O Genius of Business! O marvellous brain,
Come in place of the priests and the warriors to reign!
O Will to Get On that makes everything go –
O Hustle! O Pep! O Publicity! O!
Shall I spend three-and-sixpence to purchase the book,
Which we all can pick up on the bookstall and look?
Well, it may appear strange, but I think I shall not,
For the back of the cover will tell you the plot.

Uit: Commercial Candour,
G.K. Chesterton
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Al zijn hele leven lacht Lectrr met de wereld en
de mensen. Al tien jaar lang doet hij dat elke dag
op de pagina’s van De Standaard. En voor het
tiende jaar op rij blikt hij terug op de voorbije
twaalf maanden. Hij houdt zijn medemensen
daarbij een spiegel voor, plaatst vraagtekens
bij de waan van de dag, en vooral: hij maakt geweldig goede
grappen. Zich onthouden indien ernstig.
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D E U LT I E M E E D I T I E

D E U LT I E M E E D I T I E

LECTRR (Roeselare, 1979, pseudoniem van Steven Degryse)
werkt al tien jaar als huiscartoonist voor De Standaard.
Daarnaast was hij scenarist van de stripreeks Red Rider, tekende
hij de gagreeks Lars en schreef hij de roman Ondanks de ondergang. Bij Davidsfonds publiceerde hij recent We mogen niks meer
zeggen. Humor, vrije meningsuiting en censuur. In de zomer van
2021 was hij eregast op het Cartoonfestival Knokke-Heist.
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POLITIEK ZONDER PARTIJEN
SIMONE WEIL & ALICJA GESCINSKA

fascinerende filosofen van de vorige eeuw
was. Hoe accuraat, actueel en bruikbaar
zijn tachtig jaar later de bevindingen van
Weil?

Zijn politieke partijen de oplossing, of
eerder een oorzaak van het democratisch
deficit en de vele problemen van het
politieke theater? De Franse filosofe
Simone Weil pleitte in een visionair,
postuum gepubliceerd essay voor een
radicale afschaffing van alle politieke
partijen. Het is een messcherpe
analyse, geschreven na het Europese
democratische debacle aan de vooravond
van de Tweede Wereldoorlog, waarin ze
het vaak gewetenloze cynisme van het
partijensysteem aanklaagt. Weil gaat op
zoek naar alternatieven en een andere
manier van politiek voeren.

SIMONE WEIL (1909-1943) was een
Franse filosofe, historica en mystica.
In haar korte leven schreef ze een
indrukwekkend oeuvre bij elkaar. Ze
werkte in fabrieken, vocht als vrijwilliger
in de Spaanse Burgeroorlog en sloot zich
aan bij het verzet tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Bij leven werden slechts
enkele van haar teksten gepubliceerd. Na
haar dood zette met name schrijver Albert
Camus zich in voor de uitgave van haar
volledige werk.

Filosofe Alicja Gescinska pleitte in
verschillende van haar werken voor het
belang van politieke betrokkenheid en
maatschappelijk engagement. In Politiek
zonder partijen schetst ze eerst een
kort biografisch portret van Simone Weil
en presenteert ze de eerste Nederlandse
vertaling ooit van Weils Over de
afschaffing van alle politieke partijen.
In een afsluitend essay gaat Gescinska
vervolgens in filosofische dialoog met
Weil, die onmiskenbaar een van de meest

ALICJA GESCINSKA (1981) is een
Belgisch-Poolse filosofe en schrijfster.
Ze publiceerde eerder een roman, een
dichtbundel en levensbeschouwelijke
non-fictie. Voor Canvas maakte ze
de interviewreeks Wanderlust. Bij
Davidsfonds Uitgeverij verscheen in
2021 Denkers van vandaag, voor de
wereld van morgen. Gesprekken met
Gescinska.

Een filosofische dialoog over politiek en democratie.
-

‘Simone Weil is de enige grote denker van onze tijd.’ – Albert Camus
BOEKVOORSTELLING
BOEKHANDELSTOURNEE:
INTERESSE? GEEF EEN SEINTJE AAN YARRID DHOOGHE VIA
YARRID.DHOOGHE@STANDAARDUITGEVERIJ.BE
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DE GELOVIGE ATHEÏST
SANDER HERREMANS

SANDER HERREMANS
Sander Herremans viel van zijn geloof
op zijn achtste, toen hij ontdekte dat
de Kerstman niet bestaat. Voortaan
zou hij strijden tegen elke leugen van
volwassenen, dus ook tegen het verzinsel
God. Toch gaf deze strijd hem weinig
voldoening. Hij bleef worstelen met
het feit dat de meerderheid van de
wereldbevolking zich wél tot een religie
rekent. Er moest iets zijn wat hem
ontging.

De gelovige
atheïst

De wereld staat misschien wel voor de
grootste uitdagingen die de mensheid
ooit heeft gekend. Sander Herremans
toont aan dat diepgaande spiritualiteit en
religiositeit vandaag meer nodig zijn dan
ooit. Een atheïstische interpretatie van
religies dringt volgens hem het diepst
door tot de waarde ervan.
SANDER HERREMANS (1984)
studeerde sociale en culturele
antropologie. Hij werkte met
vluchtelingen en kortgeschoolde
jongeren, en gaf daarna vormingen rond
interlevensbeschouwelijke thema’s bij
Motief vzw. Sinds enkele jaren is hij
leraar geschiedenis en niet-confessionele
zedenleer in het secundair onderwijs.

Tijdens een reis door India vond
hij een sleutel tot interpretaties die
de tegenstelling tussen wel of niet
geloven herdefiniëren. In dit boek
maakt Herremans de vertaalslag
naar verschillende religies zoals het
christendom, de islam en zelfs voodoo.
De atheïst is nu een vurig supporter
van religieuze levensbeschouwingen
geworden. Religie gaat immers vooral
over het hier en nu.

Op zoek naar zingeving in een wereld zonder god
-

Coverillustratie door Johan De Moor
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RUDOLF BOEHM
Een filosofische biografie
JONAS VANBRABANT

Hij speelde eveneens een belangrijke rol
bij de publicatie van Totalité et infini
van Levinas. Ondertussen begon hij
ook onder eigen naam te publiceren,
gaandeweg steeds vaker over ecologie.
In 1967 werd Boehm hoogleraar
algemene en moderne wijsbegeerte
aan de universiteit van Gent. Terwijl
hij een faciliterende rol speelde bij
de studentenprotesten een jaar later
verschoof zijn engagement steeds
nadrukkelijker naar de vredesbeweging
en de verbetering van de relaties tussen
Oost- en West-Europa. Hij was stichter
van het filosofisch tijdschrift KRITIEK
en het bijbehorende fenomenologisch
genootschap. Ook postuum wordt zijn
werk nog bestudeerd en gepubliceerd.

Rudolf Boehm (1927-2019) was een Duits
filosoof die in de jaren zeventig en tachtig
uitgroeide tot een van de grote vier
van de filosofiefaculteit van de Gentse
universiteit. Waar de drie anderen,
Jaap Kruithof, Etienne Vermeersch
en Leo Apostel, vrij grote bekendheid
verwierven door vaak spraakmakende
mediaoptredens, bleef Boehm eerder in
de luwte.
Boehm studeerde wiskunde, natuurkunde
en filosofie in Rostock en Leipzig, werd
vervolgens assistent van de Duitse
filosoof Karl-Heinz Volkmann-Schluck
en belandde zo in Keulen. Hij werd
gevraagd als assistent van Martin
Heidegger, maar koos uiteindelijk voor
de universiteit van Leuven, waar hij de
rechterhand werd van de flamboyante
pater Herman Leo Van Breda, de stichter
van het Husserl-Archief. Daar leerde hij
filosofen als Levinas, Derrida, MerleauPonty, Ricoeur, Löwith en Gurwitsch
persoonlijk kennen en kwam hij alsnog in
nauw contact met Heidegger, wiens Sein
und Zeit hij samen met zijn collega De
Waelhens in het Frans vertaalde.

JONAS VANBRABANT (1994) is
filosoof, schrijver en onderzoeker.
Hij studeerde in Kortrijk, Gent en
Konstanz. Als voorbereiding op een
doctoraat in de Nederlandse letterkunde
voert hij momenteel in Praag en
Coimbra fenomenologisch onderzoek
naar de plaats van de roman.

Filosofische biografie van Rudolf Boehm, een van de grote vier
van de Gentse filosofiefaculteit
-

Leven en denken van een centrale figuur in het intellectuele leven
van Leuven en Gent van de late twintigste eeuw
BOEKVOORSTELLING
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TROPENWEE
HENRI VAN BOOVEN

Bezorgd en van een nawoord voorzien door Luc Renders

De Congoroman Tropenwee van de
Nederlander Henri van Booven uit 1904 is
de Nederlandstalige tegenhanger van het
iconische Heart of Darkness van Joseph
Conrad, dat twee jaar eerder in boekvorm
verscheen. Ook Van Boovens roman is op
eigen ervaringen gebaseerd. In 1898 trok
hij in dienst van de Nieuwe Afrikaansche
Handels-Vennootschap naar Congo om er
op een handelspost te werken. Onderweg
naar het binnenland werd hij echter
dodelijk ziek, en hij zag zich genoodzaakt
onmiddellijk naar de kust en Europa terug
te keren.
In Tropenwee verwerkte Van Booven
dit persoonlijke trauma tot een roman
die van de mythe van een aards paradijs
in de tropen en van de beschavende
aanwezigheid van de Europeaan in Afrika
niets overeind laat. Het is de beschrijving
van een helletocht en een zware aanklacht
tegen de verdoezeling van de ellende, de
ziekten, de hebzucht, de onmenselijkheid,
de ontaarding en vooral het grote aantal
dodelijke slachtoffers dat de kolonisatie
van Midden-Afrika met zich meebracht.
Tropenwee groeide uit tot een bestseller
en kende herdruk na herdruk, tot de
roman in 1948 spoorloos van de literaire
radar verdween.

Deze heruitgave van de tekst uit 1948
wordt aangevuld met het volledige
Congodagboek van de schrijver, zijn
Congobrieven aan zijn moeder en zuster
en een aantal schetsen die hij tijdens zijn
reis maakte. Brieven en dagboek werpen
een bijzonder licht op deze intrigerende
roman.
HENRI VAN BOOVEN (1877-1964),
journalist, schrijver en sportliefhebber,
publiceerde vooral proza met een
autobiografische basis. Tropenwee
was zijn debuut en meteen ook zijn
meest succesvolle roman. Later schreef
hij de eerste biografie over Louis
Couperus (Leven en werken van Louis
Couperus, 1933), die hij ten huize van
Cyriel Buysse in Den Haag had leren
kennen.
LUC RENDERS (1948) is neerlandicus
en emeritus hoogleraar aan de
universiteit van Hasselt. Hij publiceerde
het tweeluik Koloniseren om te
beschaven en De mislukking van
de beschavingsmissie, over het
Nederlandstalige Congo-proza.

De Nederlandstalige tegenhanger van Conrads Heart of Darkness
-

Een striemende aanklacht tegen de kolonisatie in
Midden-Afrika uit 1904
DIGITALE CAMPAGNE
VOORPUBLICATIE MOGELIJK
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VAN OUDE MENSEN
LAURE ADLER

Van oude mensen is een reisverslag
uit het land dat we ooit allemaal zullen
bewonen. Het bestaat uit dingen die
Laure Adler heeft waargenomen, gehoord,
gezien of meegemaakt op het dorpsplein,
in de achterafstraatjes of de kroegen van
haar nieuwe thuisland. Vroeger werden
de bewoners oud genoemd, nu zijn het
senioren. Ze worden gevreesd – want ze
zijn koopkrachtig – maar ook weggestopt.
Terwijl je er misschien wel gelukkig
van kunt worden, van wonen in dat
eigenaardige land.
Vijftig jaar na het magistrale boek van
Simone de Beauvoir over de ouderdom
probeert ook Laure Adler door te dringen
tot de essentie van onze eindigheid. Een
zelfhulpgids voor wie waardig en gelukkig
ouder wil worden is het niet, wel een
volstrekt subjectieve beschrijving van wat
het kan betekenen oud te worden. Adler
beschrijft haar eigen ervaringen, en gaat

erover in gesprek met collega-schrijfsters
Mona Ozouf en Annie Ernaux. Het boek
begint als een literaire en filosofische
oefening over wat ouder worden kan
betekenen, maar wordt gaandeweg een
aanklacht tegen de manier waarop de
samenleving met haar oudste burgers
omgaat.
LAURE ADLER (1950) is een Franse
essayiste, romanschrijfster, radioen televisiemaakster en auteur van
tientallen boeken. Ze publiceerde
onder meer biografieën van Marguerite
Duras, Hannah Arendt, Simone Weil en
Françoise Giroud.
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DANSEN MET CLIO
LEEN HUET

Clio danst op de Olympus, en wij
kunnen haar voorbeeld volgen. In ruim
dertig hoofdstukken laat Huet ons
kennismaken met 1000 jaar Europese
geschiedenis, beleefd door grote en
kleine namen. Van de Byzantijnse
prinses en biografe Anna Comnena over
Hadewych, Dante, Jeanne d’Arc, de
filosofen Montaigne en Giordano Bruno,
de achttiende-eeuwse couturière Rose
Bertin tot de komisch zelfverzekerde
antiquair Yvonne de Bremond d’Ars
in het naoorlogse Parijs, allen brengen
ze ons dichter bij de historische
gewaarwording en het historische genot.
En regelmatig herinneren ze ons aan het
inzicht dat Rose Bertin meedeelde aan
koningin Marie-Antoinette: ‘Alleen wat
vergeten is, kan nieuw worden.’

Leen Huet maakte kennis met de
geschiedenis dankzij de verhalen van
familieleden en de geïllustreerde tijdlijn
aan de klaswand op de lagere school.
Later leek de geschiedenis vooral iets
sombers: de steeds opnieuw getoonde
horror van de Tweede Wereldoorlog
en de angst voor ‘de bom’ en totale
zelfdestructie overheersten de publieke
opinie tijdens haar tienerjaren. Al lezend
en onderzoekend maakte Huet kennis
met een andere benadering van het
verleden: verwondering, sympathie,
waardering, soms zelfs verrukking over
het onverwachte detail, de heldere stem
van een individu uit het verleden. Clio, de
muze van de geschiedenis, ontleent haar
naam niet voor niets aan het werkwoord
kleoo: prijzen, bezingen. Het onverwachte
detail en de heldere stem uit het verleden
bevrijden ons vaak ook van de druk van
de dag en de hysterie van het heden.

LEEN HUET (1966) vertaalde eerder de
brieven van Rubens in het Nederlands
en publiceerde biografieën van
Nicolaas Rockox en Pieter Bruegel. Bij
Davidsfonds Uitgeverij verscheen eerder
Oud papier.

Een nieuwe essaybundel van de beste
Vlaamse essayiste van haar generatie
-

1000 jaar Europese geschiedenis,
beleefd door grote en kleine namen
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BIJNA IEDEREEN HEEFT KANKER
Verhalen over mijn niet zo normale leven als patiënt
SASKIA MAASKANT

‘Heftig’, piept ze.
‘Wat is heftig?’ vraag ik.
‘De titel’, zegt ze.
‘Nee, hoor’, zeg ik. ‘Want het is zo.’
Ze klikklakt met haar pen en drukt haar
bril terug omhoog op haar neus.
‘Ja’, zegt ze. ‘Ja, dat is wel zo, maar het is
zo… direct.’
‘Als jij in een boekenwinkel binnenstapt
en je ziet een boek liggen met de titel
Bijna iedereen heeft kanker’, zeg ik.
‘Wat doe je dan?’
Ze klikklakt nog een keer met haar pen.
Irritant. Knippert met haar grote ogen
achter de glazen die moeten worden
schoongepoetst. ‘Ik zou het oppakken en
even de achterkant lezen’, zegt ze. ‘Want
het is zo.’

Bijna iedereen heeft kanker is een
bundel vol avonturen. Verhalen met
een onverwachte twist, een lach én een
traan. En, vooruit, ook nog wat andere
dingen die kanker misschien wel ietsje
minder eng en vooral bespreekbaarder
maken. De extraatjes met een k maken
dit boek tot een essentiële aanwinst voor
de boekenkast (en misschien ook wel
keukenkast).
Inclusief:
Leuke woorden met een k
Een heleboel oncie-positivo’s
Cadeautips. Do’s-and-don’ts
Recepten met een k
#positievekankerquotes
Met gratis ‘Wat ontzettend “k”
voor je’-kaart
SASKIA MAASKANT (1981) is
auteur, blogger en spreker. Haar vierde
jeugdroman Meerminnen verdrinken
niet (2020) werd genomineerd voor de
Thea Beckmanprijs 2021. In juni 2021
kreeg ze de diagnose hodgkin.

Verhalen over een ziekte, vaak met een onverwachte twist.
Soms ontroerend, dan weer geestig, maar altijd openhartig en eerlijk
BOEKVOORSTELLING
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HET VERHAAL
VAN VLAANDEREN
EDWARD DE MAESSCHALCK

Begin januari 2023 zendt de VRT op
zondagavond de nieuwe televisiereeks
Het verhaal van Vlaanderen uit,
gemaakt door productiehuis De Mensen
en gepresenteerd door Tom Waes. Nooit
eerder werd onze geschiedenis, en hoe
die ons heeft gemaakt tot wie we zijn, op
deze manier verteld.
Het verhaal van Vlaanderen vertaalt
op een heel toegankelijke manier de
nieuwste wetenschappelijke inzichten
over onze geschiedenis, van ca. 38.000
voor Christus tot nu, op een heldere en
kleurrijke manier gebracht. Het is een
verhaal over gouden bergen en zwarte
bladzijden, en bestrijkt alle provincies en
alle geledingen van de samenleving.
Naar aanleiding van deze bijzondere
televisieserie, volgens planning te zien
vanaf 1 januari, brengt Davidsfonds
bijzondere edities uit van vier boeken
van de populaire historicus Edward De
Maesschalck, waarin hij een groot deel
van die Vlaamse geschiedenis op een
erg toegankelijke manier vertelt. Aan
de publicatie van de vier boeken ging
jarenlange research vooraf.
EDWARD DE MAESSCHALCK (1946)
is doctor in de geschiedenis. Hij werkte
jarenlang als programmamaker voor de
VRT-televisie en publiceerde tientallen
historische studies voor een breed
publiek.
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Nieuwe edities van de klassieke boeken van
Edward De Maesschalck in het kader van de televisieserie
Het verhaal van Vlaanderen

DE VERLOREN GESCHIEDENIS
VAN VLAANDEREN
JOS VANDERVELDEN & ALEXANDER DUMAREY

Eerst was er De verborgen geschiedenis
van Vlaanderen, nu is er De verloren
geschiedenis van Vlaanderen. Auteur
Jos Vandervelden koos opnieuw 50
plekken waar het anekdotische verhaal
een flard uit de grote geschiedenis
blijkt te zijn. Hij leidt ons naar plaatsen
als Kaulille, Grammene of Heule
waarvan te weinig is geweten dat ze de
geschiedenis hebben gekleurd. Of hij
speurt naar het verloren verleden van
steden als Antwerpen, Leuven en Gent,
ver van de gebruikelijke standbeelden en
monumenten.

hoe ook in dit land het parlement
bestormd werd, en koning Boudewijn
de (regen-)mantel werd uitgeveegd in
Ruisbroek. En wat had Pink Floyd met
Leuven Vlaams vandoen, of Dr Jekyll
and Mr Hyde met de steenbakkerijen
van Boom?
Ook het beeld ontbreekt niet. Alexander
Dumarey fotografeerde de 50 plaatsen
zoals ze vandaag zijn. Banaal of
alledaags, of nog glanzend van de
verloren geschiedenis.
JOS VANDERVELDEN is
programmamaker en eindredacteur bij
VRT NWS. Dagelijks zit hij gekluisterd
aan de harde actualiteit, maar dat staat
zijn belangstelling voor alles wat eraan
voorafging niet in de weg.

De verloren geschiedenis van
Vlaanderen is een fris en uitstekend
gedocumenteerd geschiedenisboek
dat kriskras door de geschiedenis van
Vlaanderen slingert. Van de zuiveringen
door de hertog van Alva en de
voedselrellen in de negentiende eeuw tot
de veroordeling van collaborateurs na de
Tweede Wereldoorlog. En over hoe lang
geleden al dodelijke overstromingsrampen
door de mens werden veroorzaakt,

ALEXANDER DUMAREY is
fotojournalist bij VRT NWS. Als
documentair fotograaf is hij graag in alle
stilte onderweg in het Vlaamse land.

Van de makers van De verborgen geschiedenis van Vlaanderen
-

Een tocht langs onverwachte plekken waar onverwachte
gebeurtenissen plaatsvonden
DIGITALE CAMPAGNE
PERSAANDACHT
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GEORG FRIEDRICH HAENDEL
De jonge jaren (1685-1713)
IGNACE BOSSUYT

In 1713 vestigde de 28-jarige Georg
Friedrich Haendel (1685-1759) zich in
Londen, om er nooit meer weg te gaan.
Vier decennia lang zou hij het plaatselijke
muziekleven domineren met Italiaanse
opera’s en Engelse oratoria. In die periode
componeerde hij zijn populairste werken,
onder meer het oratorium Messiah,
Water Music en Music for the Royal
Fireworks. Maar wat maakte hij
voordien? In zijn geboortestad Halle,
waar hij tot zijn achttiende jaar verbleef?
In Hamburg, waar hij verbonden was
aan het operahuis? In Italië, waar hij in
de gunst stond van talrijke mecenassen
en door het publiek op handen werd
gedragen? En in Hannover, zijn laatste
tussenstop voor zijn verhuizing naar
Engeland?

Het werk uit de jonge jaren van Georg
Friedrich Haendel is niet alleen minder
bekend, stelt Ignace Bossuyt in dit boek,
het is ook ondergewaardeerd. Bossuyt
plaatst in dit boek leven en werk van
de jonge componist tegen de politieke,
religieuze en algemeen culturele
achtergrond van zijn tijd. Daarnaast
levert hij een grondige introductie tot
34 composities uit die periode – een
ruime selectie uit de meer dan honderd
werken die Haendel toen in zeer
uiteenlopende genres schreef. Daartoe
behoren Italiaanse cantates, opera’s en
oratoria, Latijnse liturgische muziek,
klavier-, kamer- en orkestmuziek. QRcodes leiden de lezer-luisteraar direct
naar een uitvoering van alle besproken
composities.
IGNACE BOSSUYT (1947) is emeritus
professor musicologie aan de KU
Leuven. Bij Davidsfonds Uitgeverij
publiceerde hij eerder Van noten
en tonen. Wegwijs in muzikale
begrippen (2017, tweede editie).

Boeiend portret van een ontluikend muzikaal genie
-

Gids over het vroege werk van Haendel door een
wereldvermaard specialist in de barokmuziek
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MERLINA EN DE PARAFIX

Achter de schermen van een legendarische jeugdserie
PETER VAN CAMP

In Merlina en de parafix zoomt
Peter Van Camp in op het fenomeen
Merlina en Ravenburg. Hij praat met
hoofdrolspelers Lea Couzin, Mieke
Bouve en Paul Ricour, neemt de
uitvindingen van Napoleon onder de
loep en onderzoekt waarom de aflevering
‘De vampieren van Ravenburg’ sommige
veertigers nog altijd nachtmerries
bezorgt. Ook de opvolgers Postbus X,
Interflix en Mik, Mak en Mon
komen in dit prachtig vormgegeven
vierkleurenboek aan bod. Pure nostalgie
én een stuk tv-geschiedenis.

Op 8 januari 1983 werd de eerste
aflevering van Merlina uitgezonden,
een serie die vijf jaar lang kinderen in
Vlaanderen en Nederland aan het scherm
gekluisterd zou houden, met pieken tot
twee miljoen kijkers.
Er werden 95 afleveringen gemaakt,
waarin advocate Merlina, haar nichtje An,
de wat suffe Pol en uitvinder Napoleon in
het dorp Ravenburg telkens een mysterie
moesten oplossen, vaak gedwarsboomd
door hun eeuwige vijand Sardonis. En
dat allemaal onder het motto ‘Efficiënt
en discreet wordt de waarheid compleet.
Want al is ’t mysterie nog zo groot,
Merlina legt de waarheid bloot.’

PETER VAN CAMP (1965) is
journalist, communicatieverantwoordelijke en vooral gepassioneerd
film- en tv-kenner. Vorig jaar publiceerde
hij bij Davidsfonds Uitgeverij de
bestseller Kinderen van Zeppos.
De magische jeugdfeuilletons van
de BRT.

Merlina leek nog het meest op de
verfilming van een Vlaams stripverhaal.
De personages waren kleurrijk, de
verhaallijnen makkelijk door kinderen
te volgen en de humor vrij braaf. Alleen
omdat acteur Jan Reusens wilde kappen
als Napoleon werd een punt achter de
reeks gezet.

Rijkelijk geïllustreerd boek over het populairste
Vlaamse jeugdfeuilleton van de jaren 80
-

Van de auteur van Kinderen van Zeppos
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JAREN VAN DE OLIFANT

Definitieve en uitgebreide editie
Met een achtergronddossier van Wouter Porteman
WILLY LINTHOUT

Karel heeft een lieve vrouw, vast werk
en een schat van een zoon, Wannes. Tot
op een dag de politie bij hem aanbelt.
Wannes is van het dak van een flatgebouw
gesprongen.

WILLY LINTHOUT (1953) werd
beroemd als bedenker en tekenaar van
de Urbanus-strip, waar hij meer dan 200
afleveringen van tekende. Daarnaast
schreef hij de reeks Roboboy voor
tekenaar Luc Cromheecke, met wie hij
ook de Nero-hommage De toet van Tut
maakte. Jaren van de olifant werd
wereldwijd vertaald en leverde hem de
Bronzen Adhemar op, de Prijs van de
Vlaamse Gemeenschap voor de Strip.

Na de zelfdoding van zijn zoon staat
Karels wereld op zijn kop. Hij raakt
de kluts kwijt. Hij vlucht in verzinsels,
dagdromen en nachtmerries. Wanneer het
er echt toe doet, staat een mens alleen.
Helemaal alleen.
De bekroonde autobiografische
striproman Jaren van de olifant krijgt
hier een definitieve, met veertig nieuwe
pagina’s uitgebreide editie. Willy Linthout
slaagt er op onnavolgbare wijze in een
authentiek verhaal te vertellen. Zijn
besef van tragiek omvat tegelijkertijd de
bereidheid tot lachen, een combinatie die
zelden in zo’n subtiel evenwicht voorkomt.

Nieuwe editie van de klassiek geworden autobiografische striproman
van Willy Linthout, met twee extra hoofdstukken
-

Het aangrijpende verhaal van Karel, die zijn zoon
verliest aan zelfdoding
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LECTRR NUCLEAIR
Het jaar in cartoons
LECTRR

Al zijn hele leven lacht Lectrr met de
wereld en de mensen. Al meer dan tien
jaar lang doet hij dat elke dag op de
pagina’s van De Standaard. En elk
jaar opnieuw blikt hij voor Davidsfonds
Uitgeverij terug op de afgelopen twaalf
maanden. Hij houdt zijn medemensen
daarbij een spiegel voor, plaatst
vraagtekens bij de waan van de dag, en
vooral: hij maakt geweldig goede grappen.
Zich onthouden indien ernstig.

LECTRR (Roeselare, 1979, pseudoniem
van Steven Degryse) werkt als
huiscartoonist voor De Standaard.
Daarnaast was hij scenarist van de
stripreeks Red Rider, tekende hij
de gagreeks Lars en schreef hij de
roman Ondanks de ondergang. Bij
Davidsfonds publiceerde hij in 2021 het
essay We mogen niks meer zeggen.
Humor, vrije meningsuiting en
censuur.

2022 door de ogen van Lectrr, huiscartoonist
van De Standaard
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NERO: DE ULTIEME EDITIES
MARC SLEEN

DE ERFENIS VAN NERO
DE ULTIEME EDITIE

De erfenis van Nero
D E U LT I E M E E D I T I E

De Stichting Marc Sleen ontdekte
van verschillende klassiek geworden
verhalen heel wat verloren gewaande
originelen. Voor deze ultieme edities
werden ontbrekende tekeningen
volledig gerestaureerd op basis van de
oorspronkelijke krantenpublicatie. Het
lijkt alsof de tekeningen pas van de
tekentafel van Marc Sleen komen. Ze
worden met twee stroken per pagina
afgedrukt, zoals ze als feuilleton in
de krant verschenen, en door Noël
Slangen en Yves Kerremans van
achtergrondinformatie en commentaar
voorzien.
MARC SLEEN (pseudoniem van Marcel
Neels, 1922-2016) geldt als een van de
belangrijkste Vlaamse stripauteurs aller
tijden. Zijn werk imponeert nog steeds
door de kwaliteit én door de omvang
ervan. Naast Nero tekende en schreef
Sleen ook de stripreeksen Piet Fluwijn
en Bolleke, De lustige kapoentjes,
Doris Dobbel en Oktaaf Keunink.
Hij werkte ook als cartoonist voor
verschillende bladen en kranten.

Toelichting door Yves Kerremans en Noël Slangen

-

In het kader van het eeuwfeest van Marc Sleen
tijdens feestjaar 2022
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De erfenis van Nero is het vijfde Nero-avontuur. Het liep
begin 1949 als feuilleton in de krant De Nieuwe Gids, toen
nog onder de reekstitel De avonturen van detective Van
Zwam. Later zou ook een ingekleurde versie verschijnen in
het weekblad ’t Kapoentje. In dit verhaal ontvangt Nero
een brief waarin hem wordt meegedeeld dat hij 80 miljoen
frank geërfd heeft van een overleden oom. Hij moet wel een
reeks opdrachten tot een goed einde brengen, anders gaat de
erfenis naar een tehuis voor oude dames.
24,6 x 24,6 cm
Hardcover
144 pagina’s
€ 24,99
NUR 360
ISBN 978 90 223 3956 5

De hoed van
Geeraard de Duivel

DE HOED VAN
GEERAARD DE DUIVEL
DE ULTIEME EDITIE

D E U LT I E M E E D I T I E

Bezorgd en van commentaar voorzien door Yves
Kerremans en Noël Slangen

Toelichting door Yves Kerremans en Noël Slangen

Twee gerestaureerde edities van klassiek
geworden Nero-verhalen

Bezorgd en van commentaar voorzien door Yves
Kerremans en Noël Slangen

De hoed van Geeraard de Duivel is het negende Neroavontuur, het laatste dat bij de eerste publicatie nog
verscheen onder de reekstitel De avonturen van detective
Van Zwam. Het liep in de zomer van 1950 als feuilleton
in de krant Het Volk. Nero, Van Zwam en Jef Pedal gaan
naar de kermis, waar Nero de magische hoge hoed van een
goochelaar koopt. Wanneer de hoed wordt weggerukt door
een windstoot, zet Nero de achtervolging in. Hij loopt het
hele land door, tot hij ’s avonds laat in Gent aankomt, waar
de hoed het Geeraard de Duivelsteen in vliegt.
24,6 x 24,6 cm
Hardcover
144 pagina’s
€ 24,99
NUR 360
ISBN 978 90 223 3957 2
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