kOEN
kENNIs

foto door Philippe Verhoeven
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Bart De Wever  burgemeester Antwerpen

MObIREALIsME

Titel: Het spook van het confederalisme
Auteur: Philippe Destatt e
Uitvoering: gelijmd
Omvang:  ca 125 pagina’s
Prijs: € 25,00
Verschijningsdatum : 15/06/23
ISBN: 978-94-93306-36-3

Sampo Hietanen CEO en oprichter van MaaS Global

“ Koen Kennis heeft  voor Antwerpen een visie op multi -
modaliteit ontwikkeld die zorgt voor een groot aanbod van 
multi modale alternati even, maar ook voor betrouwbare 
infrastructuur zoals veilige fi etspaden. We kunnen de stad 
werkelijk gebruiken als living lab en testen op grote schaal, 
met steun van de lokale overheid. Antwerpen is hierdoor een 
zeer belangrijke stad geworden voor ons, waar vele steden 
van kunnen leren.

Mobiel naar morgen

We zijn mobieler dan ooit. Dat is een goede zaak, want er is een rechtstreekse link tussen 
onze welvaart en ons welzijn. Tegelijk verandert onze mobiliteit drasti sch onder invloed van 
technologie en scherpere verwachti ngen op het vlak van duurzaamheid en leefb aarheid. Hoe 
verzoen je leefb aarheid en bereikbaarheid in het economische hart van Europa, en zorg je dat 
iedereen aan boord blijft ? Koen Kennis houdt als schepen voor mobiliteit van Antwerpen en 
voorzitt er van de Antwerpse Vervoerregio heel veel balletjes in de lucht met een visie die hij 
zelf omschrijft  als ‘mobirealisme’.
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Peter Van Windekens (1955) is his-
toricus. Naast een hondertal arti kels 
publiceerde hij “Over nati evorming, 
nati onalisme en de Guldensporenslag” 
(2004) en “Wij betogen! Vijft ig jaar 
Vlaamse Volksbeweging, 1956-2006” 
(2006). 

Van Windekens was ook een decen-
nium lang hoofdredacteur van het 
conservati eve ti jdschrift  TeKos.

Peter 
Van Windekens

PETER 
VAN 
WINDEkENs

Oswald  Van Oothegem 

“ Met de vakkennis van een moderne historicus en met 
speurzin van een middeleeuwse monnik is Peter Van 
Windekens in de boeken en archieven gedoken om 
met een eindeloos geduld de roman van een Vlaams 
Huis te schrijven. Het werd meteen het verhaal van 
de Vlaamse Beweging in het Gentse.
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EEN EEuW VLAAMs 
HuIs IN GENT

Titel: Een eeuw Vlaams Huis in Gent
Auteur: Peter Van Windekens
Uitvoering: Gelijmd
Omvang:   290 pagina’s
Prijs: € 29,95

ISBN: 9789492639424

Terugblik op een rijke geschiedenis

Al voor de Eerste Wereldoorlog hadden Vlaamsgezinden in Gent nood aan een 
gemeenschappelijk gebouw. Tijdens de bezetti  ng was er in de politi ek geti nte literatuur 
sporadisch sprake van een ‘Vlaemsch Huis’ in Gent. Maar daar is weinig over geweten. 

De gebeurtenissen van 1914-1918 zorgden voor een herbronning van het fenomeen ‘Vlaams 
huis’ in de Arteveldestad.

EEN EEuW VLAAMs 
HuIs IN GENT
Terugblik op een rijke geschiedenis



DOORBRAAK Voorjaar  202314

Johan Sanctorum (Oostende, 1954) 
is fi losoof-blogger, politi ek analist en 
columnist voor Doorbraak. 

Van hem verschenen eerder bij 
Doorbraak: “De Langste Mars” (over 
mei ’68 en de naweeën), “Na het 
journaal volgt het nieuws” (over de 
Vlaamse media), “Politi ek incorrect” 
(de ti tel zegt het), en “Terug naar 
Malpertus”(over humor en sati re in 
woketi jden).

Johan 
Sanctorum

Johan Sanctorum  

“ In België wordt ‘het einde van de geschiedenis’ 
merkbaar, doordat het licht steeds vaker uitgaat.

Johan Sanctorum

“ Verkiezingen zijn grotesk, peilingen waardeloos: 
het angstzweet van de regerende klasse is het 
beste signaal.

JOHAN 
sANCTORuM
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Reeds Verschenen

kAkIsTOCRATIE

Titel: Kakistocrati e
Auteur: Johan Sanctorum
Uitvoering: Gelijmd
Omvang:   130 pagina’s
Prijs: € 25,00

ISBN: 9789493306103

   PLEIDOOI VOOR MÉÉR ANTIPOLITIEK

‘Het volk krijgt de leiders die het verdient, maar wel nadat die leiders eerst de 
domheid hebben georganiseerd, en retorisch alle uitwegen hebben afgesloten 
naar verandering.  En dan volgt het meest cynische antwoord van de kiezer op 
deze impasse: als er toch nooit wat verandert, als de democrati e puur theater is 
zoals te voorzien en te verwachten, laten we ons dan tenminste amuseren met 
die narcisti sche clowns, hen treiteren, hen zien stuntelen en afgaan.’

In dit boek fi leert Johan Sanctorum de begrippen ‘verzuring’ en ‘anti politi ek’: ook 
vandaag beklaagt de politi eke klasse vooral zichzelf, en beschouwt de kiezer als 
een verloren schaap dat de weg terug naar de stal moet vinden. 

Helaas, de stal staat op instorten, er is geen enkele reden om terug te keren. De 
proteststem en de scheldti rades op Twitt er drukken een totale ontgoocheling uit 
in het systeem. Sanctorum analyseert het conglomeraat van politi ek en media 
met bijtend sarcasme, en stelt zich resoluut aan de kant van de politi ek dakloze 
burger en zijn opgeheven middenvinger. Waarheen dit leidt? Daarvoor moet u het 
boek lezen…  
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Luc Pauwels is historicus, gewezen 
bedrijfsleider, stichter van het 
tijdschrift TeKoS en redacteur bij 
Doorbraak. 

Recente boeken van hem: 
“Geschiedenis van Oekraïne. Het Oe-
kraïense standpunt” (2016),
“Geschiedenis van de Koerden. De 
strijd van een volk voor een eigen 
staat” (2019), 
“Joris van Severen. Op leven en dood, 
Lett erlijk” (2021).

Luc Pauwels

Hilde Nelis 

“ Wat je niet voor mogelijk zou hebben gehouden, 
blijkt dan toch te zijn gebeurd! Dank voor die rijke 
informati estroom

Hans W. Jacobs

“ Een dagelijkse opfrissing van mijn historisch 
geheugen, met steeds weer een toemaatje

LuC 
PAuWELs
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VANDAAG
IN DE LOOP DER JAREN

Titel: Vandaag in de loop der jaren
Auteur: Luc Pauwels
Uitvoering: Harde kaft 
Omvang:   ca 500 pagina’s
Prijs: € 30,00

ISBN: 9789493306097

Een historische actualiteitskalender

Ontdek wat er gebeurde op 1 januari, op uw verjaardag of op die van uw 
familieleden en collega’s.

Dit boek bundelt het eerste jaar van de rubriek Vandaag op Doorbraak. Luc Pauwels belicht 
elke dag een ti ental gebeurtenissen die jaren geleden op precies die dag plaatsvonden. Naast 
diverse historische, arti sti eke, politi eke en literaire onderwerpen besteedt hij aandacht aan 
vergeten personages en vaak verwaarloosde gebeurtenissen.

In Vandaag leest u over geboortes en overlijdens, het dramati sche begin van oorlogen, politi eke 
omwentelingen en sociale schokken, staaltjes van indrukwekkende moed en ontstellende 
lafh eid. Ook vredesakkoorden, kleine en grote uitvindingen en meeslepende romances krijgen 
een plaats.

De originaliteit van dit boek bestaat erin dat het op het verleden een blik werpt die niet is 
voorgekauwd door de modes van tegenwoordig. Verfrissend!
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Mark Grammens 

“ Ik blijf mezelf, en als kriti sch journalist neem ik 
tegenover een samenleving die door “linksen” wordt 
bevolkt en geleid, maar die ondertussen geen enkele 
verandering heeft  ondergaan, zo nodig een “rechtse” 
kriti sche houding aan.

Jean-Pierre Rondas

Jean-Pierre Rondas

“

“

Trouw moet blijken: anders is het geen trouw, maar 
trouweloosheid. Wie eist dat trouw moet blijken bij 
anderen, eist deze prakti sche deugd ook voor zichzelf 
op. Grammens maakte deze leuze tot de zijne.

Telkens weer ontsnapte hij aan de links-rechtse 
tegenstelling, en geen van beide kanten kon dat 
verdragen.

Mark
Grammens
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TROuW MOET
bLIJkEN

Titel: Trouw moet blijken
Auteur: Mark Grammens
Uitvoering: gelijmd
Omvang:   306 pagina’s
Prijs: € 22,5 
ISBN: 9789493306042

De teksten van Mark Grammens uit Journaal

De links-rechtse en radicale fl amingant Mark Grammens (1933-2017) werd in Vlaanderen 
bekend als hoofdredacteur van het baanbrekende weekblad De Nieuwe (1964-1980). 

In 1988 begon hij aan zijn halfmaandelijks blad Journaal, dat slechts teksten van zijn hand 
bevatt e. Hij trommelde ze op de oude Adler schrijfmachine die zijn doodsprentje sierde – en nu 
ook de kaft  van dit boek. Toen hij er na een kwart eeuw mee ophield, had hij 5000 bladzijden 
volgemaakt. 

Grammens legde telkens weer de politi eke parti jen op de rooster van zijn devies: 
trouw moest immers blijken, liefst uit daden. Zodoende ontpopte hij zich tot dé journalist van 
Vlaanderen. 

Zijn analyses over integrati e, over de plaats van de islam in onze maatschappij, over pers en 
journalisti ek blijken vandaag nog relevanter dan toen. Wie dit leest wordt verrast en verleid 
door zijn stellige sti jl, zijn zoekende zinnen en de gewikte woorden waarmee hij de herinnering 
wakker hield en de toekomst peilde. Bij Grammens krijgt de lezer het collecti eve politi eke 
geheugen van Vlaanderen te pakken. 
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