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1. Inleiding 
 

In september 2011 kreeg ik de kans een maand mee te draaien op de redactie van uitgeverij Van 

Halewyck. Mijn interesse voor de culturele sector en meer bepaald het literaire veld is door deze 

stage sterk toegenomen. Wat me vooral opviel, was de rol van uitgeverijen als ‘culturele gatekeepers’ 

(De Kruif 2006:70): ze bepalen welke boeken op de markt komen en dus het aanbod waarbinnen de 

lezer zijn keuze kan maken. Terwijl het de auteurs zijn die met hun boeken in aanzienlijke mate het 

literaire landschap bepalen, zijn het onder meer de uitgeverijen die dit landschap mee sturen. De 

impact van deze rol is niet te onderschatten, waardoor het me interessant lijkt om te onderzoeken 

op basis van welke criteria een uitgeverij haar fonds opbouwt. Dit onderzoek gaat dus na ‘hoe 

uitgevers en redacteuren in hun hoedanigheid van “gatekeepers of culture” uitmaken welke ideeën 

en geschriften aan de openbaarheid worden prijsgegeven’ (Janssen:68). 

Susanne Janssen (2000:65-66) geeft een kort overzicht van de verschillende manieren waarop aan 

uitgeverijonderzoek kan worden gedaan. Ze stelt dat er talrijke gelegenheidsbundels, memoires en 

uitgeverijgeschiedenissen zijn verschenen, maar dat de literaire uitgeverij in de academische wereld 

‘echter lange tijd nogal stiefmoederlijk [is] behandeld’ (Janssen 2000:65). Daar kwam in de jaren 90 

geleidelijk verandering in. Janssen onderscheidt vier standpunten in het academisch 

uitgeverijonderzoek. Om te beginnen kan de volledige uitgeverijsector of het boekenvak onder de 

loep worden genomen (Janssen 2000:66). Daarnaast is het mogelijk een specifiek aspect van de 

uitgeverij te analyseren en te vergelijken met andere uitgeverijen (Janssen 2000:66). Ook een 

vergelijkende studie tussen verschillende instanties van het literaire veld is mogelijk, bijvoorbeeld 

een onderzoek naar de verhouding tussen uitgeverijen en literaire tijdschriften (Janssen 2000:66). 

Ten slotte kan de onderzoeker ook de geschiedenis van een bepaalde uitgeverij en haar fonds 

analyseren (Janssen 2000:65). Het is binnen dit laatste onderzoeksperspectief dat deze scriptie zich 

situeert.   

Als casus koos ik voor uitgeverij Van Halewyck en haar historische voorganger Kritak. De 

verbondenheid tussen deze twee uitgeverijen werd verzekerd doordat alle medewerkers en een 

groot deel van de fondsauteurs directeur André Van Halewyck in 1994 zijn gevolgd van Kritak naar 

Van Halewyck – dat wordt in hoofdstuk drie nog uitvoerig besproken. Uiteindelijk staat het imprint 

van een uitgeverij voor een heel team, en dat team bleef dus min of meer gelijk. Een voor de hand 

liggende reden dat ik voor deze uitgeverij koos, is mijn vertrouwdheid met de institutie dankzij de 

stage, wat een vlottere toegang tot de archieven en de ‘hoofdrolspelers’ betekende. Even belangrijk 

is de prominente rol van uitgeverij Van Halewyck in het Vlaamse literaire veld. In 2004 omschreef 
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Laurens Van Krevelen Van Halewyck als ‘inmiddels het belangrijkste literaire fonds in Vlaanderen’ 

(Van Krevelen 2004:197). Alleszins op het vlak van non-fictie is ze zonder enige twijfel een koploper; 

op 10 april 2012 stond de uitgeverij met vijf titels in de top 10 non-fictie. Dit maakt het volgens mij 

interessant om na te gaan waarom deze actor in het literaire veld toch geregeld literatuur of fictie 

heeft uitgegeven.  

Teneinde deze studie theoretisch te onderbouwen, heb ik mij grotendeels gebaseerd op De productie 

van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000 onder redactie van Gillis Dorleijn en Kees 

van Rees. Dit boek schetst een beeld van het literaire veld door in elf bijdragen van verschillende 

auteurs de vele complexe verhoudingen tussen de verscheidene instanties van het veld onder de 

loep te nemen. De auteurs bespreken met andere woorden ‘de verzameling literaire instituties, 

organisaties en actoren betrokken bij de materiële en symbolische productie, de distributie en 

consumptie van wat “literatuur” wordt genoemd’ (Dorleijn en Van Rees 2006:15). Met de analyse 

van de literaire fondsopbouw van Kritak en Van Halewyck concentreert dit onderzoek zich 

hoofdzakelijk op de materiële productie. Door een bepaald aspect van het literaire bedrijf nauwer te 

onderzoeken, hoop ik het inzicht in de werking van dat bedrijf te vergroten. Net zoals Dorleijn en Van 

Rees heb ik met het oog op dit onderzoek gebruik gemaakt van de theorie van socioloog Pierre 

Bourdieu. Om begripsverwarring te vermijden zal ik de gebruikte termen en concepten specificeren 

in het tweede hoofdstuk, waar ik ook terugkom op De productie van literatuur. 

Deze masterscriptie situeert zich binnen het relatief jonge uitgeverijonderzoek, waarvoor in 

Nederland een startschot werd gegeven in 1989 met het proefschrift van Frank de Glas, Nieuwe 

lezers voor het goede boek. De Wereldbibliotheek en Ontwikkeling/ De Arbeiderspers vóór 1940. De 

Glas wou met zijn onderzoek kennis opdoen over ‘het functioneren van de uitgeverij als culturele 

institutie’ (De Glas 1989:277) en vooral over hoe uitgeverijen ‘culturele en economische continuïteit’ 

(De Glas 1989:63) nastreven. Hierbij gaat hij onder meer na in hoeverre de uitgeverij een actief 

fondsbeleid voert om een stabiel fondsprofiel uit te bouwen (De Glas 1989:64). Net zoals De Glas 

onderzoekt deze scriptie welke factoren tot de uitgave van een boek kunnen leiden en in welke mate 

hierbij een concreet fondsbeleid wordt uitgevoerd. Er zijn echter ook twee belangrijke verschillen 

met de studie van De Glas. Om te beginnen legt dit onderzoek zich toe op een specifieke niche 

binnen het volledige fonds, namelijk op fictie ten opzichte van de sterker vertegenwoordigde non-

fictie. Daarnaast ligt hier geen klemtoon op hoe duurzaamheid en continuïteit in het fonds wordt 

bereikt, want deze scriptie is te kleinschalig om dergelijke algemene tendensen te kunnen nagaan.  

Een van de eerste belangrijke uitgeverijonderzoeken in Vlaanderen werd gevoerd door Ernst 

Bruinsma in 2005: Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van Uitgeverij Manteau (1938-1953). 
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Bruinsma sluit deels expliciet aan bij de studie van De Glas: hij heeft ‘de bedrijfsgeschiedenis van 

uitgeverij Manteau bestudeerd en empirisch onderzoek verricht naar enkele segmenten uit het fonds’ 

(Bruinsma 2005:22), wat deze verhandeling op veel kleinere schaal ook doet. Toch verschilt dit 

onderzoek op een aantal punten van dat van Bruinsma. Zo is zijn aanpak meer institutioneel 

georiënteerd. Hij wou de uitgeverij niet louter als ‘een bedrijfsinterne aangelegenheid’ (Bruinsma 

2005:23) bestuderen omdat ‘juist bestudering van diverse relaties tussen diverse actoren en 

instituties in het literaire veld ons inzicht in de dynamiek van het literaire veld vergroten’ (Bruinsma 

2005:24). Voor mijn onderzoek was de verhouding tot andere actoren van het literaire bedrijf geen 

expliciete onderzoeksvraag, hoewel deze verhouding tijdens de fondsanalyse wel geregeld naar 

voren kwam. Een tweede verschil is dat Bruinsma zich in functie van zijn onderzoeksvraag 

concentreert op het oeuvre van een auteur, met name Louis Paul Boon, terwijl deze scriptie de 

fondswerving van een aantal auteurs over een periode van ongeveer dertig jaar nagaat. 

Naast Bruinsma schreef ook Kevin Absillis in 2009 een doctoraat over Manteau en haar fonds: 

Vechten tegen de bierkaai. Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932-1970). Absillis gaat 

hierbij in grotere mate persoonsgebonden tewerk dan Bruinsma. De studie vormt namelijk een 

verslag van wat Angèle Manteau zelf ‘een gevecht tegen de bierkaai’ (Absillis 2009:21) noemde. 

Absillis beschrijft op een veelomvattende en breed literaire institutionele manier de evolutie van de 

uitgeverij, haar fonds en de persoonlijke rol die Angèle Manteau daarin speelde. Deze masterscriptie 

is vanwege de kleinere omvang meer beperkt tot de fondsopbouw zelf, maar die opbouw staat niet 

los van de rol van de ruimere context en van directeur André Van Halewyck. Het derde hoofdstuk is 

dan ook gewijd aan de historische achtergrond van de uitgeverij, waarbij ik een beeld van het 

literaire klimaat tracht te schetsen. De tendensen in dat klimaat kunnen namelijk een impact hebben 

op de literatuuropvatting van de uitgeverij en op de fondswerving. In het vierde hoofdstuk duik ik 

uiteindelijk in de archieven en gaat het fundamenteel onderzoek van start. 
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2. Theoretisch kader 

2.1. Het ontstaan van autonome velden 
 

In de achttiende en negentiende eeuw werd de maatschappelijke evolutie gekenmerkt door 

functionele differentiatie, wat inhoudt dat de samenleving onderverdeeld werd in min of meer 

autonome subsystemen (Keunen 2007:272). Deze subsystemen werden door Bourdieu champs, of 

velden genoemd: ‘relatief autonome ruimten, gestructureerd rond bepaalde sociale posities en 

instituties’ (Laermans 1982:42). Zo ontstonden de velden van het recht, de politiek en de economie. 

Ook het culturele veld verwierf in deze periode meer autonomie, waardoor literatuur – en cultuur in 

het algemeen – onafhankelijker werd van staat en religie. Deze autonomie verkreeg het niet enkel 

door de functionele differentiatie die gold voor alle sociale activiteiten, maar ook door een reactie op 

de toenemende comodificatie. 

De logica van het kapitalistische systeem zorgde er namelijk voor dat alles in toenemende mate 

koopwaar werd – ook intellectuele of culturele goederen. Door deze ‘vermarkting’ werd het 

productieveld volgens Bourdieu opgedeeld in twee subtypes: het veld van restricted production en 

het veld van large-scale cultural production (Bourdieu 1985:17). Het laatste is gericht op het grote 

publiek en beschouwt kunst als louter koopwaar, terwijl het eerste gericht is op een publiek van 

gelijkgezinden en een ‘kunst om de kunst’-principe hanteert (Bourdieu 1985:16). Deze tweedeling 

ontstond door ‘the methodical attempt to distinguish the artist and the intellectual from other 

commoners by positing the unique products of “creative genius” against interchangeable products, 

utterly and completely reducible to their commodity value’ (Bourdieu 1985:16-17). Dit verzet tegen 

de kapitalistische logica vergrootte de autonomie van het literaire veld. Maar zoals nog zal blijken, is 

deze autonomie veeleer beperkt, want het literaire veld is ingebed in het culturele en 

maatschappelijke veld. 

 

2.2. Het literaire veld 
 

Het literaire veld van Nederland wordt door Dorleijn en Van Rees (2006:19) schematisch als volgt 

weergegeven. In Vlaanderen bestaan er uiteraard andere literaire instituties, maar de algemene 

structuur is analoog, waardoor het schema ook van toepassing is voor Nederlandstalig België. 
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Zoals blijkt uit het schema bestaat het literaire veld uit veel verschillende instituties, die bijdragen tot 

de materiële productie, de distributie of de symbolische productie. Volgens Bourdieu is het van 

belang dat bij een literatuurhistorisch onderzoek de structurele relaties binnen dit veld bestudeerd 

worden. De klemtoon mag dus niet liggen op het individu (het ‘genie’) of op relaties tussen bepaalde 

individuen, maar wel op de relaties tussen de verschillende instituties van het literaire veld (Bourdieu 

1983:311-312). Het belang van een dergelijk institutioneel onderzoek is ‘om beter te begrijpen hoe 

een breed spectrum aan institutionele factoren van invloed is op de activiteiten van elk van die 

actoren’ (Dorleijn en Van Rees 2006:18). 

Een schema heeft doorgaans als doel de zaken gestructureerd en overzichtelijk voor te stellen, wat 

hier de indruk zou kunnen wekken dat de verschillende actoren van het literaire veld strikt van elkaar 

onderscheiden worden, terwijl ze allemaal met elkaar in verband staan en elkaar dus ook 

beïnvloeden. Daarom zal ik hieronder, naast een beschrijving van de voornaamste actoren, ook de 

nodige nuanceringen aanbrengen. 

Figuur 1 'Schema literaire veld tegen het eind van de 20e eeuw (1), ingebed in het culturele veld (2), dat 
weer is ingebed in het maatschappelijke veld (3).' (Dorleijn en Van Rees 2006:19) 
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Om te beginnen is er de materiële productie, waarbinnen twee actoren actief zijn. Uiteraard is er de 

auteur, die de tekst schrijft. Daarnaast zijn er de uitgevers, die teksten van auteurs selecteren, 

afwerken en op de markt brengen. Samen produceren ze dus het materiële object: het boek. Volgens 

Frank de Glas worden auteur en uitgever echter ten onrechte van elkaar gescheiden: ‘the publishing 

house plays a much more directive role […] From the very beginning and in various ways the 

publishing house decisively influences the creativity of the author’ (De Glas 1998:386). Zo is het de 

uitgever die de tekst afwerkt en beslist over de presentatie van het boek. Daarnaast classificeert de 

uitgever ook het werk door het tot een bepaald genre of tot een bepaalde reeks te rekenen (De Glas 

1998:386). Kritak gaf bijvoorbeeld ‘De liefste: onsterfelijke liefdesverzen’ (1990) uit onder de 

reekstitel ‘Kritak Klassiek’, waardoor de geselecteerde gedichten als klassiek – en bovendien 

onsterfelijk – werden gecategoriseerd. De schrijfster Greta Seghers verwoordt het treffend wanneer 

ze schrijft dat (vooral debuterende) auteurs ‘als kneedbare was [zijn] in de handen van de uitgever’ 

(Seghers 1986:627). 

Naast de materiële productie is er de symbolische productie. Hier gaat het niet om de creatie van de 

tekst zelf, maar van de kwaliteit van de tekst. Die kwaliteit is namelijk niet louter intrinsiek, maar 

wordt toegekend door verschillende actoren, die ‘een belangrijke rol [spelen] bij het aanmunten van 

termen en criteria om cultuuruitingen te klasseren en bij het toekennen van eigenschappen en 

waarde aan culturele producten’ (Van Rees, Janssen en Verboord 2006:239). Tot de actoren van de 

symbolische productie worden traditioneel drie instituties gerekend die een zekere legitimiteit 

genieten. 

Ten eerste is er de literaire kritiek, die de literaire kwaliteit1 van boeken beoordeelt. Als de kritiek in 

een gezaghebbend tijdschrift staat, kan het de macht hebben een auteur te maken of te kraken. Wat 

de criticus schrijft, wordt dan door de lezers aanvaard en geloofd. De recensenten produceren dus de 

symbolische waarde van het werk. Maar de literaire kritiek is, zoals alle actoren in het veld, niet 

geïsoleerd of autonoom. Volgens De Kruif is er sprake van ‘orkestratie’ (De Kruif 2006:70) binnen de 

literaire kritiek. Recensenten willen namelijk serieus genomen worden en zullen daarom hun 

meningen aanpassen aan die van collega’s. Zo ‘ontstaat langzaam maar zeker een communis opinio 

over een schrijver’ (De Kruif 2006:70). 

Vervolgens speelt ook het literair onderwijs een belangrijke rol in de symbolische productie. Hun taak 

is vooral het overdragen van de opvattingen over de kwaliteit van een werk – zoals die door de 

                                                           
1
Ernst Bruinsma (2005:10-11) wijst erop dat het begrip ‘kwaliteit’ relatief is. Literaire kwaliteit is ‘een tijdelijke 

waardebepaling, die min of meer op grond van in een bepaalde gemeenschap van taalgebruikers reeks 
dominante literatuuropvattingen tot stand komt’ (Bruinsma 2005:11). Wanneer ik de term ‘kwaliteit’ gebruik, is 
het dan ook altijd met deze nuancering op de achtergrond. 
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literatuurkritiek gecreëerd werden – aan leerlingen en studenten. Zo zullen leerkrachten jongeren 

bijvoorbeeld onderwijzen over auteurs die reeds tot de, weliswaar evoluerende, canon worden 

gerekend. Op die manier zorgen leerkrachten voor ‘de literaire socialisatie van potentiële lezers’ (Van 

Rees, Janssen en Verboord 2006:275). Ze stellen hen in staat om de kenmerken van ‘goede literatuur’ 

als dusdanig te herkennen. 

Ten slotte heeft ook het literatuurbeleid van de overheid een niet te onderschatten impact op de 

symbolische waarde van literatuur. In Vlaanderen gebeurt dit voornamelijk via het Vlaams Fonds 

voor de Letteren, opgericht in 1999. De Vlaamse overheid benoemt de leden van het bestuur, en 

geeft hen de opdracht de literaire kwaliteit van Nederlandstalige literatuur in België en in het 

buitenland te bevorderen via subsidies2. Deze subsidiëring komt neer op ‘een classificatie van 

auteurs die wel of niet overheidssteun waard zijn’ (Van Rees, Janssen en Verboord 2006:274). Het 

draagt met andere woorden bij tot de symbolische productie.  

Deze drie actoren zijn echter niet de enige die symbolisch kapitaal produceren. Ook de uitgeverijen 

hebben een toenemende invloed op de perceptie van kwaliteit bij het publiek. Materiële en 

symbolische productie zijn dan ook ‘geen gescheiden activiteiten, maar twee dimensies van het werk 

van willekeurig welke instantie of actor binnen het literaire (culturele) veld’ (Van Rees, Janssen en 

Verboord 2006:240). Door haar rol als culturele gatekeeper kent een uitgeverij de facto al een 

bepaalde kwaliteit toe aan de werken die ze uitgeeft, en miskent ze die kwaliteit bij werken die ze 

beslist niet uit te geven. Hierbij is ook de literaire reputatie van de uitgeverij belangrijk, want een 

hoge reputatie heeft een positieve afstraling op de kwaliteit van een werk. De Wispelaere (1986:252) 

spreekt in dit verband van een wisselwerking: ‘De faam van boeken en auteurs wordt mee gemaakt 

door het gezag van hun uitgevers, die hun prestige, behalve aan hun vakmanschap in materiële zin, 

toch in hoofdzaak weer ontlenen aan de erkende kwaliteit van hun uitgaven’. Bovendien zijn 

recensenten meer geneigd om werken van vooraanstaande literaire uitgeverijen te bespreken en zo 

de kwaliteit ervan te vergroten (Van Rees, Janssen en Verboord 2006:243). 

Eenmaal een boek is uitgegeven, hebben de uitgeverij en de actoren van de distributie (boekhandel, 

boekenclub, openbare bibliotheek) er alle baat bij dat de kwaliteit van het boek zoveel mogelijk 

wordt erkend. Vandaar dat ze op verscheidene manieren zullen trachten in te werken op de 

symbolische productie. Naast promotie doen ze dit via commerciële prijzen en bestsellerslijsten (Van 

Rees, Janssen en Verboord 2006:265). Wanneer een boek een literaire prijs wint of als bestseller 

wordt geklasseerd, heeft dat een grote impact op de verkoopcijfers. Een voorbeeld hiervan is Het 

                                                           
2
http://www.fondsvoordeletteren.be/nl/6/content/158/subsidies.html (24 januari 2012) 
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koekoeksjong van Brigitte Raskin, dat in 1988 werd uitgegeven door Kritak. Het won de AKO-

literatuurprijs in 1989; in 1990 was het mede daardoor al aan zijn twaalfde druk toe.  

Deze toenemende invloed van de materiële op de symbolische productie toont dat er in de posities 

binnen het literaire veld verschuivingen kunnen optreden en dat het veld dus dynamisch is. De 

veranderingen zoals ze zich in de voorbije decennia hebben voorgedaan, zouden in de richting van 

meer commercialisering zijn (Van Rees, Janssen en Verboord 2006:264). Het zijn namelijk op winst 

gerichte instanties die de publieke opinie trachten te beïnvloeden en van de kwaliteit van het werk te 

overtuigen. Deze commercialisering kan dan weer de fondswerving beïnvloeden, aangezien ook 

boekhandels ‘literaire boeken vrijwel uitsluitend op hun commercieel gedrag [begonnen] te 

beoordelen’ (Van Krevelen 2004:189). Uitgeverijen moeten daar rekening mee houden om financieel 

te kunnen overleven, wat niet betekent dat er geen ruimte meer is voor het ‘moeilijkere’ boek. De 

commerciële successen functioneren vaak als een vorm van interne subsidiëring om de publicatie 

van minder populaire genres mogelijk te maken. 

Naast deze commerciële factor spelen ook veel andere elementen een rol in de fondswerving van 

een uitgeverij. In de volgende paragraaf geef ik een overzicht van de mogelijke redenen om een boek 

al dan niet te publiceren. 

 

2.3. Fondswerving 
 

Om na te gaan welke factoren van invloed zijn op de fondswerving, is het belangrijk in gedachten te 

houden dat het literaire veld niet autonoom is, ‘dat was het nooit, en het is ook niet waarschijnlijk 

dat het dat ooit zal worden’ (Dorleijn en Van Rees 2006:22). Dorleijn en Van Rees (2006:16-17) 

wijzen erop dat de culturele sector, en dus ook literatuur, een onderdeel vormt van de samenleving, 

en er zodoende ook invloed van ondergaat. Wanneer een uitgeverij beslist om een auteur te 

publiceren, zijn daar dus meer dan louter literaire redenen voor.  

Uiteraard kan een werk wel uitgegeven worden doordat de uitgever in kwestie overtuigd is van de 

‘kwaliteit’ ervan. De uitgever hanteert dan een aantal inhoudelijke selectiecriteria, waaronder de 

leesbaarheid van de tekst en het thema (Desmyter en Spaepen 1998:2). Zoals De Glas (1989:38) 

echter aangeeft, hebben deze kwaliteitsoordelen een ‘sociale oorsprong’. Een literatuuropvatting 

heeft namelijk niet alleen een individuele, maar ook een sociale en collectieve dimensie. De 

individuele dimensie bestaat uit de normatieve ideeën die een individu heeft over de aard en de 

functie van literatuur (De Nooy 2006:187), terwijl de collectieve dimensie ‘een aangeleerd, dus 
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sociaal overgedragen instrument [is] dat mensen in staat stelt om een mening over literatuur te 

verwoorden en hun selecties van wat wel en niet goede literatuur is te rechtvaardigen’ (De Nooy 

2006:187). Concreet voor dit onderzoek is de individuele dimensie de poëticale opvatting van de 

zaakvoerder André Van Halewyck (en zijn collega’s). De collectieve dimensie daarentegen zou de 

gangbare gedachte zijn van wat ‘goede’ literatuur is, afhankelijk van de tijdgeest van de jaren 1970-

2010. 

Naast de literatuuropvatting spelen ook externe omstandigheden een rol bij de opbouw van een 

fonds. Om te beginnen heeft een uitgeverij economische belangen, want ze brengt een product op 

de markt dat uiteraard moet verkopen. Absillis spreekt hieromtrent over de ‘schizofrene’ situatie van 

de uitgever, die ‘idealistische voorschriften’ met ‘zakelijke belangen’ moet verzoenen (Absillis 

2009:16). Ook Dorleijn en Van Rees relativeren het gewicht van literatuuropvattingen: ‘Het is van 

belang ook hun gebruik van literatuuropvattingen te verdisconteren. Bij uitgevers gaat het daarbij 

niet zozeer om literaire technieken als component maar in de eerste plaats om ideeën over verkoop- 

en marketingtechnieken’ (Dorleijn en Van Rees 2006:26). Een tweede externe factor is het toeval, 

‘het onvoorspelbare in het uitgeversmétier’ (De Glas 1989:32). Er is met andere woorden geen vast 

patroon dat leidt tot de publicatie van een boek. 

In dit onderzoek analyseer ik de totstandkoming en evolutie van het fonds van Kritak (1976-1994) en 

Van Halewyck (1995-2005) en de rol die de individuele en/of collectieve literatuuropvattingen, de 

financiële belangen en het toeval daarbij speelden. Aansluitend bij mijn letterkundige opleiding zal ik 

hierbij enkel het literaire fonds onderzoeken. Om een representatief beeld te krijgen van het 

fondsprofiel van de uitgeverij, is een situering van het literaire in het totale fonds echter noodzakelijk. 

Bovendien zal ik ook aandacht besteden aan de weigering van teksten, aangezien die even 

veelzeggend kunnen zijn als de uitgave ervan. Daarnaast beperk ik mij niet tot uitgaven die naam 

gemaakt hebben in het literair circuit. De Glas (1989:35) stelt immers dat, om het onderzoek naar 

‘het eigen karakter van een uitgeverij een meer empirische basis te geven’, niet alleen de 

‘hoogtepunten’ uit een fonds, maar ‘alle uitgaven eruit’ onder de loep moeten worden genomen. 

 

2.4. Conclusie 
 

Dit inleidend hoofdstuk bevat een algemene schets van de positie van de uitgeverij en de 

terminologie die bij deze positionering gebruikt wordt. Daarnaast komen ook de mogelijke redenen 

tot publicatie aan bod. Hieruit blijkt dat de taak van de uitgeverij in het literaire veld tweevoudig is: 
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ze staat in voor zowel de materiële als de symbolische productie. Ze bezet dus een cruciale positie in 

het literaire veld, wat een fondsanalyse extra belangwekkend maakt. Om te begrijpen hoe het 

literaire veld functioneert, is een onderzoek naar de beweegredenen bij de fondswerving van een 

uitgeverij belangrijk, om niet te zeggen noodzakelijk.  

In het volgende hoofdstuk ga ik over tot een exploratie van de concrete casus, waarbij ik eerst de 

geschiedenis van Kritak en Van Halewyck bespreek. Ik zal me niet enkel richten op de feitelijke 

evolutie van de uitgeverij zelf, maar ook op een aantal algemene tendensen van het literaire veld in 

de betreffende periode.  
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3. Historisch kader 
 

Om te begrijpen waarom een boek wordt uitgegeven is inzicht in de geschiedenis en de 

fondsuitbouw van de uitgeverij en in de algemene literaire context noodzakelijk. In dit hoofdstuk 

schets ik het literair klimaat per decennium, telkens gevolgd door een beeld van de ontwikkeling van 

de uitgeverij in die periode. Deze opdeling  in decennia wordt hier in functie van de overzichtelijkheid 

strikter voorgesteld dan ze in werkelijkheid is; uiteraard zijn de besproken tendensen niet altijd 

beperkt tot de tien jaar waarin ik ze situeer. Bovendien kan ik geen complete inventaris geven van 

alle ontwikkelingen die zich in het literaire landschap voordoen, maar beperk ik me tot een 

bespreking van die aspecten van de literaire context die van belang zijn voor uitgeverij Kritak en Van 

Halewyck en hun fondsen. 

 

3.1. De jaren 70: de stille generatie 

3.1.1. Literaire context 

 

In de jaren 70 werd in Vlaanderen over het algemeen weinig literatuur uitgegeven, waardoor er ook 

wel eens gesproken werd van ‘de stille generatie’. Het was Marc Van Alstein die het begrip lanceerde, 

maar het betekende voor hem niet zozeer een niet-schrijvende, dan wel een stil-schrijvende 

generatie: ‘een generatie die niet roept en schreeuwt zoals de (post)revolutionaire achtenzestigers, 

maar “in stilte, achter de werktafel bijvoorbeeld, haar weg zoekt”’ (Musschoot 1993:515). Alstein 

verzette zich tegen de opvatting dat de Vlaamse literatuur van de jaren 70 een dieptepunt bereikt 

had. Een verklaring voor deze opvatting kan zowel in het literaire als in het ruimere maatschappelijke 

veld gevonden worden. 

In het literaire veld was er sprake van een ‘Vlaamse malaise’, die volgens Paul De Wispelaere vier 

oorzaken heeft: 

[D]e ontoereikende werkzaamheid van de Vlaamse uitgeverijen; het ontbreken van nationaal 

zelfbewustzijn vooral bij niet-katholieke schrijvers en critici die zich – ‘bij voorkeur in 

Nederland’ – liever van Vlaanderen distantiëren dan er zich in te zetten voor de emancipatie 

van de eigen cultuur; de onverschilligheid van Nederland, dat de literaire en commerciële 

lakens geheel naar zich toe haalt; de afkeer van de jongste schrijversgeneratie om aan de 

weg te timmeren en door middel van rumoer en buiten-literaire heisa in de kijker te lopen. 

(De Wispelaere 1986:255) 
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De Wispelaere vat het hier wel heel scherp samen, maar toch werd de situatie door velen zo 

aangevoeld. Dat Vlaamse uitgeverijen een ‘ontoereikende werkzaamheid’ hadden, kwam wel vaker 

aan bod. Het literaire veld was een ‘eng, strak gehiërarchiseerd en verstikkend systeem’ (Reynebeau 

1992:12), waarbij Manteau de enige literaire uitgeverij met aanzien was. Dit verstikkende literaire 

klimaat gaf kleine alternatieve uitgeverijen als Kritak en Dedalus de kans om te groeien, want ze 

boden meer ademruimte aan nieuwe auteurs (Reynebeau 1992:12). 

Ook de ontwikkelingen in het maatschappelijke veld van de jaren 60 en 70 hadden een impact op het 

‘stille’ literaire veld. Zo schrijft Herman De Coninck: ‘Julien Weverbergh […] heeft altijd beweerd dat 

het engagement van ’68 een generatie van de literatuur heeft weggehouden’ (De Coninck 1992:2). 

Uit de cynische toon van het citaat blijkt dat De Coninck hier niet helemaal mee akkoord gaat, maar 

de politieke strubbelingen hebben er toch in zekere mate toe geleid dat er minder literatuur werd 

geschreven. Dit hoeft niet te verwonderen, want zoals reeds aangegeven is het literaire veld ingebed 

in het maatschappelijke veld en vertonen zich er dus ook dezelfde tendensen. Deze overeenkomst 

tussen de twee velden was ook zichtbaar in de literaire kritiek: ‘De didactische samenhang van 

literatuur en kritiek – breder nog: van literatuur en de totale maatschappelijke evolutie – impliceerde 

dat ook de literaire kritiek de plotselinge, maatschappelijke stroomversnelling van de tijd 

weerspiegelde’ (Reynebeau 1986:635). Zo waren de nieuwe tijdschriften van die periode – zoals 

Diagram en Komma – naar aansluiting met de tijdgeest ‘uitgesproken links en vrijzinnig’ (Reynebeau 

1986:636). 

Naast de politieke bewogenheid had ook de verzuiling van de samenleving een impact op het literair 

bedrijf. In 1973 trad het Cultuurpact in werking, dat als doel had het cultuurbeleid democratisch te 

maken door de vertegenwoordiging van alle ideologische en filosofische strekkingen te verplichten 

(Plas 2010:17). Het effect ervan was echter een sterke verzuiling van de culturele sector, omdat 

ideologie – en dus politieke voorkeur – primeerde op deskundigheid, waardoor er 

belangenvermenging optrad (Werkgroep Ontzuiling 1995:64). Dit veroorzaakte uiteraard grote 

ontevredenheid, zowel over het literatuurbeleid als over de literaire kritiek. Reynebeau (1986:19) vat 

het probleem bondig samen: ‘De verzuilingsgrenzen verhinderen het vrije verkeer van ideeën – 

omdat er over die grenzen niet wordt gesproken of gediscussieerd –, zodat er uit de confrontatie van 

these en antithese ook nooit een synthese kan groeien’. 

Het literair klimaat van de jaren 70 wordt dus gekenmerkt door een afname van literatuur, verzuiling 

en een uitgeverswezen dat nood had aan vernieuwing. Er was met andere woorden ruimte voor 

nieuwe initiatieven; een ruimte die gretig door onder meer uitgeverij Kritak werd ingevuld. 
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3.1.2. Ontstaan Kritak 

 

De oprichting van Kritak in 1976 heeft een voorgeschiedenis in de protestbeweging van de jaren 60 

(Coolsaet 1978:414). De uitgeverij ontstond vanuit een heel duidelijk maatschappelijk engagement, 

waardoor ze automatisch een alternatieve positie innam in het literaire veld: ‘Maatschappijkritiek of 

(cultuur)politiek engagement passen niet steeds in het stramien van de “gevestigde” uitgeverijen en 

vinden daarom vaak hun uitlaatklep in initiatieven van enkelingen of groepjes individuen die een 

gemeenschappelijk ideaal in hun vaandel hebben geschreven’ (Simons 1987:198). Het 

gemeenschappelijk ideaal van Kritak was socialistisch, wat de fondswerving van de uitgeverij lange 

tijd bepaald heeft. Voor dit onderdeel maak ik uitgebreid gebruik van de eindverhandeling van 

Steven Verachtert: ‘Ontstaan en ontwikkeling van de progressieve uitgeverij Kritak (1976-1986)’ 

(academiejaar 1995-1996). 

De oorsprong van Kritak ligt in het Verspreidingscentrum Alternatief, een werkgroep binnen het 

UCOD (University Clearing Office for Developing Countries). Het UCOD werd opgericht in 1962 met de 

taak werkaanbiedingen te zoeken in de Derde Wereld en vrijwilligers voor te bereiden op 

ontwikkelingshulp (Verachtert 1996:11). Vanaf 1969 werkte het UCOD nauw samen met de Derde 

Wereld Beweging (DWB), opgericht in 1969 om radicale politieke acties te voeren (Verachtert 

1996:12). Na verloop van tijd ging het UCOD bijna volledig op in de DWB, maar niet iedereen was 

daarvoor te vinden. Het UCOD nam daardoor opnieuw afstand van de DWB, maar bleef haar linkse 

maatschappijkritische koers aanhouden, met aandacht voor de problematiek van zowel de Derde 

Wereld als van België (Verachtert 1996:16). De belangrijkste activiteit van het nieuwe UCOD was de 

uitgave van kritische publicaties, die door Omer Beck verkocht werden aan de wereldwinkels. De 

verspreiding van deze uitgaven leidde in 1971 tot de oprichting van het verspreidingscentrum 

Alternatief, met als medewerkers Rik Coolsaet, Omer Beck, Joris Note en vanaf 1973 André Van 

Halewyck. 

In 1971-1972 besluit het UCOD om samen met Gemeenschap & Ontwikkeling, Ita-I-Unidad en Oxfam 

een tijdschrift uit te geven: Kritak (kritische actiegroepen). Het voornaamste doel van het tijdschrift 

was om ‘kritische, vlot leesbare en actiegerichte informatie [te] geven aan een zo ruim mogelijk 

publiek’ (Verachtert 1996:19). Daarnaast wou het ook de samenwerking bevorderen tussen groepen 

die naar een mentaliteitsverandering streefden (Verachtert 1996:19). In de eerste jaargang 

verscheen Kritak als maandblad; in de tweede jaargang koos men voor themanummers die zes keer 

per jaar verschenen (Coolsaet 1978:415). Geleidelijk aan was vooral het verspreidingscentrum 

Alternatief verantwoordelijk voor het tijdschrift (Coolsaet 1978:416). 



14 
 

Het voornaamste doel van Alternatief was om ‘progressieve frontvorming’ te realiseren (Coolsaet 

1978:416). Om dit doel efficiënter te bereiken fusioneerde Alternatief met het Jong-Davidsfonds, 

Wereldscholen en Gemeenschap & Ontwikkeling tot de overkoepelende beweging ‘Wereldscholen’  

(Coolsaet 1978:416). Alternatief was ondertussen echter het voornaamste verspreidingscentrum van 

nieuw-links in Vlaanderen (Verachtert 1996:34), waardoor het besef groeide dat het 

verspreidingscentrum meer in zijn mars had. Coolsaet en Van Halewyck waren daarom voorstanders 

van meer autonomie ten opzichte van de andere bewegingen binnen Wereldscholen. Ze wilden met 

hun publicaties niet binnen het beperkte alternatieve circuit blijven, maar ook de mensen daarbuiten 

bereiken. Uiteindelijk verhuisde Alternatief en werd de uitgeverij Kritak opgericht (Coolsaet 

1978:416). 

Onderstaand citaat komt uit de folder die Kritak verspreidde in 1976 om financiële ondersteuning te 

vragen. Kritak profileerde zich hier duidelijk als een socialistisch geëngageerde uitgeverij:  

Om de macht van deze heersende klasse te doorbreken mag de omverwerping van de socio-

ekonomische strukturen niet los gezien worden van een verandering van het maatschappelijk 

bewustzijn. […] Kritak ziet het als zijn taak dit bewustzijnsproces enerzijds weer te geven – de 

stand van zaken op dit ogenblik in België – en anderzijds te stimuleren – inbrengen van 

nieuwe, eventueel buitenlandse diskussies.  

De uitgave van literatuur stond toen duidelijk nog niet op het programma. Bij de eerste publicaties 

was er een ‘prioriteit voor politieke actualiteitsboeken en studies over de Belgische praktijk’ 

(Coolsaet 1978:418), naast de nog steeds aanwezige Derde-Wereldproblematiek. In 1976 waren de 

meeste uitgaven dan ook geschreven door dezelfde actiegroepen die voor het UCOD actief waren, 

zoals Naar een nieuwe opvoedingsbeweging. Een analyse van het St.-Oda-konflikt van de Werkgroep 

Bijzondere Jeugdzorg. Vanaf 1977 werden niet alleen teksten van actiegroepen maar ook van 

individuele auteurs uitgegeven. Coolsaet (1978:418) zag deze verandering als een teken dat Kritak 

‘zich blijkbaar heeft losgewerkt uit de vroegere “idyllisch-alternatieve” sfeer, en meer en meer een 

reëel alternatief lijkt te worden in de Vlaamse uitgeverswereld – zij het uiteraard in een 

gespecialiseerde branche’.  

Om een ‘reëel alternatief’ te worden kon Kritak zich bovendien niet langer beperken tot de 

goedkopere ‘wereldwinkelschriften’ en ‘Kritak-pockets’; ook de uitgave van boeken stond nu op het 

programma. Het grootste probleem hiervoor was de kostprijs van een boek, dat ‘gemiddeld zo’n zes 

à zeven keer hoger lag dan een doorsnee-dossier of pocket, en gemakkelijk de 100.000 fr. 

overschreed’ (Coolsaet 1978:417). Dankzij de hulp van een dertigtal renteloze leningen kon de 

uitgeverij ook deze drempel overwinnen (Coolsaet 1978:418). 
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Kritak was al van in haar beginjaren betrokken bij meerdere actoren van het literaire veld. Naast de 

uitgeverij richtte ze in 1979 ook een linkse boekhandel op in Leuven. Daar werd niet alleen politieke 

literatuur verkocht, maar ook de ‘betere literatuur’ waaronder Kafka en Louis Paul Boon (Verachtert 

1996:65). In 1980 kwam er een tweede boekenwinkel, deze keer in Antwerpen, die nog meer op 

literatuur gericht was dan de Leuvense boekhandel (Verachtert 1996:71). Daarnaast was Kritak ook 

eigenaar van het tijdschrift De Nieuwe Maand. In 1979 nam Kritak dit tijdschrift over van de 

Standaard Uitgeverij. De Nieuwe Maand stond in dienst van de progressieve frontvorming en was 

dus niet literair (Verachtert 1996:68). 

Het fonds van Kritak onderging weinig verandering in de eerste vier jaar. De uitgave van Het ruikt hier 

naar onzin van Kamagurka in 1978 week wel af van het kritische fondsprofiel, maar het was een 

gevolg van de keuze voor het traditionele boekhandelcircuit. Coolsaet was niet echt te vinden voor 

deze publicatie omdat de cartoons van Kamagurka niet strookten met de ‘Kritak-filosofie’, terwijl Van 

Halewyck net van mening was dat Kamagurka als een vorm van interne subsidiëring voor ‘moeilijkere’ 

boeken kon functioneren en dus de ‘Kritak-filosofie’ in stand kon houden (Verachtert 1996:50). In 

datzelfde jaar werd Moema Viezzers Mag ik zo vrij zijn…: het relaas van Domitila, een Boliviaanse 

mijnwerkersvrouw uitgegeven. Uiteraard strookte het thema met de kritische politieke uitgaven van 

Kritak, maar de keuze voor een persoonlijk relaas in plaats van een wetenschappelijke analyse van de 

problematiek kan in beperkte mate beschouwd worden als een stap in de richting van literatuur. Die 

stap is groter met Plaatselijke ijzelvorming (1979) van Max Von der Grün, de eerste roman van Kritak. 

Verwonderlijk is deze publicatie echter niet, want het onderwerp van de roman – het socialistisch 

verzet tegen de ‘hoge pieten’ (Von der Grün 1979:25) – sluit perfect aan bij het profiel van de 

uitgeverij. 

 

3.1.3. Conclusie 

 

De oprichting van Kritak kadert klaarblijkelijk binnen de politieke en literaire context van de jaren 70. 

In het maatschappelijke veld was er een grote vraag naar politiek geëngageerde literatuur en in het 

literaire veld was er ruimte voor en zelfs vraag naar een nieuwe uitgeverij. Door de 

contestatiebeweging van de jaren 60 werd er minder literatuur geschreven in Vlaanderen; het 

politieke verzet was belangrijker dan fictie. Het fonds van de socialistisch geëngageerde uitgeverij 

Kritak bevat dan ook slechts één roman in de eerste vier jaar van haar bestaan.  
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3.2. De jaren 80: de Vlaamse golf 

3.2.1. Literaire context 

 

De tweede gedachte is dat het met dat instituut in Vlaanderen niet goed gaat. Of precies gezegd: 

dat velen die zelf tot die sector behoren het gevoel hebben dat zij werken in een kwijnend bedrijf, 

op de rand van het faillissement. Heel diverse symptomen van die ziektetoestand worden dan 

gesignaleerd: de literatuur in Vlaanderen is verziekt door ideologische tegenstellingen, door de 

greep van de politiek op de media, de uitgeverijen, het onderwijs. (Bousset en Brems 1986:561) 

Uit dit citaat blijkt dat het literaire veld en haar actoren in de jaren 80 werden getekend door een 

crisis. De oorzaak hiervan lag voor een groot deel in de commercialisering en de gevolgen die dit met 

zich meebracht. Om te beginnen laaide de discussie over de ‘vermarkting’ van het boek hoog op. 

Daarnaast leidde de commercialisering ook tot concernvorming van uitgeverijen, waarbij vooral 

Vlaamse uitgeverijen door Nederlandse concerns werden overgenomen. Dit gaf dan opnieuw 

aanleiding tot verhitte debatten over de verhouding van het Vlaamse literaire veld ten opzichte van 

het Nederlandse. Vervolgens was er het probleem van de overproductie die bijdroeg tot de literaire 

crisis. Al deze problemen en debatten zorgden ervoor dat de nood aan een degelijk literatuurbeleid 

steeds groter werd. 

Laurens Van Krevelen ziet twee belangrijke oorzaken van de commercialisering in de tweede helft 

van de twintigste eeuw. Door de democratisering en sociale emancipatie ontstond een groter 

leespubliek, ‘waardoor de vraag naar ontspanningslectuur en gepopulariseerde kennis sterk toenam’ 

(Van Krevelen 2004:185). Ten tweede leidde de technologische evolutie tot nieuwe druk- en 

reproductietechnieken, waardoor goedkoper gedrukt kon worden (Van Krevelen 2004:185). Zoals in 

hoofdstuk twee aangegeven (paragraaf 2.1.), ontstond er daardoor een opdeling tussen het 

‘populaire’ en het ‘gecultiveerde’ circuit (Van Krevelen 2004:187). Zo deed de commercialisering haar 

intrede in het literaire veld: ‘Door de enorme marktmogelijkheden voor populaire boeken zijn 

uitgeverij en boekhandel in commercieel vaarwater terecht gekomen, waarin het niet meer primair 

kon gaan om de “liefde” voor de verbreiding van de voortbrengselen van de menselijke geest’ (Van 

Krevelen 2004:186). 

Dat de productie van een cultureel product gestuurd werd door economische wetten, gaf aanleiding 

tot heel wat discussie. Een dergelijk commercieel klimaat zou slecht zijn voor de literaire 

ontwikkeling, omdat de massamarkt een wegwerpmarkt is (Van Krevelen 1987:7). Van Krevelen 

(2002:81) meent bovendien dat in een dergelijke markt de ‘mate waarop boekenuitgevers door hun 

stijl van uitgeven het culturele klimaat kunnen stimuleren, […] in snel tempo [lijkt] af te nemen’. Dat 

er hierover gedebatteerd werd, was volgens hem dan ook heel terecht. Een uitgever kan de culturele 
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belangen echter ook met de financiële combineren door een bestseller als vorm van interne 

subsidiëring voor moeilijker literair werk te hanteren (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3). 

Volgens Marcel Janssens waren Vlaamse uitgeverijen minder in staat om zich aan te passen aan de 

commerciële markt dan de Nederlandse uitgeverijen, waar ‘het literaire circuit veel professioneler 

“gerund” wordt en commercieel gewoon veel sterker staat dan het Vlaamse’ (Janssens 1986:571-

572). Een eerste direct gevolg hiervan was dat veel auteurs liever in Nederland dan in Vlaanderen 

werden uitgegeven, want ze hadden er grotere marktkansen. Deze ‘uitgeefkwestie’ speelde een 

belangrijke rol in de jaren 80 (Musschoot 1993:516). De Wispelaere stelt dat onder meer de 

onvermijdelijke opdeling tussen centrum (Nederland) en periferie (Vlaanderen) deze afvloei in stand 

hield:  

In al deze en soortgelijke gevallen speelt de tegelijk literaire en economische 

aantrekkingskracht van het centrum, het zwaartepunt van een taal- en cultuurgebied, waar 

een mechanisme van macht en invloed, roem en prestige, voorkeuren en vooroordelen 

werkzaam is, dat in aanzienlijke mate uitzicht en aanzien van de literatuur bepaalt. (De 

Wispelaere 1986:253) 

Een tweede gevolg was dat veel Vlaamse uitgeverijen overgenomen werden door Nederlandse 

mediaconcerns, een tendens die zich vanaf 1960 voordeed en in de jaren 80 opvallend vaak 

voorkwam. De oorzaak hiervan was niet enkel een gebrekkige professionele werking, maar onder 

andere ook een tekortschietend literatuurbeleid en het ontbreken van een vaste boekenprijs (Van 

Baelen 1993:53). De benarde financiële situatie van Vlaamse uitgeverijen liet hen niet veel keuze: om 

niet failliet te gaan konden ze hun literaire fonds schrappen (Degraeve 2008:15), de activiteiten 

uitbreiden door bijvoorbeeld ook de distributie van fondsen op zich te nemen, of fusioneren met 

Nederlandse bedrijven. Zo werd bijvoorbeeld uitgeverij Manteau overgenomen door De Boekerij, 

Standaard Uitgeverij door Malherbe, Dedalus door Nijgh & Van Ditmar en Kritak door Meulenhoff 

(Zaal 1989:139). Deze concentratie bleef niet zonder gevolgen voor de werking van de overgenomen 

uitgeverij: ‘Duidelijk komt daarbij de tendens tot uiting van een handelen naar […] strikt economische 

beginselen met als uitgangspunt een stringente marktanalyse’ (Grypdonck 1978:3). De verzakelijking 

door schaalvergroting leidde in sommige gevallen ook tot ‘afnemende vrijheid voor de uitgevers om 

op non-conformistische en kritische wijze hun werk te doen’ (Van Krevelen 2002:44). 

De Nederlandse moederbedrijven hebben de Vlaamse uitgeverijen in ieder geval geholpen om zich te 

professionaliseren en de stap naar de commerciële markt te zetten. In de vrijemarkteconomie waar 

ze vanaf toen toe behoorden, zijn groei en schaalvergroting van centraal belang (Reynebeau 

1992:11). Hierin lag de oorzaak van de toevloed van debutanten in de jaren 80: 
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In die strategie van schaalvergroting en marktpenetratie in Vlaanderen past ook de 

debutantenhausse; het gaat erom het Vlaamse aanbod te verruimen om zo de lezersmarkt 

zelf te kunnen ontwikkelen. […] De kwaliteitsnorm is ermee naar Nederlands niveau 

opgetrokken en heeft vooral de vraag naar ‘nieuwe namen’, naar debuten gestimuleerd, 

want het winkeltje moet blijven draaien. (Reynebeau 1992:11) 

Er werden dus veel nieuwe schrijvers uitgegeven, waardoor deze generatie ook wel eens de ‘Vlaamse 

golf’ (Schaevers 1992:14) is genoemd. In tegenstelling tot de jaren 70 schreven deze debutanten 

vooral fictie, want ‘nu er inhoudelijk niet meer moest worden betoogd en afgerekend, kwam er tijd 

voor literatuur’ (Reynebeau 1992:12). Ook in het Kritakfonds viel deze toename van literatuur in de 

jaren 80 op; het maatschappijkritische boek verkocht niet meer. Het probleem was echter dat er te 

veel werd geschreven en uitgegeven, waardoor kwantiteit belangrijker werd dan kwaliteit. Doordat 

er zoveel boeken waren, had elk boek bovendien een zeer korte omlooptijd. De Vlaamse golf 

produceerde hoofdzakelijk ‘fast food-lectuur’ (Reynebeau 1992:12) of ‘consumptieve literatuur’ (Van 

Krevelen 2002:55). August Hans den Boef nuanceert de omvang van de debutantengolf wel wanneer 

hij stelt dat de zaak ‘opgeblazen’ (Den Boef 1986:120) werd door de actoren van het literaire veld. 

Een echte vloed van nieuwe schrijvers was er volgens hem niet, maar uitgeverijen hadden wel veel 

meer aandacht voor promotie en de pers had veel meer aandacht voor literatuur. Omdat ze er zelf 

als winstmakende instanties alle belang bij hadden, maakten ze een golf van een ‘volumineuze plas’ 

(Schaevers 1992:14). 

Een ander gevolg van de concentratiebeweging en de commotie errond was dat de verhouding van 

het Vlaamse literaire veld tegenover het Nederlandse veld in de jaren 80 een veelbesproken 

onderwerp werd. Op het moment dat centrum en periferie moesten samenwerken, werden de 

verschillen tussen de twee literaire systemen meer en meer beklemtoond. Janssens geeft een naar 

eigen zeggen realistische maar defaitistische conclusie voor de situatie wanneer hij schrijft dat  

op het eigenste ogenblik dat wij de Taalunie uitgevonden hebben en operationeel trachten te 

maken, eigenlijk niet meer over één Nederlandse literatuur kunnen spreken, maar alvast 

over twee grondig onderscheiden literaire systemen, waarvan de onderbouw, het literaire 

bedrijf in Noord en Zuid met al de commerciële en mercantiele implicaties van dien, grondig 

is gaan verschillen. (Janssens 1986:577-578) 

Van culturele integratie was dus amper sprake en daar werden verschillende redenen voor gegeven, 

‘gaande van gebrek aan kwaliteit in het Zuiden, via het onvoldoende beheersen van het algemeen 

Nederlands, tot het ontbreken van goede kritiek en het gebrek aan smaak bij de uitgevers’ 

(Musschoot 1993:512). Een voorbeeld van deze kloof waren de bestsellerslijsten, zowel voor fictie als 

voor non-fictie. Zo stonden Vlaamse bestsellerauteurs als Tom Lanoye en Luc Huyse niet in de 

Nederlandse lijsten, terwijl Kees van Kooten en Okke Jager dan weer niet in de Vlaamse lijsten 
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werden opgenomen (Van Baelen 1993: 243). Voor uitgevers was dit een frustrerend gegeven, want 

de afzetmarkt zou veel groter zijn indien de integratie beter was. Het debat over de verhouding 

tussen de Nederlandse en de Vlaamse literatuur is natuurlijk niet ontstaan in de jaren 80, maar door 

de ontwikkelingen in het uitgeversbedrijf laaide het toen wel hevig op. 

 

3.2.2. De overname door Meulenhoff 

 

Zoals hierboven vermeld verkocht het geëngageerde boek minder goed in de jaren 80 en dat merkte 

ook Kritak. Het grote aantal uitgaven van linkse literatuur in het voorgaande decennium, alsook een 

veranderde maatschappelijke context, maakten nieuwe progressieve boeken overbodig (Verachtert 

1996:79). Vandaar dat er ook bij Kritak een geleidelijke verschuiving optrad naar méér literatuur. Dit 

gebeurde door vertalingen, zoals Een oktoberdag in Santiago (1981) van Carmen Castillo, maar ook 

door Nederlandse literatuur, zoals Liedjes zingen op de fiets (1982) van Anne Riemeers en Rozegeur 

en Maneschijn (1984) van Tom Lanoye. Een belangrijk signaal dat Kritak de culturele toer opging was 

de uitgave van het theatertijdschrift Etcetera (Verachtert 1996:80) en de overname van het satirische 

tijdschrift De Zwijger in 1983. Volgens Mark Schaevers gaf Kritak Etcetera ook uit in de hoop dat het 

nieuwe literaire publicaties zou opleveren. Zo verscheen het debuut van Josse De Pauw: Ward 

Comblez: he do the life in different voices. Dat de uitgeverij haar literaire ambities serieus nam, bleek 

ook uit de aanwerving van twee literaire redacteurs in 1984, met name Jan Ceuleers en Johan de 

Koning (Verachtert 1996:82). Het leeuwendeel van de uitgaven was echter nog steeds non-fictie, en 

dan voornamelijk politieke memoires en sociale geschiedschrijving (Verachtert 1996:86). 

De financiële moeilijkheden gingen tegen 1985 steeds zwaarder wegen, onder meer doordat Kritak 

te veel hooi op haar vork genomen had met de twee boekhandels en de drie tijdschriften (Verachtert 

1996:93). De uitgeverij draaide met verlies en daarom stelde Ceuleers in 1984 voor om een 

Nederlands moederbedrijf te zoeken (Verachtert 1996:94). Het eerste overleg gebeurde met Julien 

Weverbergh van uitgeverij Manteau, zelf een dochterbedrijf van het Nederlandse Elsevier. 

Weverberghs voorstel was aanlokkelijk:  

Weverbergh, in de euforie van de succesvolle start van het NWT, wou maar meteen 

doorgaan op zijn elan van toen, en zou maar gelijk De Nieuwe Maand en Etcetera opstuwen 

tot ongekende hoogten. Anderzijds leek het Kritak-uitgavepakket hem bijzonder 

complementair met zijn Manteau-fonds: onze literaire ambities konden we onder de 

Manteau-vlag botvieren en zijn politieke ideeën zou hij gemakkelijker in het Kritak-pakket 

kwijt kunnen. Iedereen zou er sterker en dus beter van worden. (Van Halewyck 1986:3) 
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Achteraf bleek dat de euforie van Weverbergh groter was dan die van Elsevier. De Nederlandse 

uitgeverij wou niet zoveel geld pompen in een dochterbedrijf dat overigens twee boekhandels onder 

haar beheer had (Verachtert 1996:95). Kritak ging dus niet op het voorstel in, ook omdat Manteau op 

dat moment een vrij oubollig imago had (Verachtert 1996:96). Dit imago kon niet op tegen de sterke 

literaire reputatie van uitgeverij Meulenhoff, die toen ook al interesse toonde voor een overname 

van Kritak (Verachtert 1996:97). Bovendien was Kritak al vertegenwoordiger van het fonds van 

Meulenhoff op de Vlaamse markt (Verachtert 1996:95). 

Uitgeverij Meulenhoff en haar literaire reputatie van de jaren 80 hebben een lange voorgeschiedenis. 

In 1895 richtte J.M. Meulenhoff een boekenbedrijf op en vanaf 1913 gaf het bedrijf ook planmatig 

boeken uit (Van Krevelen 2006:143). In die tijd was het uitgeven van literatuur vooral een kwestie 

van koopmanschap (Van Krevelen 2006:173). Het was dus hoofdzakelijk de verkoopbaarheid die gold 

als criterium bij de fondswerving. De tweede generatie, onder leiding van John en Jacqueline 

Meulenhoff, streefde naar ‘een gevarieerd literair fonds met vaste fondsauteurs’ (Van Krevelen 

2006:143) en ze hechtten daarbij meer belang aan de creativiteit (Van Krevelen 2006:173). Toen 

Willem Bloemena de uitgeverij overnam in 1958 moest hij eerst trachten het verzwakte fonds van na 

de Tweede Wereldoorlog opnieuw te versterken (Van Krevelen 2006:174), wat hij vooral deed met 

vertaalde literatuur. Bij zijn opvolger, Theo Sontrop, nam de aandacht voor auteursmarketing toe 

(Van Krevelen 2006:174). Wanneer Laurens Van Krevelen als hoofdredacteur werd aangesteld in 

1972 ging het er nog vrij amateuristisch aan toe in de uitgeverij (Van Krevelen 2006:156). Hij zette de 

auteursmarketing voort door aandacht te hebben voor de (bevordering van de) literaire reputatie 

van de auteurs (Van Krevelen 2006:174). De inspanningen van Van Krevelen wierpen hun vruchten af, 

want ‘[v]an 1980 tot 2000 was Meulenhoff een toonaangevend literair uitgevershuis op de 

Nederlandse markt, met tegen de tweehonderd literaire fondsauteurs, van wie tachtig oorspronkelijk 

Nederlandstalige schrijvers en dichters’ (Van Krevelen 2006:143). 

In 1985 was de overname officieel en werd Kritak een ‘profit-unit’ van Meulenhoff, wat inhield dat 

Kritak een zelfstandig beleid mocht voeren onder toezicht van de directie van Meulenhoff 

(Verachtert 1996:100). Deze overname bracht op verschillende vlakken gevolgen met zich mee. Op 

het gebied van de bedrijfsorganisatie was een professionalisering merkbaar. Er werden meer 

vergaderingen gehouden waarvan de werking onder de controle stond van een maandelijkse 

bijeenkomst van een ‘controlling group’ (Verachtert 1996:102). Kritak moest ook geregeld verslag 

uitbrengen bij Meulenhoff met het zogenoemde ‘Kritak Vervolgblad’. Een onderdeel en nadeel van 

deze professionalisering was dat Kritak zich meer moest toespitsen op de uitgeverij; de boekhandels 

en Etcetera werden stopgezet of overgedragen (Verachtert 1996:102). 
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Ook op het fonds was er een opmerkelijke impact van de overname. Er verschenen literaire 

coproducties onder het label ‘Kritak/Meulenhoff’ of ‘Meulenhoff/Kritak’, zoals het werk van Stefan 

Hertmans (Gestolde wolken en Zoutsneeuw in 1987) en Jos Vandeloo (Observatorium en De weg naar 

de Ardennen in 1988). Kritak kon op die manier profiteren van de literaire reputatie van Meulenhoff 

om zelf een sterker literair profiel op te bouwen. Kritaks literaire ambities waren niet zomaar het 

resultaat van de invloed van Meulenhoff; ze waren al aanwezig vóór de overname, maar de nieuwe 

financiële ademruimte maakte de uitgave van literatuur pas echt mogelijk. De aantrekking van 

Vlaams literair talent werd ook een steeds nadrukkelijkere doelstelling van Kritak. Zo kwam de 

uitgeverij in 1987 onder andere tot de volgende conclusies in het ‘Kritak Vervolgblad’: 

Kritak als uitgeverij: hierbij springen 2 jaar na de overname door Meulenhoff de volgende 

zaken in het oog: 

- De uitgeverij heeft zich in die korte periode op de Vlaamse markt weten te profileren in een 

meer culturele en literaire richting 

- Kritak begint zonder meer naam te maken als literaire uitgeverij in Vlaanderen. De co-

produkties met Meulenhoff spelen daarin een vrij belangrijke rol 

- De verschuiving in het uitgavebeleid is gebeurd zonder het vroegere imago als uitgeverij van 

hoofdzakelijk politieke boeken te schaden. 

Het aantal literaire publicaties nam dus sterk toe. Al vrij vroeg besliste Kritak echter om de kwantiteit 

te beperken en de kwaliteit te verhogen. In datzelfde ‘Kritak Vervolgblad’ staat namelijk het volgende: 

We zetten een stap terug in de debutantendans, alleen de allerhoogste kwaliteit heeft zin; 

co-producties met Meulenhoff zullen meer en meer aan belang winnen. Kritak moet trachten 

veelbelovend talent op die manier te overtuigen om de stap te zetten naar 

Kritak/Meulenhoff: zoals bv. Sus van Elzen, Erik Spinoy, Bernard Dewulf. 

 

3.2.3. Conclusie 

 

Kritak voelde de crisis in het Vlaamse literair klimaat aan den lijve en moest noodgedwongen 

deelnemen aan de concernvorming die zo kenmerkend was voor de jaren 80. De professionele 

werking van Meulenhoff, alsook de nieuwe financiële slagkracht, gaven Kritak de ruimte om meer 

literatuur uit te geven. Na verloop van tijd wou de uitgeverij zich toch afzetten tegen de 

‘debutantendans’ en voor meer kwaliteit kiezen. Kritak bleef op de eerste plaats een uitgever van 

kritische politieke boeken, maar profileerde zich toch geleidelijk aan meer als literaire uitgeverij.  
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3.3. De jaren 90: de nulgeneratie 

3.3.1. Literaire context 

 

De jaren 90 tonen een continuering van de tendensen van de voorgaande decennia, hoofdzakelijk 

van de commercialisering en alle gevolgen daarvan. De concentratie van uitgeverijen nam toe, onder 

andere met als gevolg dat de Vlaamse uitgeverijen professionaliseerden, ‘het gevolg van een 

overdracht van know how uit Nederland’ (Reynebeau 1992:11). De ‘vermarkting’ van het boek en de 

vloed van debutanten stimuleerden ook de ontwikkeling van bestsellerslijsten en literaire prijzen, die 

de lezer moesten loodsen door de overproductie. Zo werd in 1988 de NCR-prijs in het leven geroepen 

om de beste debutanten uit de massa te filteren. De bestsellerslijsten en hypes hadden volgens Van 

Krevelen (2002:45) het negatieve gevolg dat ze ten koste gingen van de diversiteit.  

De Vlaamse golf van de jaren 80 kwam echter geleidelijk aan tot een stilstand: ‘Ik heb een beetje 

pech gehad met mijn debutanten. Ze schrijven niet meer’, zei Lionel Deflo (uitgever van Manteau van 

1986 tot 1993) in een interview met Mark Schaevers (Schaevers 1992:15). De kwantiteit die centraal 

stond werd vervangen door ‘kwaliteit’ en voorzichtigheid (Schaevers 1992:15). Bovendien was de 

uitgave van een debuut altijd een riskante onderneming. Het is kenmerkend voor uitgeverijen dat ze 

‘abnormaal grote risico’s [dienen] te nemen waarvoor ze weinig worden beloond’ (Grypdonck 

1978:3). Daarnaast trokken nog steeds veel auteurs naar Nederlandse uitgeverijen – ondanks de 

Vlaamse professionalisering – behalve als een Vlaamse uitgeverij coproduceerde met een 

Nederlandse (Schaevers 1992:15). Wanneer hij het over Nederlandse uitgeverijen heeft, spreekt 

Deflo in datzelfde interview zelfs van ‘koppensnellers’ en ‘headhunters’, ‘die alles wat een beetje 

succes heeft proberen mee te krijgen’ (Schaevers 1992:15). Omdat er dus weinig debuten werden 

uitgegeven in Vlaanderen in de jaren 90, noemde Schaevers (1992:14) deze generatie schrijvers de 

‘nulgeneratie’. 

Een andere tendens in de jaren 90 was een verschuiving naar meer non-fictie, in grote mate 

veroorzaakt door de Belgische schandalen van die periode. Deze schandalen zorgden ervoor dat het 

uitgeven van journalistieke non-fictie ‘belangrijk is voor de uitstraling van een uitgeverij’ (Berghmans 

2000:17), omdat je op die manier toonde dat je aansloot bij de tijdgeest. Volgens Manu Claeys was 

ook de verrechtsing in Vlaanderen een vaak beschreven onderwerp. In 1991 vond de eerste ‘zwarte 

zondag’ plaats, waarop het Vlaams Blok een recordaantal stemmen kreeg. Onder andere het boek 24 

november 1991: de betekenis van een verkiezingsuitslag reflecteert over dit veranderende politieke 

klimaat. In het literaire veld zelf was er ook een roep om meer ‘straatrumoer’. Niet enkel de 

‘persoonlijke ervaringswereld’, maar ook de ‘bredere maatschappelijke problemen en bewegingen’ 
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moesten in kaart worden gebracht (Musschoot 1993:518). Zo was het werk van Tom Lanoye en 

Walter Van den Broeck gebaseerd op waargebeurde feiten die zich binnen het Vlaamse 

maatschappelijke veld voordeden. 

De actor van het literaire veld die het meest onder vuur kwam te liggen in deze periode is de 

overheid en haar literatuurbeleid. De toenmalige minister van cultuur Patrick Dewael liet in 1992 een 

onderzoek uitvoeren naar het fiscale en sociale statuut van de schrijver, waaruit bleek dat ‘het leven 

van de muze slechts gegeven is aan een minderheid van hen die voor de muze leven’ (Van Baelen 

1992:44). Er kon dus nog veel verbeteren. Deze benarde positie van de auteur was ook de aanleiding 

voor de oprichting van de Vereniging van Auteurs en Vertalers (VAV) in 1991, die vooral een 

drukkingsgroep op het beleid wou zijn (De Wispelaere 1993:9). De VAV ondernam hiervoor 

verschillende acties, waaronder de ‘nieuwjaarsbriefactie’ van 1992. De auteurs aangesloten bij de 

VAV schreven een gezamenlijke brief aan de minister van cultuur en alle partijvoorzitters waarin ze 

pleitten voor een beter letterenbeleid, want, zo schreven ze, ‘literatuur, als onderdeel van de vrije 

meningsuiting, is te belangrijk om te worden overgelaten aan de dictaten van de vrije 

markteconomie’ (Perscommuniqué van de VAV n.a.v. de nieuwjaarsbrief). In 1993 specificeerden ze 

hun eisen in een acht-puntenprogramma, met als belangrijkste punt de vraag naar een Vlaams Fonds 

voor de Letteren3 (De Wispelaere 1993:9). 

In de periode 1963-1998 bestond er op het vlak van literatuurbeleid enkel de Commissie van Advies 

tot Bevordering van de Nederlandse Letterkunde in België. Haar taak bestond erin de minister van 

cultuur advies te geven over welke auteurs de subsidies van de overheid verdienden. De werking van 

de Commissie bracht echter verscheidene problemen met zich mee. Om te beginnen moest bij de 

samenstelling van de Commissie het Cultuurpact van 1973 (zie paragraaf 3.1.1.) worden 

gerespecteerd, waardoor de zetelverdeling in de Vlaamse Raad de basis was voor de keuze van 

Commissieleden (Van Bastelaere 1993:22). De achterliggende gedachte van het Cultuurpact was 

goedbedoeld, maar het leidde tot een verregaande politisering van de culturele sector: ‘Achter het 

zogeheten democratische beginsel van het partijpolitieke pluralisme schuilt bijgevolg een 

levensgroot democratisch deficit’ (Reynebeau 1993:34). Een ander probleem was dat de minister het 

advies van de Commissie zonder gevolg naast zich kon neerleggen (Reynebeau 1993:42). Dit ‘non-

letterenbeleid’ (Spinoy 1993:61) maakte de vraag naar een Vlaams Fonds voor de Letteren groot. 

                                                           
3
De andere zeven punten waren: het invoeren van leenrecht; het sociaal en fiscaal statuut van de auteurs 

verbeteren; veralgemening van het modelcontract voor oorspronkelijk werk en vertalingen; de verhoging van 
het gesubsidieerde bedrag per lezing; een betere communicatie over de mogelijkheden tot verblijven in het 
buitenland; de promotie van Nederlandstalige literatuur in het buitenland; en het invoeren van een vaste 
boekenprijs (De Wispelaere 1993:9-10). 
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Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) werd uiteindelijk pas opgericht in 1999, met als doelstelling 

‘de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede 

zin van het woord [te steunen]’4. Hiervoor verleent het VFL nog altijd subsidies, informatie en 

documentatie5. Het bestuur telt negen leden met expertise op het gebied van de literatuur die 

aangeduid worden door de Vlaamse overheid. Daarnaast is er ook een vertegenwoordiger van de 

Vlaamse regering aanwezig als raadgever6. De structuur en de werking van het VFL is volledig 

gebaseerd op het Nederlandse Fonds voor de Letteren, dat bovendien al sinds 1992 subsidies 

verstrekt aan Vlaamse auteurs.  

 

3.3.2. De oprichting van uitgeverij Van Halewyck 

 

Kritak bleef zich in de jaren 90 onder Meulenhoff verder ontwikkelen als literaire uitgeverij en 

bouwde een goede reputatie op als uitgever van jong Vlaams literair talent. De verschillende 

(nominaties voor) literaire prijzen droegen daar in sterke mate toe bij. Zo werden Brigitte Raskin, 

Christine D’haen en Patricia de Martelaere genomineerd voor de AKO-literatuurprijs en ontvingen 

Gilbert Grauws en Patricia de Martelaere de NCR-prijs in respectievelijk 1988 en 1989. In 1990 waren 

drie van de vijf genomineerden voor de NCR-prijs fondsauteurs van Kritak. De debutantenjacht nam 

af in deze periode, waardoor ook Kritak meer aandacht wou geven aan de ontwikkeling van 

‘huisauteurs’ zoals Gie Bogaert en Christine D’haen. Een ‘Kritaknota’ van 2 juli 1992 stelt dat Kritak 

twee belangrijke beleidsdoelstellingen had voor de uitgeverij, namelijk de vergroting van het 

marktaandeel in het literaire veld en het verdergaan met de uitgave van onthullende journalistieke 

werken. In de non-fictie was er namelijk een evolutie van het maatschappijkritische boek naar 

‘boeken van personalities uit de politieke en culturele wereld’ en ‘mediagenieke titels met sterke 

dossierinhoud’, zoals Beaulieu pleit onschuldig (1992) van Ludwig Verduyn. Dit boek toont bovendien 

dat de Belgische schandalen inderdaad stof genoeg opleverden voor een boek. 

Door het gebrek aan culturele integratie dat in paragraaf 3.2.1. aan bod kwam, hoeft het niet te 

verbazen dat de samenwerking tussen Kritak en haar moederbedrijf niet altijd van een leien dakje 

liep. In een ongedateerd ‘Kritak Vervolgblad’ zette André Van Halewyck een aantal ‘mythen over het 

Vlaamse boekenvak’, die toch getuigen van enige frustratie, op een rij. Hij had het onder meer over 

de ‘mythe van de ruime groeimogelijkheden in de Vlaamse boekenmarkt’, de ‘mythe van de “kleine” 

Vlaamse uitgever’ en de mythe ‘dat “Vlaamse” boeken er niet goed zouden uitzien’. Hij concludeerde 

                                                           
4
http://www.vfl.be/_uploads/Downloads/downloads/VFL_jaarverslag_2010.pdf (25 februari 2012) 

5
http://www.vfl.be/_uploads/Downloads/downloads/VFL_jaarverslag_2010.pdf (25 februari 2012)  

6
http://www.fondsvoordeletteren.be/nl/104/content/74/vfl-bestuur.html (25 februari 2012) 
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met nog een ‘korf vol misverstanden’ die nog meer dan de vorige mythen duidelijk gericht waren aan 

Meulenhoff: 

- Displays, folders, aanbiedingsboekjes met enkel de guldenprijs 

- Lovende perskreten op achterflap uit HP, VN, VK, en niet uit De Morgen, Humo, Knack, De 

Standaard 

- Promotieplannen die advertenties beloven in Nederlandse media; Vlaanderen terra incognito? 

- Promotiebezoeken van buitenlandse auteurs waar vergeten is plaats in te ruimen voor 

Vlaamse persmensen 

- De uitlevering van een belangrijke nieuwe titel gebeurt nog al te vaak met een week 

vertraging in Vlaanderen 

- Bij De Slegte of bij ICOB moeten vaststellen welke titels er zijn opgeruimd. 

De verhouding werd nog meer aangetast door de opname van uitgeverij Manteau bij Meulenhoff in 

1993. André Van Halewyck was daar aanvankelijk niet zeer enthousiast over, want Manteau was tot 

dan nog een concurrent van Kritak en nu moesten ze onderling een manier vinden om samen te 

werken. Het plan bestond eruit een onderverdeling te maken in de fondsen: Manteau zou de fictie 

uitgeven, Kritak de non-fictie. Niet iedereen was voor die opdeling te vinden. In een intern document 

schreef redacteur Manu Claeys dat de mengvorm van fictie en non-fictie net de kracht en de 

toekomst van Kritak was. Bovendien was het volgens hem niet altijd duidelijk waar de grens 

getrokken moet worden tussen fictie en non-fictie. Wanneer auteurs de twee genres beoefenen, is 

het ook niet eenduidig bij welke uitgeverij het werk moet worden uitgegeven. Een radicalisering van 

non-fictie zou volgens Claeys leiden tot een ‘verarming wat profiel betreft’ en dit zou het ‘begin van 

het einde’ zijn. Er was dus geen eensgezindheid over hoe de samenwerking tussen Manteau en Kritak 

precies moest gebeuren. Volgens Van Halewyck ging Meulenhoff onzorgvuldig te werk door te weinig 

afspraken te maken en te weinig haar rol van moederbedrijf op zich te nemen. In de persconferentie 

naar aanleiding van de oprichting van uitgeverij Van Halewyck, zei Van Halewyck dat dit de grootste 

deuk vormde in de verhouding tussen Meulenhoff en Kritak: 

Als men van een huwelijk, in dit geval het huwelijk Kritak-Meulenhoff, een driehoeksrelatie 

wil maken, Kritak-Meulenhoff-Manteau, dan moet men de spelregels toch wel bijzonder 

zorgvuldig aflijnen, anders komen er gegarandeerd problemen, het is soms met twee al eens 

moeilijk. Nou die problemen zijn er dus gekomen. 

De gebrekkige samenwerking was volgens Van Halewyck de aanleiding tot zijn ontslag op 18 juli 1994. 

Kritak zou vele scenario’s uitgedacht hebben waarin de samenwerking met Manteau mogelijk zou 

zijn, zonder de eigen ‘biotoop’ van Kritak te bedreigen. Ze wilden dus niet zomaar alle oplossingen 

aanvaarden; uiteindelijk was de maat vol voor Meulenhoff. 
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In een interne brief van Maarten Asscher, toenmalige directeur van Meulenhoff, aan de 

medewerkers van Kritak staat Meulenhoffs visie op het ontslag van Van Halewyck te lezen. Het 

Kritak-beleid zou tekort geschoten zijn op het vlak van ‘voorraad- en kostenbeheersing, 

margebewaking, een alert voorzieningenbeleid en het vinden van het juiste evenwicht tussen 

organisatorische capaciteit, titelproduktie en marktmogelijkheden’. Zeven maanden voor het ontslag 

was er nog sprake van een verzelfstandiging van Kritak, maar het is dus anders afgelopen. 

In 1995 richtte André Van Halewyck een nieuwe uitgeverij op die zijn naam draagt. In een lezing voor 

de PEN-club Vlaanderen op 5 februari 1994 gaf hij een aantal redenen op waarom hij nog wou 

uitgeven in Vlaanderen. Hij meende dat er in Vlaanderen nog veel kwaliteit aanwezig was (Van 

Halewyck 1994:10) en dat er een ‘plaatselijke, Vlaamse biotoop [moet] blijven waarin die nieuwe 

mooie jonge goden zich kunnen ontwikkelen’ (Van Halewyck 1994:11). De Nederlandse uitgeverijen 

zouden binnenkort het maximum aantal Vlaamse auteurs in hun fonds bereikt hebben, want ‘[a]ls hij 

te veel Vlamingen in zijn aanbieding opneemt, vraagt de boekhandel aan de vertegenwoordiger of er 

in Nederland niet meer geschreven wordt’ (Van Halewyck 1994:12). Vlaamse auteurs zouden na 

verloop van tijd dus opnieuw door Vlaamse uitgeverijen worden uitgegeven. Bij de analyse van de 

fondswerving in het volgende hoofdstuk zullen we zien dat Van Halewyck toch is moeten afstappen 

van dat voornemen. 

Van Halewyck had het grote geluk dat veel van de fondsauteurs van Kritak hem volgden naar zijn 

nieuwe uitgeverij. Het merendeel van die auteurs ging absoluut niet akkoord met de manier waarop 

Van Halewyck ontslagen werd – ‘als een schurftige hond van het eigen erf gejaagd’, zei Van Halewyck 

op de persconferentie – en ze schreven een brief aan Kritak waarin duidelijk gesteld werd dat ze Van 

Halewyck steunden: 

Ten slotte vrezen wij dat Meulenhoff zichzelf een en ander wijsmaakt door te beweren dat 

alles gewoon verdergaat, dat deze ruchtbare én vruchtbare kritische uitgeverij nu gewoon 

‘zijn plaats zal blijven opeisen in het onafhankelijk Vlaams medialandschap’ – zoals het in het 

persbericht luidt – zonder haar stichter-uitgever. Auteurs beslissen immers zelf waar zij 

uitgeven, en door wat nu gebeurd is (en de buiten-proportionele manier waarop) dreigt 

Meulenhoff een stuk van haar zorgvuldig opgebouwde vertrouwen in Vlaanderen kwijt te 

spelen. Het ‘nieuwe’ Kritak wordt op die manier misschien een vergiftigd geschenk voor de 

nog te vinden nieuwe uitgever. 

Maar niet alle auteurs gingen mee naar uitgeverij Van Halewyck. Kritak had onder Meulenhoff 

namelijk een goede literaire reputatie opgebouwd, waardoor de meeste fictie-auteurs bleven, 

waaronder Hugo Bousset, Paul Claes, Eric De Kuyper en Stefan Hertmans. Van Halewyck had daar 

naar eigen zeggen alle begrip voor. Toch deed het ‘ongelofelijk veel deugd’ dat naast enkele literaire 
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auteurs, zoals Pjeroo Roobjee, Gie Bogaert en Brigitte Raskin, alle non-fictieauteurs en het voltallige 

personeel de oversteek wel maakten. Dat het vooral de non-fictieauteurs waren die meegingen, 

deed weinig af aan de literaire ambities van de nieuwe uitgeverij. Op de eerste bijeenkomst schetste 

Van Halewyck het profiel van de uitgeverij: 

Uitgeverij Van Halewyck wil teksten en publicaties brengen van maatschappelijk bewuste 

auteurs, die hetzij op het domein van de non-fictie, hetzij op het literaire terrein, 

eigengereide visies brengen. Niet marginaal maar toonaangevend door de onontbeerlijke 

kritische reflecties op ons cultureel en maatschappelijk landschap. 

Ondanks deze tweezijdige doelstelling, was de uitgeverij zich er wel van bewust dat haar ‘literair 

kapitaal meer dan gehalveerd was’. Bovendien meent Van Halewyck dat Amsterdam het literaire 

centrum was, waardoor de uitgeverij zich toch hoofdzakelijk richtte op non-fictie, ‘dat was en is nog 

steeds onze corebusiness’ – het was een manier om haar ‘raison d’être’ opnieuw te verdienen. 

Daarnaast waren er volgens Van Halewyck een aantal personele wissels die een impact hadden op 

het fonds. In 1993 kreeg Manu Claeys de ECI-essayprijs met zijn essay De goede verstaanders. 

Censor/sensor – Censuur/sensuur7, wat hem de mogelijkheid gaf een half sabbatjaar te nemen in 

1994. Volgens Van Halewyck was ‘het smaakmakende duo Claeys-Denolf’ hierdoor minder sterk 

aanwezig. Daarnaast stapte Anni Van Landeghem in 1998 over naar De Standaard, waar ze nog 

steeds chef opinie is. Claeys, Denolf en Van Landeghem waren belangrijk voor het literaire fonds; de 

personele wissels brachten volgens Van Halewyck ook een andere content met zich mee.  

 

3.3.3. Conclusie 

 

In tegenstelling tot de meeste Vlaamse uitgeverijen was het voor Kritak in de jaren 90 nog steeds 

mogelijk om literatuur uit te geven, dankzij de coproducties met Meulenhoff. De literaire prijzen 

namen sterk toe in aantal en vielen ook Kritak-auteurs te beurt. Daarnaast toonde Kritak zich 

opnieuw als een uitgeverij die aansloot bij de tijdgeest door oog te hebben voor het vele 

‘straatrumoer’ van die periode. De verhouding tussen Kritak en Meulenhoff verbitterde echter en 

resulteerde in het ontslag van André Van Halewyck. Afwijkend van de concentratietendens richtte hij 

in 1995 de volledig Vlaamse uitgeverij Van Halewyck op. De non-fictieauteurs van Kritak stapten over 

naar de nieuwe uitgeverij, terwijl de meeste fictie-auteurs bij Kritak bleven. Toch had uitgeverij Van 

Halewyck bij haar ontstaan nog sterke literaire ambities, naast de blijvende interesse voor het 

maatschappijkritische boek. 

                                                           
7
 http://www.manuclaeys.be/bio.html (26 april 2012) 
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3.4. De jaren 2000: wie schrijft die blijft… tot de volgende talkshow 

3.4.1. Literaire context 

 

Het literatuurbeleid was in dit decennium aanzienlijk verbeterd dankzij het Vlaams Fonds voor de 

Letteren, dat in mei 2010 voor de elfde keer werkbeurzen toekende aan literaire auteurs8. Het VFL 

nam daarnaast verschillende initiatieven om de positie van het boek te versterken, zoals de 

oprichting van het BoekenOverleg in 2007 dat overeenstemming trachtte te bereiken over bepaalde 

thema’s die de ‘verankering en de versterking van de letteren in het kunsten- en cultuurbeleid’9 

moesten bewerkstelligen. Daarnaast werd in 2006 op initiatief van Jos Geysels, Hilde Keteleer, Tom 

Naegels en Ingrid Vander Veken de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) opgericht. De VAV ondersteunt 

Vlaamse auteurs van alle genres, zowel individueel als collectief10, en wordt samen met de Vlaamse 

Uitgeversvereniging (VUV) en de Verenigde Boeken Importeurs (VBI) overkoepeld door Boek.be. 

Deze organisatie wil het boek in Vlaanderen bevorderen door het inhoudelijke en logistieke steun te 

verlenen11. Het VFL en Boek.be zijn de twee voornaamste organisaties die de samenwerking tussen 

de verschillende actoren van het literaire veld stimuleren. 

Wat de verhouding tot Nederland betreft waren er in het begin van de 21ste eeuw verschillende 

geluiden te horen. Sommigen waren van mening dat er een tendens was naar decentralisatie en dat 

er dus meer zelfstandige Vlaamse uitgeverijen werden opgericht (Degraeve 2008:50). Zo was er in 

1995 al de oprichting van uitgeverij Van Halewyck; in 2007 richtte Julien Weverbergh uitgeverij 

Wever&Bergh op; in 2008 kwam uitgeverij Vrijdag erbij onder leiding van Rudy Vanschoonbeek. 

Vlaamse literaire uitgeverijen waren er volgens Weverbergh echter niet, want literatuur werd nog 

steeds voornamelijk in Nederland uitgegeven – ondanks de toenemende culturele kloof met 

Vlaanderen (Dessing 2007:15). Er zou nog steeds sprake zijn van een centrum-periferieverhouding: 

‘wie in het Nederlandse taalgebied op het vlak van fictie actief wil zijn, [doet] dat het beste vanuit het 

centrum’ (Van Imschoot 2010:19). Kevin Absillis bekritiseert dat Vlaamse uitgeverijen zich uitriepen 

tot ‘een perifeer bedrijf’ en daarin ‘ook het excuus [vinden] om dan maar geen literatuur uit te geven’ 

(Van Imschoot 2010:19). Dat fictie nog steeds vooral in Nederland wordt uitgegeven is een feit, maar 

er was onenigheid over waar de diepere oorzaken daarvan liggen.  

De overproductie van de jaren 80 zette zich ook in de jaren 2000 onophoudelijk voort, waardoor de 

‘boekenzee’ (De Haes 2004:210) steeds groter werd. Volgens De Haes (2004:211) gold dit niet enkel 

                                                           
8
http://www.vfl.be/_uploads/Downloads/downloads/VFL_jaarverslag_2010.pdf (25 februari 2012) 

9
http://www.vfl.be/_uploads/Downloads/downloads/VFL_jaarverslag_2010.pdf (25 februari 2012) 

10
http://www.auteursvereniging.be/template.asp?pagename=wie (25 februari 2012) 

11
http://www.boekenvak.be/over-boekbe (26 februari 2012) 
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voor de letteren, maar voor alle cultuurdomeinen. Naast de boekenzee was er ‘een soapberg, een 

schilderijenberg, een cd-berg en, sinds kort ook, een gestaag groeiende dvd-berg’ (De Haes 

2004:211). Het boek kreeg hierdoor aanzienlijk concurrentie als informatiedragend en ontspannend 

medium (De Haes 2004:211). Om met deze markt te kunnen concurreren werd een uitgever 

gedwongen ‘tot uitgeven in de breedte – wat weer tot meer boeken leidt’ (De Haes 2004:213). 

Uitgeven in de breedte betekent dat het fonds zich niet beperkt tot een specifiek genre of een 

specifiek ideologisch standpunt, om zo een grotere markt te bereiken en financieel sterker te staan 

(De Haes 2004:213). De Haes (2004:213) onderscheidt voor de 21ste eeuw drie criteria om een boek al 

dan niet uit te geven: de ‘kwaliteit’, de verkoopbaarheid en de ‘promootbaarheid en street credibility 

van de auteur’ (De Haes 2004:214). Media-aandacht was noodzakelijk om een boek te verkopen. 

Uitgeverijen en auteurs moesten dus inspanning leveren om die aandacht te vangen. Bovendien was 

de gewonnen aandacht van heel tijdelijke aard; na een drietal maanden waren de verkoopkansen 

van een boek al sterk gedaald. De fast food-lectuur (Reynebeau 1992:12) van de jaren 80 kende nu 

een zelfs nog kortere levensloop. De Haes (2004:214) vat de vluchtigheid van de markt goed samen: 

‘”Wie schrijft die blijft” moet vandaag worden aangevuld met “tot de volgende talkshow”’. 

Deze toenemende commercialisering van het boek en van de auteur – ‘de schrijver als performer’ 

(De Haes 2004:214) – had volgens Annette Portegies ook als effect dat ‘nieuwe uitgeverijen die hun 

bestaansrecht ontlenen aan kleinschaligheid en persoonlijke aandacht als paddenstoelen uit de 

grond [schieten]’ (Portegies 2004:203). Uitgeverijen hadden bestsellers nodig om financieel te 

overleven, maar ook om de uitgave van ‘moeilijkere’ literatuur mogelijk te maken. Volgens Portegies 

was er in de 21ste eeuw een terugkeer naar dit laatste, en ze maakt de volgende hoopvolle 

voorspelling voor de toekomst: 

Waar deze ontwikkelingen de literaire uitgeverij in de eenentwintigste eeuw zullen brengen? 

Het recht van de sterkste zal de komende jaren, zeker in de huidige tijden van economische 

recessie, ten koste gaan van de kwetsbaarste vissen in de zee, die door de gehaaide worden 

opgeslokt. Tegelijk, of misschien juist daardoor, zullen steeds meer uitgevers zich bewust 

worden van hun missie. Ze zullen op zoek gaan naar nieuwe distributiekanalen, meer armslag, 

betrouwbare bondgenoten. Omdat ze de staatssecretaris willen leren lezen – louter dáárom. 

Want als zij het niet doen, doet niemand het. (Portegies 2004:203) 
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3.4.2. Uitgeverij Van Halewyck in de 21ste eeuw 

 

De periode van 2000 tot 2010 was rustiger voor uitgeverij Van Halewyck dan de drie voorgaande 

decennia. De uitgeverij groeide aanzienlijk en gaf in die tien jaar gemiddeld 58 boeken uit per jaar12. 

Geleidelijk aan stapte Van Halewyck wel af van de literaire ambities die de uitgeverij nog koesterde in 

de jaren 90. Meer en meer werden literaire manuscripten geweigerd met als argument dat literatuur 

nu eenmaal in Nederland – het centrum – werd uitgegeven. Literatuur was echter niet volledig 

afwezig in het fonds, want zoals vele andere uitgeverijen werd ook voor uitgeverij Van Halewyck 

‘uitgeven in de breedte’ de norm. Om als zelfstandige Vlaamse uitgeverij stand te houden waren de 

commerciële successen als Taste Jeroen (2004) van Jeroen Meus – en vooral zijn latere boeken 

Dagelijkse kost 1, 2 en 3 – een vereiste. De uitgeverij voor dergelijke publicaties bekritiseren is dus 

niet terecht, want ze functioneren als interne subsidiëring voor ‘ideële projecten’ (Cordia 2006:28) 

zoals Boete zonder schuld (2007) van Jan Beirens. 

Het laatste ‘literaire tikje’ dat de uitgeverij kreeg was het verlies van haar fondsauteurs Gie Bogaert 

en Elvis Peeters in 2011. Zoals reeds vermeld, gaf Van Halewyck literaire auteurs hoofdzakelijk uit in 

coproductie met Nederlandse uitgeverijen. Dit was ook het geval voor Bogaert en Peeters, die samen 

met Podium werden uitgegeven. Bogaert is in 2011 echter overgestapt naar De Bezige Bij, volgens 

Van Halewyck ‘omdat hij aan de (financiële? – literaire?) lokroep niet kon weerstaan’. Peeters wordt 

nu enkel door Podium uitgegeven, omdat die uitgeverij besliste om geen co-edities met een Vlaamse 

partner meer te publiceren. Van Halewyck geeft de auteurs geen ongelijk, maar het ‘literaire hart’ 

van de uitgeverij blijft wel kloppen: ‘dat ik ook daarin [in de literatuur] graag in een underdogpositie 

opereer, en met nieuwe namen als Frank van Laecke en Joachim Pohlmann, en volgend jaar Geert 

Colpaert en Tim Van Steendam toch weer heel mooi en sterk talent op de Vlaamse literaire landkaart 

wil blijven zetten’. 

 

3.4.3. Conclusie 

 

Uitgeverij Van Halewyck ontwikkelde zich in de jaren 2000 tot een succesvolle Vlaamse uitgeverij, 

met een aantal kassuccessen die de uitgave van kritische boeken mogelijk maakte. De uitgeverij had 

een breed fonds met meerdere genres om voldoende toegang te vinden tot de snel wijzigende 

culturele markt. Het aandeel van literatuur in het fonds was beperkt, mede doordat Vlaanderen 

                                                           
12

Dit gemiddelde is gebaseerd op de overzichtslijst van het fonds in het Wettelijk Depot van de Koninklijke 
Bibliotheek van België. 
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volgens André Van Halewyck nog steeds de periferie was van het Nederlandse taalgebied op het vlak 

van fictie. De literaire aspiraties van de jaren 90 waren minder uitgesproken; de focus op het 

kritische journalistieke boek bleef. 
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4. Fondsanalyse 
 

In dit hoofdstuk presenteer ik een analyse van het literaire fonds van Kritak en Van Halewyck. Ik heb 

mij hiervoor beperkt in de tijd: voor Kritak behandel ik de periode van 1976 tot 1994, dus tot het 

ontslag van André Van Halewyck; voor Van Halewyck beperk ik mij tot de periode van 1994 tot 2005. 

Dit zorgt ervoor dat ik wat meer in de diepte kan onderzoeken en niet enkel een inventaris geef van 

de gepubliceerde werken. Een eerste stap in het onderzoek is het opstellen van een fondslijst voor 

beide uitgeverijen – het resultaat heb ik opgenomen als bijlagen 7.1 en 7.2. Ik heb mij gebaseerd op 

het Wettelijk Depot van de Koninklijke Bibliotheek van België. Daarna heb ik de boeken geselecteerd 

die in de analyse worden betrokken. Hier speelden verschillende factoren een rol. Om te beginnen 

heb ik mij beperkt tot de literaire fictie, waarbij ik mij vooral gericht heb op de boeken die enkel door 

Kritak of Van Halewyck zijn uitgegeven (dus niet in coproductie met andere uitgeverijen) en die bij 

voorkeur niet vertaald zijn uit een andere taal. Wanneer ik hierna toch vertalingen of coproducties 

bespreek, dan is het omdat die boeken een mijns inziens relevante ontwikkeling tonen in het fonds. 

Daarnaast speelt ook de beschikbare documentatie een rol in mijn selectie van besproken werken. 

Het is namelijk gemakkelijker en betrouwbaarder de productie van een boek te bespreken waarvan 

de uitgeversarchieven een briefwisseling bevatten, dan de productie van een boek waarvan niets 

schriftelijk bewaard is gebleven. Dit laatste was het grootste obstakel bij de bespreking van het fonds 

van Kritak. De archieven van deze periode zijn onvolledig, waardoor ik een deel van de analyse moest 

baseren op interviews. Hierbij doe ik dus een beroep op het geheugen van betrokkenen, maar 

herinneringen zijn vaak bedrieglijk. Daarom heb ik aan verschillende personen hun visie op de feiten 

gevraagd (meer bepaald Anni Van Landeghem, Manu Claeys, Jan Denolf, Jan Lampo, Mark Schaevers, 

Mark Van Steenkiste, Jozef Deleu, Gilbert Roox, Rik Coolsaet, Rudi Laermans en André Van Halewyck), 

om toch tot een zo volledig mogelijk beeld te komen. De archieven van Van Halewyck zijn 

omvangrijker, waardoor deze analyse meer gebaseerd is op bewaarde briefwisselingen. Het is 

belangrijk in gedachten te houden dat het steeds gaat om een reconstructie van een gebeurtenis in 

het verleden, en reconstructies zijn zelden perfect. Bovendien is de omvang van deze masterproef 

beperkt. Het beeld dat hier gegeven wordt, werpt slechts een blik op een heel breed onderzoeksveld.  

In de beschrijving van de verschillende boekpublicaties bespreek ik bovendien enkel hoe een 

bepaalde auteur bij de uitgeverij is terechtgekomen. Dit betekent dat ik niet analyseer hoe de 

publicatie van het boek precies werd gerealiseerd – hoewel ook dit onderzoek interessant kan zijn, 

met name om na te gaan hoeveel invloed een uitgeverij heeft op de inhoud, de structuur en de 

beeldvorming van haar uitgaven. Het betekent ook dat ik geen literatuurwetenschappelijke analyses 
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maak van de inhoud van de verschenen boeken. Ik geef enkel een korte schets van de inhoud waar 

dat nuttig kan zijn.  

 

4.1. Kritak (1976-1994) 

4.1.1. Max von der Grün (1979) 

 

In 1979 verscheen de eerste roman in het fonds van Kritak: Plaatselijke ijzelvorming van Max von der 

Grün, vertaald door Ch. Schraepen. Zoals reeds vermeld in paragraaf 3.1.2. sluit de thematiek van 

deze roman perfect aan bij het socialistische profiel van de uitgeverij. Het boek gaat over een 

vrachtwagenchauffeur die per toeval ontdekt dat de directie van het bedrijf de werknemers afluistert 

via de intercominstallatie. Hij maakt dit bekend en roept op tot staking. Bovendien woont het 

hoofdpersonage in een straat met twee kanten: de rijke kant van de tandartsen en advocaten en de 

armere kant met sociale woningen. Deze woonsituatie symboliseert de sociale verdeeldheid van de 

bevolking, een onderwerp waar in de jaren 60 en 70 hevig over gedebatteerd wordt. Toch is niet 

enkel dit kritisch geëngageerde onderwerp een argument om het boek uit te geven. Het boek is, 

onder de titel Stellenweise Glatteis, een groot succes in Duitsland (Verachtert 1996:64). Dus naast 

het onderwerp, dat aansluit bij het fondsprofiel van de non-fictie van Kritak, spelen commerciële 

overwegingen ook een rol om deze roman uit te geven.  

 

4.1.2. Anne Riemeers (1982) 

 

Anne Riemeers debuteert bij Kritak met haar roman Liedjes zingen op de fiets (1982). Het boek 

vertelt het verhaal van een mislukt huwelijk, waardoor Verachtert (1996:78) meent dat de thematiek 

aansluit bij de vrouwenproblematiek die een belangrijk onderdeel vormt in het non-fictiefonds, met 

bijvoorbeeld Verdomme, ’t is weer ’n meid! van Monika Abicht. Volgens Anni Van Landeghem is dit 

verband echter niet zo sterk, omdat Riemeers meer een persoonlijk verhaal brengt. Van Landeghem 

stelt dat uitgeverijen soms boeken moeten uitgeven waarvan ze niet zeker zijn of het een succes zal 

worden. De keuze voor bepaalde auteurs is volgens haar vaak intuïtief, zoals het geval was met 

Riemeers. Het zou vooral André Van Halewyck geweest zijn die gewonnen was voor het manuscript 

en het zeker wou uitgeven. Voor deze uitgave zou dus de inhoud een doorslaggevende rol gespeeld 

hebben. 

 



34 
 

4.1.3. Tom Lanoye (1983 en 1984) 

 

Van Landeghem had Tom Lanoye begin jaren 80 zien optreden in Kunstencentrum Vooruit in Gent, 

samen met James Bordello (pseudoniem van Peter Roose) als het duo Twee Laatste Grote Poëtische 

Beloften Van Net Voor de Derde Wereldoorlog. Ze was naar eigen zeggen sterk onder de indruk van 

deze voorstelling en raadde André Van Halewyck aan contact met Lanoye op te nemen, want ze was 

ervan overtuigd dat ‘binnen vijf jaar, iedereen hem zou kennen’. Van Landeghem is daarna naar al 

zijn voorstellingen gaan kijken, ook naar de solotournee Jamboree. Van deze tournee gaf Lanoye 

kleine bundels uit in eigen beheer. Van Halewyck en Van Landeghem hebben hem toen gevraagd zijn 

werk bij Kritak uit te geven. Lanoye maakte echter onmiddellijk duidelijk dat hij het liefst bij een 

Nederlandse uitgever wou zitten. Hij had in 1982-1983 ook een wekelijkse column in De Zwijger, het 

satirische tijdschrift dat uitgegeven werd door Kritak. Na verloop van tijd wou hij deze columns 

gebundeld uitgeven en aangezien de onderwerpen van de teksten aansloten bij Belgische 

problematiek, besloot hij ermee naar Kritak te stappen. De bundel verscheen onder de titel Rozegeur 

en maneschijn in 1983. In 1984 verscheen de poëziebundel In de piste bij de Nederlandse uitgeverij 

Bert Bakker, en in datzelfde jaar gaf hij ook nog de gedichten die hij geschreven had voor Jamboree 

uit bij Kritak onder de titel Bagger. De uitgeverij geloofde duidelijk in de ‘kwaliteiten’ van Lanoye, 

maar ze was niet de enige. Volgens Jan Denolf had Mai Spijkers, directeur van Bert Bakker, de best 

mogelijke voordelen aangeboden aan de auteur om hem in zijn fonds te kunnen uitgeven. Lanoye 

heeft dan ook vanaf het begin van zijn carrière bijna alle werk bij Bert Bakker/Prometheus 

uitgegeven. 

 

4.1.4. Guido Lauwaert (1984) 

 

In 1984 organiseerde Guido Lauwaert de vierde editie van de Nacht van de Poëzie. Kritak gaf in 

datzelfde jaar een bloemlezing met poëzie van dit evenement uit, samengesteld door Lauwaert: IVde 

nacht van de poëzie. Het was de derde uitgave van poëzie bij Kritak, na Bagger van Tom Lanoye en 

Gedichten voor het spel van de stilte (een vertaling van het werk van Jerome Rothenberg, uitgegeven 

als co-editie met uitgeverij Goff). Die uitgaven zouden er hoofdzakelijk zijn gekomen omdat André 

Van Halewyck een poëzieliefhebber is. Hij gaf de werken uit met het besef dat ze commercieel niets 

zouden opleveren. De bloemlezing IVde nacht van de poëzie werd dus duidelijk om inhoudelijke 

redenen uitgegeven, maar doordat er bij het evenement veel mensen betrokken waren, had het 

boek ook grotere verkoopkansen dan dichtbundels van individuele auteurs. Dat Van Halewyck graag 
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poëzie leest, bleek ook uit de oprichting van de onafhankelijke uitgeverij Halewyn. Er verschenen 

maar twee bundels met dit imprint: Gedichten van Johan Joos en In China van Guido Lauwaert. Rik 

Coolsaet, de medebestuurder van Kritak in die tijd, was een minder grote voorstander van poëzie-

uitgaven omdat ze weinig maatschappelijke relevantie hebben. Halewyn werd dus opgericht om 

onderlinge discussies te vermijden. Van Halewyck stelt bovendien dat ‘deze slapende Halewyn later 

de formele opstartbasis geworden is van NV Van Halewyck’.   

 

4.1.5. Reeks Kritak Klassiek (vanaf 1985) 

 

Vanaf 1985 verschenen onder de reekstitel Kritak Klassiek verschillende titels, waaronder Vijgen van 

D.H. Lawrence, Liederen van Lesbos van Sappho en Stem en tegenstem van Hugues C. Pernath. 

Volgens Van Landeghem ontstond het idee tijdens een redactievergadering en waren de meeste 

redacteurs er snel voor gewonnen. Na het succes van Sappho was ook André Van Halewyck 

enthousiast over de reeks. De redactie van de reeks werd verzorgd door Mon Nys en Paul Claes. Van 

Landeghem zag dit als een manier om mensen aan de uitgeverij te binden: Nys en Claes konden in de 

toekomst eventueel nog andere suggesties aanbrengen en aldus de literaire reputatie van de 

uitgeverij versterken. De delen van deze reeks waren geen boeken waar veel geld mee te verdienen 

viel, maar de uitgeverij zag het als een manier van investeren, niet alleen in het talent van Nys en 

Claes, maar ook in het literaire fonds van Kritak. Kritak Klassiek zou er namelijk voor gezorgd hebben 

dat meer literaire auteurs aangetrokken werden tot de uitgeverij.   

 

4.1.6. Jan Lampo (1985) 

 

Jan Lampo stelde tijdens een interview dat midden jaren 80 vrij veel debutanten ‘in de coulissen 

stonden te wachten’. Hij was er een van. Het was volgens Lampo echter niet evident om een uitgever 

te vinden in Vlaanderen, aangezien Manteau en Standaard Uitgeverij de enige twee toonaangevende 

literaire uitgeverijen waren. Een derde mogelijkheid was een Nederlandse uitgever te zoeken, wat 

Lampo ook had gedaan voor zijn debuut maar zonder resultaat. Daarop heeft hij zijn manuscript toch 

aangeboden aan Manteau. Aanvankelijk was de uitgeverij niet bereid het boek uit te geven, maar 

enkele maanden later (in de zomer van 1984) kreeg hij toch een positieve reactie. Julien Weverbergh, 

toen nog directeur van Manteau, zou op zoek geweest zijn naar nieuwe debutanten en zijn redacteur 

Herwig Leus zou de tekst van Lampo aangeraden hebben – op voorwaarde dat hij zijn tekst inkortte 
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van 400 naar ongeveer 150 bladzijden. Dat heeft Lampo toen ook gedaan, maar enige tijd later kreeg 

hij te horen dat Manteau zijn boek toch niet wou uitgeven. Volgens Lampo was de reden hiervoor dat 

Manteau op dat moment Herman Portocarero had ontdekt en aan hem de voorrang gaf.  

Kort daarna raadde Bea Hansen, een vriendin van Lampo, hem aan om met zijn (verkorte) manuscript 

naar Kritak te gaan. Hansen was namelijk bevriend met Johan de Koning, toen nog redacteur van de 

uitgeverij, en via hem meende ze te weten dat Kritak graag meer literatuur wou uitgeven. Lampo 

volgde de raad op en de uitgeverij bleek al snel bereid het boek uit te geven. Volgens Lampo heeft 

het feit dat Kritak op literair vlak nog een relatief onbeschreven blad was de publicatie van zijn boek 

wel geholpen. Manteau gaf volgens hem vooral eigen generatiegenoten uit (bijvoorbeeld Jos 

Vandeloo en Jef Geeraerts) waar jonge debutanten geen band mee hadden. Zo kwamen jongere 

schrijvers vaak in alternatieve uitgeverijen terecht zoals Kritak. Daarnaast meende Lampo dat er in de 

jaren 80 een interesse – en dus ook een markt – was voor maatschappelijk relevante 

jongerenliteratuur. Zijn tekst gaat namelijk over een jong meisje dat het pad kiest van de drugs en de 

onbezonnenheid, waardoor ze een vertegenwoordiger wordt van de lost generation van de jaren 80. 

Bovendien had Kritak kort daarvoor New wave van Lieven David uitgegeven, een boek over de jonge 

punkgeneratie van die periode. Het zijn dus hoofdzakelijk de ambitie van Kritak om literatuur uit te 

geven en het onderwerp van het manuscript die ervoor zorgden dat in 1985 Lampo’s roman In altijd 

lege kamers kon verschijnen.  

 

4.1.7. Mooie jonge goden (1986) 

 

De bloemlezing Mooie jonge goden van 1986 had een grote impact op de literaire reputatie van 

Kritak. Verachtert (1996:105) schreef dat de tanende en steeds meer oubollige reputatie van 

Manteau de drang naar de publicatie van nieuw literair talent vergrootte. Volgens Van Landeghem 

was die drang er wel degelijk, en zag de uitgeverij de bloemlezing als een manier om auteurs aan de 

uitgeverij te binden. Kritak had aan een aantal auteurs gevraagd een kortverhaal te schrijven. De 

keuze van de auteurs kwam vooral van De Koning, maar ook Lampo zou een aantal namen 

gesuggereerd hebben (zoals zijn jeugdvriend Wim Neetens). De redacteurs lazen de verschillende 

kortverhalen en gaven dan elk afzonderlijk punten om te bepalen welke teksten in de bloemlezing 

zouden worden opgenomen. Uiteindelijk bevat de bundel verhalen van Herman Brusselmans, Tom 

Lanoye, Stefan Hertmans, Wim Neetens, Rudi Hermans, Guido van Heulendonk, Bob van Laerhoven, 

Frank Albers, Johny van Tegenbos, Frans Denissen, Joris Denoo en Jan Lampo. De titelkeuze was van 

Brusselmans, die zich na dit boek het epitheton van ‘mooie jonge oppergod van de Vlaamse 
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literatuur’ zou hebben toegeëigend. Volgens Denolf en Manu Claeys leidde Mooie jonge goden 

echter niet tot de verhoopte toevoer van auteurs, maar had het boek wel een impact op het literaire 

veld door de uitgesproken aandacht voor jonge debutanten – in tegenstelling tot de oudere 

generatie die door Manteau werd uitgegeven. Net zoals de reeks Kritak Klassiek was deze uitgave dus 

een manier om te investeren in het literaire fonds van de uitgeverij. De keuze van de verhalen was 

gebaseerd op de inhoudelijke ‘kwaliteit’, zoals die beoordeeld werd door de betrokken redacteurs. 

 

4.1.8. Jozef Deleu (1987) 

 

Een auteur die al sinds 1987 toonaangevend is voor het literaire fonds van Kritak en Van Halewyck, is 

Jozef Deleu. Zijn eerste boek bij Kritak was echter geen fictie, maar een essaybundel: De pleinvrees 

der kanunniken. Voordien had hij al boeken uitgegeven bij andere uitgeverijen, waaronder Nijgh & 

Van Ditmar, Davidsfonds en Bibliofiel. Omdat De pleinvrees der kanunniken een kritisch geluid laat 

horen ten opzichte van de Vlaamse cultuurpolitiek, vond Deleu het naar eigen zeggen passend om 

met het boek naar Kritak te stappen, want Kritak ‘vertegenwoordigde een duidelijk kritische stem in 

het Vlaamse uitgeverslandschap’. Volgens Manu Claeys en Jan Denolf genoot Deleu toen al aanzien 

in bepaalde literaire kringen, wat het literair profiel van Kritak ten goede kwam. Bovendien nam de 

auteur zelf altijd een groot aantal exemplaren af, waardoor de uitgeverij al bij voorbaat zeker was dat 

ze uit de kosten zou komen. Na deze publicatie ontwikkelde zich een goede verstandhouding tussen 

de auteur en de uitgeverij. Meerdere van zijn literair proza en poëzie zijn nadien bij Kritak 

verschenen, al dan niet in coproductie met Meulenhoff. Deleu drong er zelf op aan om zijn werk in 

co-editie te laten verschijnen, omdat dat de verspreiding in Nederland ten goede komt. Hij meent 

bovendien dat wie in het Nederlands schrijft, ‘moet proberen in het hele taalgebied gelezen te 

worden’. Na het ontslag van André Van Halewyck is Deleu hem zonder veel twijfel gevolgd naar zijn 

nieuwe uitgeverij, want de samenwerking verliep altijd ‘vlot en tot ieders voldoening’. Sinds 2003 

geeft Van Halewyck ook het tijdschrift voor Nederlandse poëzie Het liegend konijn uit, onder redactie 

van Deleu. Het tijdschrift is in 2012 aan zijn tiende jaargang toe.  

 

4.1.9. Ben Cami (1987 en 1988) 

 

In 1987 verscheen Brief aan Dorothy en andere verhalen van Ben Cami bij Kritak; in 1988 volgde zijn 

poëziebundel Ik ben hier vreemd. Van Landeghem meende dat Cami op dat moment niet bij een 



38 
 

vaste uitgever zat. Het was vooral André Van Halewyck die het werk van Cami had opgepikt en bereid 

was om in diens werk te investeren. Net zoals Greta Seghers, Christine D’haen en Pjeroo Roobjee zou 

Cami belangrijk zijn voor de uitgeverij om een backlist op te bouwen van literaire auteurs die al veel 

werk hadden gepubliceerd en een zekere reputatie genoten. Ze zouden de aantrekkingskracht van 

Kritak voor nieuwe literaire auteurs kunnen vergroten. Opnieuw geldt hier het criterium van de 

investering in het eigen fonds met de hoop de literaire renommee te vergroten. Naast een 

inhoudelijke keuze was de uitgave van het werk van Cami dus ook een commerciële zet. Cami had 

graag een volgende dichtbundel zien verschijnen in coproductie met Meulenhoff, maar door 

gebrekkige communicatie is die uitgave er niet gekomen: 

Ik had je mijn jongste bundeltje gestuurd omdat je zei dat je het toch wel eens wilde lezen. Ik 

vroeg of ik ook mocht weten wat Meulenhoff ervan dacht. Nu schrijf je me o.a. dat de bundel 

niet selectief genoeg is. Dit had alleen iets betekend als men me gezegd had welke gedichten 

naar hun en jouw mening niet voor de selectie in aanmerking kwamen. Daar had ik wat 

kunnen uit leren, al was het maar over hun en jouw zicht op poëzie. Het heeft niet mogen 

zijn. 

 

4.1.10. Gilbert Grauws (1987) 

 

In 1987 debuteerde Gilbert Grauws, pseudoniem van Gilbert Roox, met De papegaaienschommel bij 

Kritak. Het boek werd in 1988 bekroond met de NCR-prijs. Grauws had toen een studievriend ‘met 

literaire interesses’, Pierre Dumont, die de boekhandel Acco mee uitbouwde en André Van Halewyck 

kende. Dumont heeft het manuscript van Grauws aan Kritak gegeven; De Koning en Mark Schaevers 

waren snel voor de tekst gewonnen en twee weken later namen ze contact op met de auteur. Het 

boek kwam dus via het sociale netwerk bij Kritak terecht, maar het werd wel vanwege de 

inhoudelijke ‘kwaliteit’ uitgegeven. In een interview met Wim Zaal stelde André Van Halewyck dat hij 

en de uitgeverij het boek ‘belangrijk’ vonden, maar dat Meulenhoff een co-editie niet zag zitten (Zaal 

1989:142). Ook al won De papegaaienschommel de debuutprijs, toch was het boek in Nederland niet 

gekend omdat het simpelweg niet te verkrijgen was. 

 

4.1.11. Brigitte Raskin (1987) 

 

Brigitte Raskin was hoofdredactrice van De Nieuwe Maand, een maatschappijkritisch tijdschrift dat 

uitgegeven is door Kritak. Ze was dus een kennis van de uitgeverij. Schaevers was op dat moment 

ook redacteur van De Nieuwe Maand; Raskin is vooral via hem bij Kritak terechtgekomen. Op haar 
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website staat vermeld dat Schaevers en André Van Halewyck haar zouden hebben aangespoord om 

ook eens een literair werk te schrijven13. Ook volgens Van Landeghem sprak het door de band met De 

Nieuwe Maand voor zich dat Raskin haar werk zou uitgeven bij Kritak. In het interview met Zaal 

stelde ook Van Halewyck dat de uitgeverij Raskin uitgaf doordat ze haar ‘al tien jaar kenden’ en 

doordat ze redactrice was van De Nieuwe Maand (Zaal 1989:142). Zo gaf Kritak in 1987 haar debuut 

Het koekoeksjong uit, dat aanvankelijk de titel De verstekeling droeg. Het sociale netwerk was voor 

deze publicatie duidelijk belangrijk, maar de uitgeverij was ook overtuigd van de ‘kwaliteit’ van 

Raskins vlotte pen. Meulenhoff was aanvankelijk niet bereid het boek in coproductie uit te geven, tot 

het in 1989 de AKO-literatuurprijs won. Daarop volgden vele bestellingen uit Nederland. De prijs 

kwam ook voor Kritak geheel onverwacht. Van Landeghem vertrouwde me toe dat ze al een fles 

gekraakt hadden toen het boek op de shortlist stond – ‘want we dachten, beter dan dit wordt het 

niet’. Volgens Denolf en Claeys had de prijs een gunstige impact op het literaire fondsprofiel van 

Kritak, maar de verhoopte toename van literaire publicaties is daarna nooit echt van de grond 

gekomen.  

 

4.1.12. Christine D’haen (1989) 

 

Zwarte sneeuw (1989) van Christine D’haen was volgens Van Landeghem ook een voorbeeld van een 

investering in een auteur, die al langer ‘bescheiden aan de weg timmert’, teneinde een backlist van 

literatuur te creëren. D’haen had namelijk al meerdere werken gepubliceerd bij verschillende 

uitgeverijen (Querido, Lannoo, Regulierenpers, Meulenhoff). Ze was dus niet gebonden aan een 

specifieke uitgeverij. Van Landeghem meent dat D’haen haar manuscript naar Kritak had gestuurd en 

dat vooral Schaevers het zeker wou publiceren. Schaevers vergaderde inderdaad met D’haen over de 

uitgave, en het was ook hij die het boek ging voorstellen op de verkoopvergadering van Meulenhoff. 

Toch is Zwarte sneeuw niet in een co-editie verschenen. De uitgave kan beschouwd worden als een 

zoveelste poging van Kritak om een literair fonds op te bouwen en nieuwe auteurs aan te trekken. 

Dat de uitgeverij geloofde in deze aantrekkingskracht van D’haen, toont aan dat ze ook geloofden in 

haar literaire ‘kwaliteiten’. Na Zwarte sneeuw verschenen nog twee romans van D’haen bij Kritak, 

maar dan in een coproductie met Meulenhoff: Duizend-en-drie (1992) en Een brokaten brief (1993). 

Opmerkelijk is dat deze auteur in 1998 haar manuscript Schreef in de aarde aanbood aan uitgeverij 

Van Halewyck. D’haen stelde in een brief aan de uitgeverij dat Laurens Van Krevelen, toenmalige 

directeur van Meulenhoff, geen interesse had in het manuscript. Van Halewyck weigerde de tekst 

                                                           
13

 http://www.brigitteraskin.be/life.php (31 maart 2012) 
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toen omwille van twee redenen: ze schatten de marktkansen van de tekst te laag in, Van Halewyck 

had er geen draagvlak voor. André Van Halewyck meende daarnaast dat D’haen haar boek beter bij 

Querido of Meulenhoff zou uitgeven, ‘bij hen heeft dat die noodzakelijke bedding die dit soort aparte 

projecten kunnen omkaderen’. Hij vreesde dat ‘als eenmalig project bij een andere uitgeverij dat te 

zeer verloren gaat lopen’. Dit tweede argument haalde dus het belang van de continuïteit voor de 

auteur aan. 

 

4.1.13. Karel Sergen (1990) 

 

De poëziebundel Buitenbeeld van Karel Segers werd in 1990 uitgegeven door Kritak onder het 

pseudoniem Karel Sergen. Denolf en Claeys waren naar eigen zeggen geen grote voorstanders van 

deze uitgave, maar André Van Halewyck was een vriend van Sergen en hij apprecieerde diens werk. 

Denolf meent dat de publicatie vooral vanwege een vriendendienst van Van Halewyck tot stand is 

gekomen. Een brief van Sergen aan Van Halewyck toont dat er toch wat twijfel is geweest over de 

uitgave. Na enige nuancering haalde de auteur namelijk uitgebreid argumenten aan om zijn werk wel 

uit te geven: 

Je mag geen nieuwe Sergen uitgeven omdat je je op een of andere manier tegenover mij 

verplicht voelt. Dat is edel maar dom. Als uitgever mag je eigenlijk geen frank in iemand 

steken omdat je hem het een of ander niet durft zeggen. […] De Vlamingen buigen voor 

Nederland. […] Maar laten jullie, groteren, je dan helemaal muilbanden voor de poëzie? 

Moet een Vlaming echt van Holland komen om in Vlaanderen als vol te worden aangezien? 

Zijn we zo verknecht? […] André, een poëziefonds is waarschijnlijk een te groot risico. […] 

Maar je hebt een literair fonds, waarin poëzie, schaars als ze is, kan pigmenteren. Kan je nu 

literatuur brengen zonder het genre dat het meeste punten krijgt op de absolute tien van de 

taal? 

Het is duidelijk dat Sergen in het fonds van een Vlaamse uitgever wou zitten, en wel bij Kritak omdat 

er een literair fonds was dat nog wat meer poëzie kon gebruiken. Toch moet de vriendschap tussen 

de auteur en de uitgever hier een grote rol gespeeld hebben, want ook Van Landeghem was geen 

voorstander van de uitgave van Buitenbeeld. De bundel werd uiteindelijk geen succes.  

 

4.1.14. Weigeringen Hugo Brems – Maria Sesselle (1990) 

 

Op 18 oktober 1990 schreef Hugo Brems een brief naar Kritak met een publicatievoorstel. De 

afdeling Nederlandse Literatuurstudie van de Katholieke Universiteit Leuven (waar Brems professor 
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was) werkte al enige tijd aan ‘Kahiers over de geschiedenis van de Vlaamse poëzie sinds 1945’. De 

bloemlezing zou uit vier delen bestaan, waarvan er al drie waren uitgegeven bij Houtekiet. Op het 

vierde deel waren de auteurs al anderhalf jaar aan het wachten. Uiteindelijk zijn ze door deze 

‘slordigheid en desinteresse’ van Houtekiet naar Kritak gestapt met het voorstel het vierde cahier uit 

te geven over ‘de doorbraak van de nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen’ door Dirk de Geest en 

Stefaan Evenepoel. Het antwoord van Van Halewyck toont duidelijk dat de uitgeverij het aanbod 

weigerde vanwege commerciële redenen: ‘Vlaamse uitgevers werken met bijzonder smalle marges, 

en dit soort projecten zijn op dit moment echt niet haalbaar voor Kritak, hoeveel ik ook van poëzie 

moge houden’.  

In datzelfde jaar deed Maria Sesselle een voorstel tot uitgave van haar poëziebundel De 

onvermijdelijke andere. Uit haar brief van 20 april 1990 blijkt dat er al een ‘positief vooruitzicht voor 

uitgave’ was gegeven. Sesselle had al de bundel Christine uitgegeven in 1984 bij uitgeverij Kofschip-

Kring, dat op een vrij grote oplage van 1600 exemplaren was gedrukt. Uiteindelijk is haar tweede 

bundel niet uitgegeven, doordat het een negatief leesverslag kreeg waarin de lector stelde dat het 

‘weinig verrassends is, qua inhoud noch qua vorm’. In tegenstelling tot het voorstel van Brems werd 

dit manuscript dus veeleer geweigerd omwille van inhoudelijke argumenten.  

 

4.1.15. Guido Van Heulendonk (1991) 

 

Guido Van Heulendonk debuteerde in 1985 met Hoogtevrees bij uitgeverij Bruna. Volgens Denolf 

bleek dit al snel een verkeerde keuze te zijn en stapte Van Heulendonk voor zijn volgende boek 

Logboek van een narrenschip in 1988 over naar Houtekiet. Denolf was op dat moment nog redacteur 

bij Houtekiet en hij was goed bevriend met Van Heulendonk. In 1991 stopte Denolf als redacteur bij 

Houtekiet en ging hij werken voor Kritak, zij het niet in vaste dienst. Van Heulendonk is Denolf toen 

gevolgd vanwege de vriendschap. In 1991 verscheen zijn roman De echo van de raaf bij Kritak. 

Wanneer Denolf overstapte naar De Arbeiderspers is Van Heulendonk hem opnieuw gevolgd; in 1994 

verscheen in dat fonds zijn volgende roman De vooravond. Denolf beklemtoont dat de 

vertrouwensrelatie tussen de auteur en de redacteur vaak van groot belang is, wat duidelijk blijkt uit 

deze casus. De redacteur is vaak belangrijker voor een auteur dan de imprint van een uitgeverij op 

zijn of haar boek. Dit werd ook aangetoond door het doctoraat van Loes Boley: Literaire auteurs en 

hun uitgevers. Een onderzoek onder Nederlandse en Vlaamse literaire auteurs over hun tevredenheid 

met de uitgeverij (1994). Uit een enquête voor dit onderzoek bleek dat auteurs veel ‘waarde 

[hechten] aan een goede redactionele begeleiding’ (Janssen 2000:75). Wanneer een auteur werkelijk 



42 
 

verankerd is in het fonds van een bepaalde uitgeverij, kan het echter wel belangrijk zijn om bij die 

uitgeverij te blijven publiceren. Een overstap heeft in dit geval vaak negatieve gevolgen voor de 

verkoop van de boeken, zeker wanneer de nieuwe uitgeverij geen titels kan overnemen. 

 

4.1.16. Hedwig Speliers (1992) 

 

Op 2 april 1992 stuurde Hedwig Speliers een manuscript naar Kritak, De tong van de dichter, het 

vervolg op zijn eerder verschenen essaybundel over poëzie Met verpauperde pen (Manteau, 1985). 

Speliers had voor zijn nieuwe bundel subsidies gekregen van de provincie. Ondanks deze financiële 

tegemoetkoming en ondanks de literaire reputatie van Speliers besloot Kritak het manuscript niet uit 

te geven, ‘en het enige argument dat daarbij doorslaggevend was, waren de financiële repercussies. 

[…] De te verwachten verkoop schatten we echt erg bescheiden in, dus de goeie huisvader in me zegt 

me om “niet uitgeven” te melden’. De markt is hier duidelijk het enige argument om het boek niet uit 

te geven.  

 

4.1.17. Rudi Laermans (1992) 

 

Antwerpen was in 1993 culturele hoofdstad van Europa onder het motto ‘ARTwerpen 93’, naar 

aanleiding waarvan er allerlei culturele projecten zijn gestart. Een daarvan was het zogenaamde 

‘cahier-project’, waarbij cahiers over ‘vertoog en literatuur’ werden uitgegeven door verschillende 

uitgeverijen. Dit gebeuren leidde echter tot heel wat discussie in het literaire veld. Leo De Haes vat 

het probleem als volgt samen: 

Het onderdeel 'literatuur' van Antwerpen 93 werd uitbesteed aan de Leuvense filosoof Bart 

Verschaffel, die het vervolgens eigenzinnig invulde. Die eigenzinnige keuze van intendant Eric 

Anthonis was op zich een pluspunt, net als de keuze van Bart Verschaffel voor een sterke 

filosofische inbreng in het literaire gedeelte. Het had de (Vlaamse) literatuur al dan niet via 

kruisbestuiving kunnen bevruchten en er een diepere dimensie aan geven. Maar los van de 

opname van enkele literaire rari nantes in de Cahiers, werden hedendaagse schrijvers 

botweg geweerd.14 

Een aantal hedendaagse Vlaamse schrijvers startte daarom een petitie die pleitte voor meer 

literatuur in de cahiers. De petitie werd door velen ondertekend, onder andere ook door André Van 

Halewyck. Nochtans steunde de uitgeverij wel de non-fictie in de cahiers – die sloot ook het dichtst 

                                                           
14

http://www.brakkehond.be/redactie/leo4_2.html (31 maart 2012) 
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aan bij het fondsprofiel van Kritak. De verwondering van Rudi Laermans, die op dat moment een 

manuscript had liggen bij Kritak, was dan ook groot: 

Maar zelfs indien louter commerciële motieven de doorslag zouden hebben gegeven, vind ik 

het op zijn zachtst gezegd hoogst unfair om een nauwelijks beargumenteerde petitie te 

ondertekenen waarin het cahier-project wordt aangevallen. Ik kan er inkomen dat je als 

uitgever-directeur alsnog hoopt van twee walletjes te kunnen eten, en naast het cahier-

project ook enkele eigen auteurs-bellettristen wil promoten. Zulke platte 

kruideniersmentaliteit is de mijne niet. […] Nu heb je integendeel mijn persoonlijk 

vertrouwen in de integriteit van de door jou geleide uitgeverij fundamenteel geschokt. […] 

Mijn ‘jeugdboek’, waarvan het manuscript net in de eindfase zat, trek ik dus terug. 

Van Halewyck verdedigde zich tegen deze beschuldigingen door erop te wijzen dat hij het cahier-

project wel degelijk ondersteunde, maar ‘dat het ook leuk had kunnen zijn om binnen ARTwerpen 93 

ook op een andere manier wat literatuur tussen te schuiven’. Hij stelde nog een ‘constructief gesprek’ 

voor, maar de uitgave van Laermans’ ‘jeugdboek’ is er uiteindelijk niet gekomen. Dit voorbeeld toont 

duidelijk hoe externe factoren en toeval een rol kunnen spelen bij de fondsvorming van een 

uitgeverij. De ‘kwaliteit’ van het boek of de verkoopperspectieven spelen in dit geval geen rol.  

 

4.1.18. Pjeroo Roobjee (1993) 

 

In 1993 verscheen de roman Dodemanskamer van Pjeroo Roobjee bij Kritak. Roobjee had al tien 

werken gepubliceerd bij andere uitgeverijen, waaronder Manteau. In die periode had hij echter geen 

vaste uitgeverij, maar wel een vertrouwensrelatie met Denolf. Ook Van Halewyck en Van Landeghem 

lazen Roobjee graag. Het sprak dan ook voor zich dat zijn volgende roman bij Kritak werd uitgegeven. 

Bovendien was Roobjee volgens Van Landeghem nog een voorbeeld van een investering in het 

literaire fonds, want hij genoot wel aanzien binnen bepaalde artistieke kringen. De uitgeverij heeft 

veel geïnvesteerd in Roobjee, maar zijn werk heeft nooit echt goed verkocht. De vriendschapsrelatie 

en de overtuiging van zijn literaire capaciteiten zorgden er echter voor dat zijn romans nog tot 1994 

door Kritak en daarna (tot 2004) door Van Halewyck werden gepubliceerd.  

 

4.1.19. Greta Seghers (1994) 

 

Het debuut van Greta Seghers, Afkeer van Faulkner, werd uitgegeven door Orion. Daarna zat ze bij 

verschillende uitgeverijen, waaronder Standaard Uitgeverij en Manteau. Haar biografie over Angèle 

Manteau uit 1992, Het eigenzinnige leven van Angèle Manteau 1911-2008, werd door een 
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vertroebelde relatie tussen Seghers en Angèle Manteau uitgegeven bij Prometheus. Volgens Denolf 

had ze gehoopt ook daar haar fictie te kunnen onderbrengen, maar dat bleek niet het geval. Ze heeft 

haar volgende manuscript, Een dunne wand, voorgelegd aan Kritak. Claeys herinnert zich nog dat hij 

de tekst uit de stapel toegezonden manuscripten had gehaald en er wel iets in zag. Bovendien had 

Seghers al een zekere naam en publiek, waardoor ze het aanzien van het literair fonds van Kritak 

vergrootte – net zoals D’haen, Roobjee en Cami. Na het ontslag van Van Halewyck stapte ze mee 

naar zijn nieuwe uitgeverij, ‘in de veronderstelling dat ik me, binnen je uitgeverij, verder zou kunnen 

profileren en mijn literaire reputatie (!) zou kunnen consolideren’. De breuk met Kritak en Manteau 

(die vanaf 1994 samenwerkten) verliep blijkbaar niet zeer vlot: ‘Ik bespaar je de details, maar W. 

Verheije heeft me mijn overstap naar jou, anno 1994, zwaar doen betalen, wat ook letterlijk moet 

geïnterpreteerd worden’. Wat ze zelf haar ‘onzalige Manteau-biografie’ noemde, heeft daar 

misschien een rol in gespeeld. In 1997 verscheen haar boek Jefta’s dochter. Kroniek van een 

nachtmerrie bij Van Halewyck. 

 

4.1.20. Jonge sla (1994) 

 

In 1994 ondernam Kritak een poging om nieuw literair talent in beeld te brengen, zoals de uitgeverij 

ook had gedaan met Mooie jonge goden. In een brief aan de auteurs stelden Claeys en Denolf dat ze 

merkten dat er ‘weer nogal wat interessante, relatief onbekende prozaschrijvers en -schrijfsters bezig 

zijn’. Het viel hen vooral op dat er veel kortverhalen werden geschreven die ‘de potentie van het 

proza op velerlei manieren onderzoeken’. Vandaar het verzoek aan vele auteurs – onder wie Lieven 

de Cauter, Jeroen Olyslaegers, Elvis Peeters, Anne Provoost en Peter Verhelst – om een bijdrage te 

leveren aan een nieuwe bloemlezing. Ze hadden de bundel graag zien verschijnen op Het Andere 

Boek in oktober 1994 – wat commercieel gezien uiteraard een strategische zet zou zijn. Volgens 

Denolf en Claeys had de bundel niet dezelfde impact als Mooie jonge goden, maar maakte hij toch 

een duidelijk statement over de literatuur van die periode. In het voorwoord stellen de samenstellers 

dat literatuur cross-over zal zijn of niet zal zijn. De titel was volgens Van Landeghem afkomstig van 

Van Halewyck, want het verwijst naar een van zijn favoriete gedichten: Jonge sla van Rutger Kopland.  
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4.2. Van Halewyck (1995-2005) 

4.2.1. Gie Bogaert (1995) 

 

Gie Bogaert was al sinds 1990 fondsauteur van Kritak en in 1994 maakte hij de overstap naar 

uitgeverij Van Halewyck. Hij had dus een backlist bij de uitgeverij. In 1995 verscheen zijn boek Wat 

we met de liefde doen: vliegpatronen. Nochtans bevat het archief een leesrapport dat duidelijk 

negatief oordeelt over het werk: 

De schrijver heeft vast een diepere bedoeling met deze collage van klein leed: wie weet wil 

hij de vervreemding van de moderne mens of van het leven in de Grosstadt weergeven. Wat 

hij ook wil, wat mij betreft komt het niet uit de verf en het doet vreselijk ouderwets aan. Saai, 

dus niet doen. 

Ondanks deze twijfels omtrent de literaire ‘kwaliteit’ van de tekst, werd hij toch uitgegeven. De 

reden hiervoor was waarschijnlijk vooral dat Bogaert een vaste fondsauteur was, die bovendien heel 

duidelijk zijn vertrouwen had gesteld in het team rond André Van Halewyck door hem te volgen naar 

zijn nieuwe uitgeverij. Claeys wees er ook op dat een auteur heel wat meer krediet heeft als hij al een 

aantal boeken in het fonds van een bepaalde uitgeverij heeft. Het is volgens hem bovendien moeilijk 

om een werk van een fondsauteur te weigeren. 

 

4.2.2. Emile Degelin (1995) 

 

Emile Degelin debuteerde in 1981 met De bevrijding bij uitgeverij Manteau en ook zijn twee daarop 

volgende romans – De marsorder (1983) en De code van Napoleon (1984) – verschenen bij Manteau. 

In 1987 gaf diezelfde uitgeverij zijn vierde roman uit, De ooggetuige, waarin het hoofdpersonage Paul 

blind wordt door een ongeluk en pas op late leeftijd wordt geopereerd, waardoor hij zijn zicht 

terugwint. Hij doorloopt een moeilijk proces om opnieuw te leren omgaan met de wereld. Het boek 

werd gunstig onthaald in de pers, wat Degelin ertoe bracht het boek te verwerken tot een 

filmscenario. In 1995 ging de film in première op het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen. Naar 

aanleiding van deze verfilming wou Degelin zijn tekst opnieuw laten uitgeven, maar Manteau wenste 

geen herdruk te bezorgen. Degelin kon wel terecht bij uitgeverij Van Halewyck; in 1995 gaf de 

uitgeverij het boek opnieuw uit.  

De film kreeg veel media-aandacht, wat er ongetwijfeld toe bijdragen heeft dat Van Halewyck het 

boek wou heruitgeven; persaandacht zorgt immers voor grotere verkoopkansen. Dat dit een van de 

belangrijkste motieven was om de roman op te nemen, blijkt ook uit de afwijzing van twee andere 



46 
 

romans van Degelin. De koning van de Kuba en De zwarte bijbel kregen namelijk een negatief 

leesrapport en zijn dan ook niet uitgegeven door Van Halewyck. Uiteraard is het ook mogelijk dat de 

redacteurs deze twee werken minder literaire ‘kwaliteit’ toeschreven dan De ooggetuige.  

 

4.2.3. Lucienne Stassaert (1995) 

 

Op 5 juli 1995 schreef Lucienne Stassaert een brief aan Van Halewyck met de vraag of de uitgeverij 

haar volgende dichtbundel zou willen uitgeven. Stassaert debuteerde met proza en volgens Kees 

Snoek (1993:412) is dat ook merkbaar aan de ‘beeldenrijkdom’ van haar poëziedebuut Fossiel (1969). 

Ze had al veel poëzie geschreven voor ze met een nieuw idee naar Van Halewyck stapte. Zo 

verscheen Vergeten grens (1971) in de Yang Poëziereeks, de bundel Elixir d’anvers werd uitgegeven 

door Orion in 1976 en Naar Emily door het Poëziecentrum in 1992. In haar brief vermeldde ze dat de 

laatste bundel de literaire prijs van de provincie Antwerpen kreeg in 1995. Het werk van Stassaert 

genoot toen dus zeker al erkenning. Ze had het plan ‘een soort levensverhaal in verzen’ te laten 

uitgeven bij Van Halewyck, maar die uitgave is er nooit gekomen. Het archief bevat geen antwoord 

van Van Halewyck, maar waarschijnlijk waren beperkte marktkansen – ondanks de literaire reputatie 

van de auteur – het voornaamste argument om de dichtbundel niet te publiceren.  

 

4.2.4. Willy Roggeman (1996) 

 

André Van Halewyck schreef op 21 september 1996 een brief naar de Commissie Letteren met een 

subsidieaanvraag om het Opus Finitum van Willy Roggeman integraal te kunnen uitgeven – want 

‘geen enkele uitgever kan de moed opbrengen om alleen, zonder structurele steun, het financieel 

risico te nemen voor de uitgave van dit opus magnum’. Van Halewyck wees er in de brief op dat 

slechts negentien van de dertig ‘opera’ die tot het Opus Finitum behoren uitgegeven zijn tussen 1962 

en 1981, elk afzonderlijk in boekvorm. Uiteraard haalde Van Halewyck literaire argumenten aan om 

het werk uit te geven – althans, hij wijst op de overbodigheid van die argumenten: ‘Het lijkt ons 

weinig zinvol het grote belang, de onmiskenbare literaire invloed en de noodzakelijke 

“bereikbaarheid” van dit Opus Finitum te accentueren met en in enkele goed gekozen volzinnen en 

statements’. Daarnaast herinnerde hij eraan dat Roggeman in die periode opnieuw wat aandacht 

kreeg van de pers. Er werden namelijk een aantal ongepubliceerde fragmenten opgenomen in 

Dietsche Warande & Belfort en er is een nummer van Yang gewijd aan Roggeman. Van Halewyck 

vermeldde bovendien dat de uitgave van dit werk, na Daniël Robberechts’ Nagelaten werk, voor de 
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uitgeverij een ‘nieuwe stap [is] in het ter beschikking stellen van moeilijk te overschatten literair 

invloedrijke oeuvres’. De verwijzing naar deze uitgave is vrij opmerkelijk, aangezien Nagelaten werk 

nog uitgegeven is door Kritak in 1994. Dit illustreert dat de literaire ambities van Kritak nog bij Van 

Halewyck aanwezig waren. In de brief schreef Van Halewyck dat de uitgeverij naast Roggeman ook 

nog uitgaven van René Gysen en Gust Gils hadden willen verwezenlijken. Van de drie plannen is 

echter niets in huis gekomen. Het archief van Van Halewyck bevat geen antwoord op de aanvraag 

voor productiesteun. Aangezien de publicatie van het Opus Finitum er niet gekomen is, kunnen we 

ervan uitgaan dat de subsidies niet zijn toegekend.  

 

4.2.5. Jotie T’Hooft (1996) 

 

Van Halewyck kreeg in 1996 het voorstel van Rudy De Rijbel om naar aanleiding van het twintigjarige 

overlijden van Jotie T’Hooft een bloemlezing (Een pijl in het niet) uit te geven, waarin niet enkel 

gedichten werden opgenomen, maar ook briefwisselingen, essays, recensies en andere teksten. Er 

was in die periode namelijk sprake van dat Houtekiet een boek over Jotie T’Hooft wou publiceren, 

gebaseerd op het archief van Ingrid Weverbergh, dochter van de directeur Julien Weverbergh en 

partner van T’Hooft toen hij overleed. Volgens André Van Halewyck vond De Rijbel deze geplande 

uitgave te commercieel, en wou hij via zijn bloemlezing een poging doen om ‘het beeld zuiver te 

houden’. In een antwoord aan De Rijbel stelde Van Halewyck enkele aanpassingen voor op basis van 

twee leesverslagen. De suggesties moesten zeker opgevolgd worden, anders zag de uitgeverij ‘een 

boekpublicatie met marktkansen niet zitten’. Zo was de bloemlezing te uitvoerig – ‘je krijgt bij wijze 

van spreken het gevoel dat er nog geen boodschappenbriefje aan zijn aandacht is ontsnapt’ – en 

waren veel van de opgenomen teksten te gedateerd. De Rijbel was blijkbaar niet bereid de suggesties 

ter harte te nemen. In 1997 verscheen het boek bij uitgeverij Houtekiet. 

 

4.2.6. Kris Wagner (1997) 

 

Wagner had in 1994 al een boek gepubliceerd bij Kritak: Het tussenspel: dagboek van een jonge 

denker, of een blik in het seksleven van een filosoof. In 1995 werd dit boek heruitgegeven door Van 

Halewyck onder de deels aangepaste titel Spelen op straat: dagboek van een jonge denker, of een blik 

in het seksleven van een filosoof. De eerste contacten waren dus al gelegd. Op 5 december 1995 zou 

André Van Halewyck in een telefoongesprek met Wagner toegezegd hebben om ook zijn boek De 

zelfmoord van Herman B. uit te geven. In tegenstelling tot de autobiografische debuutroman, gaat 
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het hier om een fictioneel verhaal dat bepaalde mediafiguren parodieert, met name Herman 

Brusselmans. De uitgeverij was gewonnen voor het idee van een parodie, maar in 1996 

beklemtoonde Van Halewyck wel dat de verantwoordelijkheid voor De zelfmoord van Herman B. 

volledig in het kamp van Wagner lag en dat hij zich ‘eens grondig moest beraden over de vraag of [hij] 

De zelfmoord wil publiceren’. Het is namelijk een controversiële tekst waarin de geparodieerde 

personen duidelijk herkenbaar zijn – niemand twijfelt eraan dat Goedele Kiekens een pseudoniem is 

voor Goedele Liekens. Wagner was echter zeker van zijn stuk en trots op het eindresultaat dat hij 

mede door de hulp van Claeys bereikt had. In 1997 schreef Wagner, kort voor de publicatie, een brief 

aan Herman Brusselmans waaruit dezelfde ironische toon spreekt als in het boek zelf: 

Ik moet bekennen dat ik hier in Amerika een zekere achterstand heb opgelopen: ik heb 

Guggenheimer wast witter en Zul je mij altijd graag zien? nog niet gelezen. Ik ving wel op dat 

beide boeken vrijwel meteen na de publicatie hoog scoorden in de lijstjes. Mijn oprechte 

gelukwensen. Geniet ervan, want je zult na de publicatie van De zelfmoord niet al te vaak 

gelukwensen van mij krijgen, althans niet in het openbaar. 

Dat Wagner werd uitgegeven is deels doordat hij al tot het fonds van Van Halewyck behoorde. Ook 

het sensationele karakter van het boek zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Als er commotie is 

rond een boek, zijn de verkoopcijfers meestal hoger.  

 

4.2.7. An Moorthamer (1997) 

 

‘Op advies van Gie Bogaert’ bood An Moorthamer in 1997 haar manuscript De seizoenen van een 

heks aan bij Van Halewyck. Moorthamer studeerde aan de Academie voor Schrijfkunst te Antwerpen 

en schreef de tekst als eindwerk onder begeleiding van Bogaert, docent proza aan de Academie. 

Zoals eerder al vermeld was Bogaert een van de ‘huisauteurs’ van Kritak en later van Van Halewyck. 

Ook hij stuurde een brief naar de uitgeverij waarin hij het talent van Moorthamer beklemtoonde: 

‘Wie zo’n tekst ontwerpt voor de flap van zijn boek, is een schrijfster, denk ik. Ze heeft wat te 

vertellen. En hoe.’ Het boek is echter niet enkel en alleen uitgegeven omdat het aangeraden werd 

door Bogaert; het leesrapport van de uitgeverij zelf is ook positief en spreekt over een ‘meeslepend’ 

werk. Bij deze publicatie speelden dus zowel het netwerk van sociale relaties als de literaire ‘kwaliteit’ 

een rol.  
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4.2.8. Peter Knapen (1997) 

 

In 1997 waren er plannen om het boek Leven van Peter Knapen uit te geven. De roman handelt over 

de invloed van het verleden op het ‘actuele én het toekomstige gedrag van mensen’. In een brief aan 

Van Halewyck van 28 september 1997 schreef Knapen dat hij eerst een Nederlandse uitgever gezocht 

heeft, ‘waar [hij] in amper een half uurtje leerde dat een prachtig verhaal niet automatisch tot een 

publicatie leidt’. Hij besloot zijn manuscript aan te bieden bij Van Halewyck, vanwege de ervaring, 

selectiviteit en underdogpositie in het Vlaamse literaire veld. De uitgeverij reageerde positief op de 

inhoud, maar had vragen bij de commerciële slaagkansen. Knapen wou die slaagkansen vergroten 

door de ‘promotionele mogelijkheden’ van het boek na te gaan en te gebruiken. Hij formuleerde in 

een brief van 1 december antwoorden op drie vragen: ‘hoe wordt het boek bij voorkeur op de markt 

gebracht?’, ‘wat kan ik zelf voor mijn werk doen?’ en ‘wat is er in de toekomst mogelijk?’. Op 9 

december ontving hij een negatief antwoord van Van Halewyck. Uit de brief blijkt dat er nogal wat 

twijfel bestond op de redactie over de publicatie van Leven. De eerste leesrapporten waren niet 

eenduidig: ‘aan de negatieve kant bleef die kleine moeilijke markt en de aarzelende beoordelingen, 

aan de positieve kant stond jouw sympathiek en welwillend optreden’. Een tweede sessie 

leesrapporten leverde vrijwel uitsluitend negatieve commentaren op, waardoor de uitgeverij toch 

niet tot een publicatie is overgegaan. Deze ontwikkeling illustreert hoe uitgeverijen moeten afwegen 

tussen inhoud en verkoopkansen. 

 

4.2.9. Jean-Pierre Van Rossem (1997) 

 

Jean-Pierre Van Rossem had in 1991 al het non-fictiewerk Libertijns Manifest uitgegeven bij Kritak en 

in 1996 verscheen zijn roman De nacht van Christus-Koning bij Van Halewyck. In een brief aan Van 

Rossem stelt Van Halewyck dat de uitgeverij voor die roman ‘haar nek heeft uitgestoken’ omdat ze 

overtuigd was van Van Rossems literaire capaciteiten, en ook ‘de literaire kritiek moest 

schoorvoetend toegeven dat Van Rossem inderdaad literair talent heeft’. Toch besloot Van Halewyck 

om zijn nieuwe manuscript, Vrouwen (2609), niet uit te geven, want hij had ‘het gevoel, en de 

overtuiging dat we met het totaal andere Vrouwen (2609) de literaire Van Rossem definitief 

begraven’. Van Halewyck bleef wel geïnteresseerd in de ‘literaire VR’, maar dan moest Van Rossem 

wel met een inhoudelijk sterker boek afkomen. De argumenten die Van Halewyck aanhaalde om het 

werk niet uit te geven waren dus enkel van inhoudelijke aard, want dat zijn vorige boek niet verkocht, 

‘tant pis, soms moet je in iets blijven geloven en blijven investeren’. Van Rossems manuscript De 

verdwijning werd in 2002 op een vergelijkbare manier geweigerd.  
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4.2.10. Marc Maet (1998) 

 

Op 16 juli 1998 stuurde de kunstschilder Marc Maet de parabel Zwarte sneeuw & Gossip naar Jozef 

Deleu – die al sinds 1987 fondsauteur van Kritak en later van Van Halewyck was – met de vraag of 

zijn manuscript eventueel in het tijdschrift Ons Erfdeel gepubliceerd zou kunnen worden. Deleu was 

namelijk hoofdredacteur van Ons Erfdeel van 1957 tot 2002. Deleu ging hier niet op in omdat het 

tijdschrift geen ‘literair blad’ is. Hij adviseerde Maet om zijn manuscript op te sturen naar Van 

Halewyck. Zelf schreef hij ook een brief aan André Van Halewyck waarin hij duidelijk aanspoorde om 

contact op te nemen met Maet – ‘je kunt nooit weten dat hij met een bijzonder manuscript bezig is’. 

Van Halewyck volgde dit advies op en stelde dat de uitgeverij met belangstelling uitkeek naar zijn 

verhaal. Volgens redacteur Mark Van Steenkiste werd het manuscript uiteindelijk toch niet goed 

genoeg bevonden voor publicatie. Het zou dus om inhoudelijke redenen geweigerd zijn, want 

volgens Van Steenkiste blijft het de vuistregel van de uitgeverij ‘om altijd op basis van een tekst te 

oordelen’.  

 

4.2.11. Herman Portocarero (1998) 

 

De eerste roman, Het anagram van de wereld, van Herman Portocarero verscheen bij Manteau in 

1984. Later publiceerde deze auteur nog boeken bij Hadewijch, waaronder De voornamen van de 

maan (1986) en De eeuw die Beiroet heet (1987). In 1995 is Ignis Perennis: het eeuwige vuur opnieuw 

uitgegeven door Manteau. Zijn volgende roman, Domino, verscheen in 1998 bij Van Halewyck. 

Portocarero zou zich namelijk niet langer thuis gevoeld hebben bij Manteau, omdat de uitgeverij zich 

op dat moment volledig toelegde op thrillers. Portocarero was een bestsellerauteur, dus Van 

Halewyck was ‘bijzonder verheugd dat wij uw volgende roman Domino mogen uitgeven’. Volgens Jan 

Denolf verkocht Portocarero op dat moment niet zo goed, in tegenstelling tot zijn debuut. André Van 

Halewyck zag toch nog een potentiële bestseller in het werk van Portocarero, wat Domino met meer 

dan 1500 verkochte exemplaren dan ook was. Van Halewyck wou de auteur ook hoofdzakelijk voor 

de naam, omdat dat zou afstralen op het literaire imago van het fonds. De investering in Portocarero 

was volgens Claeys bovendien vrij veilig, omdat de uitgeverij daarmee voortborduurde op voorgaand 

werk dat in zekere mate goed verkocht.  
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4.2.12. Simon Schoonvliet (1998) 

 

Van Halewyck ontving in 1998 het manuscript Het getal 666 en de zeven schalen van Simon 

Schoonvliet. De auteur had al zes werken gepubliceerd; vier bij uitgeverij De Roerdomp, een bij 

Walter Soethoudt en een bij De Arbeiderspers. De afwijzing van het manuscript door André Van 

Halewyck bevatte voor het eerst – althans volgens wat de archieven nog bevatten – het argument 

dat ‘literaire boeken in Vlaanderen bijzonder moeilijk te verkopen zijn’, een argument dat in de 

komende jaren steeds vaker zal terugkeren. Door de slechte verkoopcijfers moet de uitgeverij 

‘bijzonder voorzichtig’ en ‘kieskeurig’ zijn in de literaire fondswerving. Het getal 666 was ‘niet goed 

genoeg’.  

 

4.2.13. Hans Devroe – Jean-Pierre Dumoulin – Dirk Verbruggen – Ingrid Merchie – 

Karel Osstyn (1999) 

 

Hans Devroe bood in 1999 zijn manuscript Anno M. Een kroniek aan. Van Halewyck ging niet in op het 

verzoek de tekst uit te geven. Het antwoord van André Van Halewyck toont duidelijk aan dat de 

literaire ambities die de uitgeverij nog koesterde in 1996 (met de interesse voor literaire oeuvres als 

dat van Willy Roggeman) door tegenvallende verkoopcijfers steeds verder afnamen.  

We hebben besloten dit niet uit te geven en wel vooral hierom: we zijn al lang in dubio hoe 

we met ons literair fonds verder moeten: heeft het nog zin om Vlaamse auteurs te brengen 

die niet tot de top 50 horen (want op enkele uitzonderingen na publiceren die top 50 

Vlamingen allemaal bij Nederlandse uitgevers)? Dat is een vraag die ons al enkele jaren 

bezighoudt. Begin dit jaar heb ik nog eens bewust mijn nek uitgestoken om tegen die trend in 

te gaan met auteurs die vroeger al eens bij mij hadden uitgegeven (Dirk Verbruggen, Philip 

Vandenberghe) of die met een vorig boek veel goede publiciteit had gehaald én goed had 

verkocht (Jean-Pierre Dumoulin). Ik moet toegeven dat de markt dit niet echt geapprecieerd 

heeft: de Vlaamse boekhandels kopen het maar zeer mondjesmaat in, en in Nederland 

bestaan we helemaal niet. […] Ik bedoel maar: ik haak voorlopig af om nog mijn nek uit te 

steken met Vlaamse auteurs, tenzij natuurlijk die uitzondering die alles weer een nieuw elan 

gaat geven. 

Jean-Pierre Dumoulin debuteerde met Café la lune bij de Nederlandse uitgeverij Querido in 1998. Het 

boek kreeg vrij veel publiciteit, ook in Nederland. Uit een brief van Dumoulin aan Van Halewyck blijkt 

dat ze elkaar ontmoet hebben op Het Andere Boek, waarna Dumoulin nagedacht heeft over zijn 

‘verdere mogelijkheden als auteur’. Hij had ondertussen nog twee manuscripten aan Querido 

voorgelegd, waarop hij ‘slechts aarzelende en vage reacties’ kreeg. Dumoulin was zich ervan bewust 

dat hij tussen de vele auteurs van Querido als Vlaming geen prioriteit kreeg. Bovendien had 
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Dumoulin financiële problemen, dus een snelle publicatie van een volgend boek zou voor hem zeer 

welkom zijn. In 1999 verscheen zijn boek De bedrieger bedrogen bij Van Halewyck, maar zoals André 

Van Halewyck in zijn brief aan Devroe stelde, verkocht het boek niet optimaal. Een jaar later werd 

Dumoulins boek Wisselbad nog uitgegeven, maar ook dat was geen succes. In 2001 stelde de auteur 

nog een plan voor een nieuw boek voor, maar Van Halewyck zag het niet meer zitten; de verkoop 

was te slecht. Uit de briefwisseling spreekt teleurstelling: ‘we investeren al jaren in het trachten 

opzetten van een literaire poot, maar worden door de markt onverbiddelijk afgestraft’. 

Een tweede auteur voor wie Van Halewyck ‘zijn nek uitgestoken heeft’, is Dirk Verbruggen. In 1987 

verscheen zijn roman Heilig zonder moeite bij Kritak. De publicatie moet problematisch verlopen zijn, 

want in een brief aan Van Halewyck geeft Verbruggen toe dat hij ‘een tijd getwijfeld heeft om ‘m [zijn 

nieuw manuscript] naar Van Halewyck te sturen, omwille van de nogal pijnlijke herinnering – ik neem 

aan voor jou zowel als voor mij – aan de uitgave van mijn eerste roman’. Zijn twee volgende romans 

verschenen bij uitgeverij De Geus: De liefdeseter in 1993 en Mijnheer en het meisje in 1995. 

Verbruggen wou veranderen van uitgeverij omdat de relatie met Epo, die tot 2001 de promotie en 

distributie van De Geus op zich nam, moeizaam verliep: ‘Ik geloof niet dat de mensen van Epo erg 

van literatuur houden. Ik geef hoe dan ook dit boek niet meer uit bij De Geus’. Ook het Davidsfonds 

toonde interesse voor zijn manuscript, maar de auteur voelde zich ‘nog te “jong” en te onbevangen 

en vooral te onafhankelijk (zeg maar vrij en vrolijk) voor die imprint’ op zijn boek. Diezelfde 

argumenten gebruikte hij om net wel bij Van Halewyck uit te geven. Bovendien ontving Verbruggen 

in 1999 een werkbeurs van de Vlaamse regering. In datzelfde jaar verscheen De zomer van Winona 

bij Van Halewyck, maar de verkoopcijfers vielen opnieuw tegen.  

Hans Devroe werd dus duidelijk vanuit commerciële overwegingen niet uitgegeven – al bevat het 

archief geen informatie over de inhoudelijke beoordeling van het boek. In tegenstelling tot Devroe 

werden dat jaar twee andere auteurs geweigerd op hoofdzakelijk inhoudelijke basis. Het zilte 

bruidsmeisje van Ingrid Merchie werd niet uitgegeven omdat er te veel personages en verhaallijnen 

in zaten en het verhaal geschreven was in een verwarrende zinsbouw. Tegelijk schreef André Van 

Halewyck dat ze een ‘hele frisse benadering en formulering’ hanteerde, wat hij ‘erg leuk’ vond. Hij 

concludeerde dat hij ‘graag een volgende versie of iets nieuws’ zou willen lezen. Ook bij Servaas 

Denkmal van Karel Osstyn meende Van Halewyck dat er een ‘overkill aan personages/intriges’ was en 

een ‘wanverhouding tussen het soms hoogdravend-filosofische, en de futiliteit van de 

gebeurtenissen’. Om het werk voor publicatie klaar te maken moest er ‘ontzettend in gewied 

worden’. De moeilijke verkoop van Vlaamse auteurs werd in beide afwijzingen niet aangehaald.  
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4.2.14. Ludwig Verduyn – Jonathan Sonnst – Patrick De Bruyn (2000) 

 

In 2000 lijkt Van Halewyck het pad op te gaan van de literaire thrillers, een genre dat toen beter in de 

markt lag. Volgens Van Steenkiste was dit wel een poging om het literair fonds ‘op te frissen’, maar 

speelde toeval toch een grote rol. Drie van de thrillerauteurs zijn Ludwig Verduyn, Jonathan Sonnst 

en Patrick De Bruyn. 

Ludwig Verduyn was al fondsauteur bij Kritak, maar dan enkel bij de non-fictie. In 1992 kwam zijn 

boek Beaulieu pleit onschuldig uit. Een jaar later schreef hij samen met Jean Vanempten Witwassen 

in de praktijk en nog een jaar later verscheen een boek over Jean-Pierre Van Rossem. In 2000 

publiceerde Van Halewyck het boek De 200 rijkste Belgen: de financiële skyline. In datzelfde jaar gaf 

Van Halewyck de eerste thriller van Verduyn uit, De val. Dat Verduyn al een fondsauteur was, heeft 

er ongetwijfeld mee voor gezorgd dat ook zijn fictie bij Van Halewyck uitgegeven kon worden. 

Volgens Van Steenkiste is de auteur een ‘vriend des huizes’ en sloot De val bovendien nauw aan bij 

zijn non-fictiewerk. Verduyn vond in de roman een manier om dingen te zeggen die hij in non-fictie 

moeilijker kwijt kon. 

Jonathan Sonnst – pseudoniem van Geert Den Haerynck – schreef Deadline in 2000 en Dansende 

asse in 2001. In een brief aan Patrick De Bruyn schreef André Van Halewyck dat Sonnst naar zijn 

uitgeverij was gekomen ‘omdat Dirk Demuynck naar Lannoo trok en Manteau op dat ogenblik een 

beetje in een vacuüm zat’. Sonnst had namelijk contacten met Manteau voor de publicatie van zijn 

debuut Deadline, maar uiteindelijk is hij er toch mee naar Van Halewyck gestapt. De toevallige 

omstandigheden – het ‘vacuüm’ waarin Manteau zich bevond – lijken hier dus een belangrijke rol 

gespeeld te hebben. 

Ook de thriller Indringer van Patrick De Bruyn werd door Van Halewyck gepubliceerd. Op 9 november 

2000 schreef De Bruyn in een brief aan Van Halewyck dat hij na het succes van Indringer 

aanbiedingen kreeg uit verschillende hoeken; ook Manteau had interesse getoond. De Bruyn deelde 

Van Halewyck mee dat hij zijn volgende manuscript ook aan Manteau zou voorleggen, want hij 

voelde zich bijna verplicht ‘om beoordeeld te worden door uitgevers van Aspe, Mendes, Deflo, enz.’. 

In een antwoord hierop stelde Van Halewyck dat Manteau uiteraard ‘marktleider’ is op thrillergebied, 

maar dat de uitgeverij zijn overstap toch zeer betreurde, omdat ze zich met Patrick De Bruyn en 

Jonathan Sonnst ‘ijzersterk [voelde] om zelf vanuit de periferie wat op te schuiven naar het “Vlaamse” 

centrum’. Bovendien meent hij dat continuïteit belangrijk is voor een auteur. De Bruyn is uiteindelijk 

toch bij zijn keuze gebleven. 
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4.2.15. Weigeringen (2001) 

 

Voor het jaar 2001 bevatten de archieven opnieuw veel weigeringen van teksten op basis van 

commerciële argumenten. Zo werd de roman Gelijk voor de wet van Druyts niet uitgegeven omdat de 

markt de uitgeverij verplichtte om selectief te zijn. In deze weigering haalde Van Halewyck ook de 

strengheid van de literaire kritiek aan als argument: 

De titels die wij publiceren moeten blijkbaar twee keer zo goed zijn als datgene wat in 

Nederland verschijnt. We hebben al een tijdje het gevoel dat literaire werken die wij uitgeven 

dubbelkritisch worden gelezen door Vlaamse recensenten. En dit [Gelijk voor de wet] gaan ze 

dus lezen vanuit een literaire benadering, want het presenteert zich als roman. Gevolg 

daarvan is dat we in het recente verleden enkele keren (samen met de auteur) zwaar ‘gepakt’ 

zijn door de kritiek. […] Gevolg is echter ook dat we onszelf een soort van zelfcensuur zijn 

gaan opleggen, en nog alleen dat durven/willen uitgeven dat er erg duidelijk bovenuit steekt. 

Naast Druyts werd ook het derde boek van Dirk Martens geweigerd. Zijn eerst roman De man die op 

het perron sprong werd uitgegeven door Continental Publishing in 1998. Het boek is door de literaire 

kritiek beschouwd als een kanshebber voor de NCR-prijs in 1999. Van Halewyck heeft Martens 

daarna gecontacteerd, omdat hij in hem een ‘auteur met een toekomst’ zag. Martens’ volgende 

bundel novellen, De verdoemden, werd dan ook door Van Halewyck uitgegeven in 2001. Zes 

maanden na de uitgave van De verdoemden stuurde Martens zijn nieuw manuscript Martin Sinner op. 

André Van Halewyck weigerde het boek met min of meer dezelfde argumenten als in de brief aan 

Druyts. Hij voegde er wel nog aan toe dat ze hun ‘literaire auteurs die een (redelijk) publiek hebben 

(Raskin/Portocarero/Elvis Peeters/Gie Bogaert/Roobjee) blijven uitgeven, maar daarnaast gaan we 

uiterst voorzichtig moeten omgaan’. De teleurstelling klinkt nog groter dan in 1999: 

Ik moet tot mijn grote spijt bekennen dat we te weinig zuurstof hebben om een literair fonds 

verder gestalte te geven dat voldoende body heeft om mee te doen naast de Nederlandse 

literaire fondsen. We kunnen die strijd niet aan, en ik gooi de handdoek. 

Daarnaast weigerde Van Halewyck ook twee poëziebundels, die nochtans werden aangeraden door 

Jozef Deleu. Over Philip Hoorne schreef Deleu dat hij ‘beslist een dichter [is], niet altijd even origineel, 

maar dat hoeft niet bij een debuut. Ik zou de bundel uitgeven’. Het anonieme leesverslag van 

Hoornes gedichten luidde dat hij ‘niets toevoegt aan het bestaande poëzielandschap’ en veel 

‘dichterlijke clichés’ gebruikt – ‘niet doen dus’. In zijn antwoord aan Hoorne stelde Van Halewyck dat 

hij zijn poëzie ‘bij het veruit betere vond dat we gewoonlijk binnenkrijgen’. Omdat de uitgeverij 

echter weinig poëzie uitgaf, legde ze er de lat wel heel hoog voor; Hoornes bundel was ‘net niet 

virtuoos genoeg’. De poëzie van Gonda Lesaffer daarentegen noemde Van Halewyck ‘voortreffelijk’. 

Ook het leesrapport van Deleu is positief: ‘De bundel Anna Perenna van Gonda Lesaffer zou ik 
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uitgeven. Is het niet toevallig een pseudoniem van Paul Claes?’. Toch weigerde de uitgeverij Lesaffers 

bundel, en dat ‘heeft alles te maken met de beperkte markt die er in Vlaanderen op dit ogenblik is 

voor “goede poëzie”’. 

 

4.2.16. Stan Lauryssens – Jonathan Sonnst (2002) 

 

In 2002 werd de aantrekkingskracht van Manteau als thrilleruitgeverij groter. Stan Lauryssens, die al 

sinds 1998 zowel met fictie als non-fictie fondsauteur was van Van Halewyck, besloot om zijn thrillers 

voortaan bij Manteau uit te geven. Met zijn non-fictie wou hij wel bij Van Halewyck blijven, omdat 

het meer aansloot bij het fondsprofiel van de uitgeverij. André Van Halewyck was niet tevreden met 

deze (gedeeltelijke) overstap naar Manteau, omdat hij al veel geïnvesteerd had in Lauryssens – 

zonder veel financiële resultaten. Ook Jonathan Sonnst koos in 2002 voor Manteau, zij het op een 

meer vriendschappelijke manier. Op 6 juni 2002 schreef Sonnst een brief aan Mark Van Steenkiste en 

Hans Cottyn, de toenmalige redacteurs van Van Halewyck, waarin hij onder meer het volgende stelde: 

Er werd mij erop gewezen dat Van Halewyck zich meer en meer tot een non-fictie fonds 

begint te ontwikkelen, een trend die mij zelf ook al was opgevallen toen ik de 

zomeraanbieding doornam. Ik ben thans echt wel de spreekwoordelijke vreemde eend in de 

bijt. Komt daar bovenop dat Manteau ontegensprekelijk een groter promotiebudget kan 

ophoesten, en, niet te vergeten, een grotere expertise als het om thrillers gaat kan 

voorleggen. 

Deze brief toont bovendien aan dat het fondsprofiel een impact kan hebben op de fondsopbouw. 

Uitgeverijen hebben namelijk ‘een reputatie als de leveranciers van een bepaald soort teksten’ 

(Janssen 2000:76), waardoor een auteur zich er wel of niet thuis kan voelen. Van Halewyck werd in 

dit opzicht in toenemende mate een ‘leverancier’ van non-fictie, waardoor Sonnst zich voelde als een 

‘vreemde eend in de bijt’. Van Steenkiste bevestigde de argumenten van Sonnst; hij vond een 

overstap naar Manteau dan ook logisch. 

Je hebt gelijk: Van Halewyck legt zich in de eerste plaats toe op non-fictie, dat is altijd zo 

geweest en dat zal nog een tijdje zo blijven. We hoopten wat (meer) spanning in ons leven te 

brengen door ons op het gladde thriller-ijs te begeven, en we zagen in jou een veelbelovend 

en rustig aanstormend talent. […] Eigenlijk wil ik zeggen: als je de vleugels wil uitslaan, dan 

houden we jou niet tegen. Manteau lonkt en daar is natuurlijk moeilijk aan te weerstaan, je 

hebt zelf opgesomd waarom. 
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4.2.17. Poëten in het Parlement (2002) 

 

Op 9 juli 2002 is een poëziemanifestatie gehouden in het parlement onder de titel Vlaanderen en C°. 

Poëten in het Parlement. Het Vlaams Parlement had naar aanleiding van dit evenement graag een 

poëziebundel zien verschijnen onder de redactie van Jozef Deleu. Uit de briefwisseling blijkt dat het 

Parlement daarvoor bij verschillende uitgeverijen een offerte had aangevraagd, waaruit Van 

Halewyck als beste kandidaat naar voren kwam. De bundel is in feite een programmaboek van de 

voorstelling; de deelnemende dichters werden gevraagd de vijf gedichten die ze zouden voordragen 

op te sturen naar Deleu. Ze werden er van in het begin op gewezen dat de bundel door een ‘regulier 

uitgever op de markt zal worden gebracht’. De totstandkoming van deze publicatie wijkt dus in sterke 

mate af van de meer gangbare fondswerving, waarbij de commerciële kansen en inhoudelijke 

‘kwaliteit’ meer tegen elkaar worden afgewogen. Dat Deleu de artistieke leiding van het evenement 

op zich nam, kan ook van belang geweest zijn. Deleu had immers al een vertrouwensrelatie met Van 

Halewyck. 

 

4.2.18. Romeo Beck (2002) – Els Hendrickx (2003) 

 

Romeo Beck stelde in 2002 zijn manuscript Brieven van wee en wellust voor aan Van Halewyck. Het 

boek werd niet uitgegeven omdat het volgens André Van Halewyck steeds moeilijker was voor 

Vlaamse uitgeverijen om literatuur uit te geven, ‘dus meer en meer worden we vooral een non-fictie 

uitgever’. De uitgeverij weigerde in 2003 ook de poëzie van Els Hendrickx met exact hetzelfde 

argument. Ze had al twee bundels gepubliceerd en zocht een nieuwe uitgeverij voor haar manuscript 

Schaduw in het goudgele korenveld. Op aanraden van Bert Anciaux, die in 2002 De verrijkte 

samenleving: ideeën voor een actieve cultuurstaat publiceerde bij Van Halewyck, nam ze contact op 

met de uitgeverij. Ondanks de referentie en de voorgaande publicaties werd haar dichtbundel niet 

uitgegeven. 

 

4.2.19. Jean-Pierre Dumoulin (2003) 

 

In 2003 verschijnt De passie van de kapelaan: het losbandige leven van een priester-dief van Jean-

Pierre Dumoulin. De uitgeverij had in 2001 nochtans duidelijk gesteld dat ze, vanwege te lage 

verkoopcijfers, geen fictie van Dumoulin meer zou uitgeven. De belangstelling voor dit boek zou 

kunnen worden verklaard doordat het geen roman maar een ‘literair historisch verhaal’ is. Het 
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vertelt het waar gebeurd verhaal van Petrus Tyrant, een priester die verliefd wordt op een zekere 

Cornelia. Hij begint te stelen voor haar en voor het kind dat ze samen hebben. Dumoulin omschreef 

het boek als een ‘schelmenroman’. Om het waarheidsgehalte van de tekst te verzekeren werkte hij 

samen met Veronique Lambert, assistente in de vakgroep middeleeuwen aan de (toen nog) 

Rijksuniversiteit Gent. Hans Cottyn had onmiddellijk interesse getoond voor het verhaal. Doordat het 

geen zuiver fictioneel werk was – maar wel literair – sloot het beter aan bij het fondsprofiel van de 

uitgeverij, want zoals het citaat bij Romeo Beck hierboven aangeeft, werd dat profiel steeds meer 

bepaald door non-fictie. 

 

4.2.20. Jan van Loy (2003) 

 

Al op 23 oktober 2001 stuurde Gie Bogaert een manuscript naar Van Halewyck van Jan Van Loy, een 

student die hij begeleidde aan de Academie van de Schrijfkunst. Bogaert was sterk overtuigd van de 

capaciteiten van Van Loy: ‘In al die jaren dat ik lesgeef – ook aan de Schrijversacademie – heb ik nooit 

ademlozer gelezen dan door deze tekst, die van zo veel ziel, rijpheid en rijkdom getuigt, dat je 

nauwelijks kunt geloven dat hij van de hand is van een 17-jarige jongen’. Het leesrapport van Het 

land der dwazen was zeer positief en raadde aan de auteur te stimuleren aan het manuscript te 

werken om het voor uitgave geschikt te maken. Dat is dan ook wat Van Halewyck deed. Hij 

contacteerde Kristoff Tilkin met de vraag of hij ervoor te vinden was de jonge auteur te begeleiden. 

Tilkins antwoord was duidelijk: ‘als je me zou vragen of je ‘m moet uitgeven of niet, zou ik 

antwoorden: hangt er vanaf hoeveel tijd en energie je in JVL wil investeren’. Doordat er nog zoveel 

gesleuteld moest worden aan de tekst – wat niet altijd even vlot verliep – werd het boek pas in 2003 

uitgegeven. Tilkin is uiteraard vergoed voor de uren die hij aan het redactiewerk spendeerde, 

waardoor de uitgave van Het land der dwazen een grote financiële investering was voor Van 

Halewyck. Van Loy was dus duidelijk een jong talent die het investeringsrisico waard was. De 

uitgeverij stelde zich al sinds Mooie jonge goden op als investeerder in jong literair talent; ondanks 

de grillige markt was er voor Van Loy dus wel nog ruimte. Er werden echter maar 275 exemplaren 

van de roman verkocht. 

 

4.2.21. Fernand Auwera (2004) 

 

Fernand Auwera vroeg op 8 juni 2004 aan Van Halewyck of de uitgeverij bereid was zijn nieuwe 

verhalenbundel Avonturen in een schoenendoos uit te geven. In 2004 had Auwera al negentien 
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romans en vijf verhalenbundels gepubliceerd, waarvan de laatste drie bij uitgeverij De Prom: Willem 

Elsschot (1999), Vliegen in een spinnenweb (2001) en Brahms voor Hitler (2003). In zijn mail 

vermeldde Auwera dat hij bij De Prom terecht was gekomen op vraag van de toenmalige directeur 

Wim Hazeu. De Prom besliste echter geen fictie meer uit te geven, waardoor Auwera op zoek moest 

naar een nieuwe uitgever. De auteur anticipeerde enigszins op het antwoord van Van Halewyck: ‘ik 

weet dat verhalenbundels moeilijk in de markt liggen, maar ik hoop… wat kan ik anders doen?’. De 

moeilijke markt was opnieuw het argument dat Van Halewyck aanhaalde om het werk niet te 

publiceren, ondanks de literaire reputatie van de auteur: 

Hoofdzakelijk omdat het héééél moeilijk is om nog Vlaamse literatuur uit te geven vanuit 

Vlaanderen. Manteau redt het nog met zijn thrillers, maar voor de rest zijn het alleen nog 

titels van Vlamingen die in Amsterdam (en heel af en toe Breda) worden uitgegeven die het 

hier op de Vlaamse markt nog een beetje doen. […] Zonder co-producent in Nederland durf ik 

geen nieuwe literaire auteurs meer aan. 

 

4.2.22. Geertrui Daem (2004) 

 

Geertrui Daems Het verdeelde huis (2004) is een voorbeeld van een dergelijke co-editie. In 2003 

besloot Daem over te stappen van uitgeverij The House of Books naar Van Halewyck. Van in het 

begin was duidelijk dat haar werk enkel in een co-uitgave met Wereldbibliotheek zou verschijnen. 

Zoals Daem schreef in een mail aan André Van Halewyck, waren er enkele ‘pijnpunten van [haar] 

werk versus The House of Books’. Ze had aan Rudy Van Schoonbeek, directeur van The House of 

Books, ook duidelijk gesteld dat de overstap naar Van Halewyck en Wereldbibliotheek haar eigen 

idee was, zodat hij niet zou denken dat zij haar hadden ‘ontvoerd’. Uiteindelijk is de overstap zonder 

al te veel ressentimenten gebeurd. Dat Van Halewyck wel te vinden was voor deze literaire uitgave 

heeft met drie factoren te maken. Om te beginnen had Daem een goede reputatie in het literaire 

veld. In 1994 kreeg ze de Boekenweek Debuutprijs en de Lucy B. en C.W. Van der Hoogtprijs voor 

haar verhalenbundel Boniface (1992); de roman Een vader voor Elisabeth werd genomineerd voor de 

AKO-prijs en ook voor haar toneelstukken is de auteur met prijzen bekroond15. Een tweede factor is 

ongetwijfeld de werkbeurs die ze ontving van het Nederlands Fonds voor de Letteren, wat de kosten 

voor de uitgeverij aanzienlijk verminderde. Daarnaast werd het boek, zoals hierboven vermeld, 

uitgegeven in een co-editie met Wereldbibliotheek, waardoor het financiële risico verdeeld was over 

twee uitgeverijen. 

 

                                                           
15

http://dbnl.org/tekst/bork001schr01_01/bork001schr01_01_0229.php (21 maart 2012) 
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4.2.23. Bob van Laerhoven (2004) 

 

Op 18 december 2003 nam Bob van Laerhoven contact op met Van Halewyck in verband met zijn nog 

te verschijnen thriller Raziel. Van Laerhoven had eerder al twee werken gepubliceerd bij Van 

Halewyck: het autobiografische Tantra en de eenzame man: een droefgeestig en schandelijk zinnelijk 

logboek in 2000 en de biografie Mag ik nu klaarkomen? Pornoking Dennis Black Magic in 2003. Zijn 

thrillers waren tot dan toe allemaal uitgegeven bij Manteau, op zijn debuut Niet voor publikatie na, 

dat in 1994 verscheen bij Houtekiet. In zijn mail stelde Van Laerhoven dat de redactie van zijn 

thrillers doorgaans werd gedaan door Marc Toussaint, maar door diens vertrek bij Manteau nam de 

directeur Wim Verheije het redactiewerk op zich. Het probleem werd bondig samengevat door Van 

Laerhoven: ‘Ik zal bot zijn: Verheije en ik kunnen niet door één deur’. De auteur contacteerde Van 

Halewyck, maar omdat de uitgeverij weinig fictie uitgaf, deed hij dat ‘niet echt ter beoordeling om uit 

te geven […] maar eerder om de mening van “een professionele lezer” te hebben’. Cottyn reageerde 

voorzichtig en vroeg eerst aan André Van Halewyck of het thrillerhoofdstuk definitief was afgesloten 

of niet. Uit een mail van Cottyn blijkt dat er op de redactievergadering lang gedebatteerd is over het 

fictiefonds van de uitgeverij, waarbij Cottyn zou hebben gepleit voor Van Laerhovens thriller. 

Doordat er dus een en ander moest worden afgewogen, kreeg Van Laerhoven niet snel een duidelijk 

antwoord.  

Drie maanden later stuurde Van Laerhoven een nieuw voorstel naar de uitgeverij. Hij zou een 

brievenboek willen uitgeven over een verhouding die hij ooit had met een veel jongere vrouw. Een 

mail van nog eens drie maanden later toont dat ook over dit project de communicatie niet goed 

verliep, want Van Laerhoven schreef dat hij zowel zijn brievenboek als zijn thriller Raziel bij Houtekiet 

zou uitgeven. Hij kreeg namelijk geen antwoord op zijn thrillervoorstel, waardoor hij het manuscript 

naar Leo De Haes van uitgeverij Houtekiet heeft gestuurd. De Haes stemde vrij snel toe met de 

publicatie. Omdat ook het antwoord van Van Halewyck op het tweede voorstel uitbleef, had Van 

Laerhoven zijn brievenboek ook te lezen gegeven aan Raf Willems van Houtekiet. Dit deed hij niet 

met de gedachte zijn werk bij Houtekiet onder te brengen, maar veeleer omdat Willems een kennis 

van hem was en hij hem wou raad vragen. Intussen had De Haes toegestemd zijn thriller uit te geven 

en aangeboden om ook ander werk van Van Laerhoven te publiceren, zoals het brievenboek. De Haes 

was bovendien van mening dat ‘het beter is dat één uitgeverij de belangen van een schrijver 

behartigt’. Deze opvatting sloot aan bij de ambities van Van Laerhoven: ‘Ik heb altijd thrillers willen 

afwisselen met literair werk, en bij Manteau ging dat niet omdat die eigenlijk alleen maar in mijn 

thrillers geïnteresseerd waren. Houtekiet ziet de beide genres wel zitten’. Het antwoord van Cottyn 

toont aan dat het voor Van Halewyck om een misverstand ging: 
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Ik had begrepen dat je je thriller had opgestuurd zonder dat je ervan uitging dat VH die zou 

uitgeven. Wat ik je meteen heb laten weten. Ik wilde die wel ‘ten persoonlijken titel’ lezen, 

om eventueel de zwakke plekken aan te duiden, voor wat dat waard zou zijn. Daar was ik 

inderdaad niet zo snel mee, maar toen ik je mail met het voorstel voor het brievenboek kreeg, 

ging ik ervan uit dat de thriller stil lag. 

Dat de twee boeken uiteindelijk niet door Van Halewyck zijn uitgegeven, heeft dus voornamelijk te 

maken met trage communicatie en misverstanden, maar ook met het fondsprofiel van Van Halewyck 

en Houtekiet en het belang voor de auteur van continuïteit. Bovendien toont Van Laerhovens vertrek 

bij Manteau aan dat de band tussen redacteur en auteur van groot belang is, zoals ook bleek uit de 

casus Guido Van Heulendonk.  

 

4.2.24. Pjeroo Roobjee (2004) 

 

Sinds Dodemanskamer (1993) publiceerde Roobjee zijn proza bij Kritak en later bij Van Halewyck. 

Vanaf 2003 vertroebelde de relatie tussen Roobjee en de uitgeverij echter. Roobjee stuurde op 5 

december 2003 een brief naar Van Halewyck waarin hij beklaagde nooit iets van de uitgeverij te 

horen en betreurde dat zijn boeken niet genoeg gepromoot werden. Van Halewyck antwoordde op 

29 januari 2004 en toonde respect voor Roobjees standpunt, maar ‘er zijn verschillende standpunten 

denkbaar, en dat van de uitgeverij is daar één van’. Van Halewyck had veel geïnvesteerd in Roobjee, 

maar zijn boeken verkochten niet meer. Van Meinthe zegt dat hij opdroogt (2003) werden maar 176 

exemplaren verkocht. Van Halewyck concludeerde: 

De boekenmarkt is er de laatste jaren in Vlaanderen niet eenvoudiger op geworden, en ze is 

nog volop in verandering. Jammer genoeg niet in de richting waarbij auteurs als Roobjee 

meer aandacht of verkoop genereren, integendeel. Wij hebben daarom onze conclusies 

getrokken: wij stoppen met literaire uitgaven tenzij het in co-productie met Nederland kan, 

of als de auteur in Vlaanderen nog een publiek van 1500 kopers heeft of meer, genre Herman 

Portocarero of Brigitte Raskin. 

Dat een verkoop van 1500 exemplaren een voorwaarde zou worden voor literaire uitgaven, sluit heel 

veel literatuur uit (voornamelijk van debutanten). Dit strenge criterium illustreert dat het 

commerciële aspect doorslaggevend werd voor de publicatie van literatuur. Interne subsidiëring via 

de goed verkopende non-fictieboeken kwam nergens aan bod. Ook het inhoudelijke argument 

verschoof hiermee naar de achtergrond. De romans van Portocarero en Raskin hebben wel literaire 

‘kwaliteit’, maar dat hebben veel andere auteurs ook. Alleen hebben zij niet de naam die tot een 

verkoop van minimum 1500 exemplaren kan leiden. Om stand te houden op de moeilijke 
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boekenmarkt spitste de uitgeverij zich heel duidelijk toe op non-fictie en werd ze gedwongen om 

risicovolle uitgaven te beperken. 

 

4.2.25. Hans Devroe (2005) 

 

Hans Devroe stelde op 6 januari 2005 een nieuwe roman voor aan Van Halewyck, Kinderen voor 

kooien, die zou handelen over de repressieperiode. Meer bepaald gaat het verhaal over een gezin uit 

Antwerpen dat zich in de nazomer van 1944 staande probeerde te houden. Devroe had in 1987 Het 

schaakspel van Leuven uitgegeven bij Houtekiet, maar ‘Weverbergh weigerde het [Kinderen voor 

kooien] uit persoonlijk ressentiment – al was hij met Het schaakspel van Leuven zeker uit de kosten 

gekomen’. Bovendien wees Devroe er in een latere brief op dat de film Der Untergang toen (januari 

2005) in de bioscoop te zien was en dat de wapenstilstand van mei 1945 in 2005 werd herdacht. Het 

onderwerp van zijn boek was dus zeer actueel. Van Halewyck antwoordde dat zijn roman zich 

afspeelt ‘in een waanzinnig interessante periode uit onze geschiedenis’, maar hij geloofde niet dat 

een roman de geschikte vorm was om het verhaal van de repressie te brengen. Hier was de keuze 

voor het genre dus de voornaamste reden om het boek niet uit te geven. Nochtans schreef André 

Van Halewyck: ‘we dromen hier al lang van een gedegen historisch werk over de repressieperiode, 

het is een format (vergeef me het modieuze woord) waarin we ons beter thuis voelen’.  

 

4.2.26. Jan Dheedene (2005) 

 

In juni 2005 contacteerde Ludo Permentier Van Halewyck met het voorstel een roman van zijn neef 

Jan Dheedene uit te geven. Permentier had zelf al een boek bij de uitgeverij gepubliceerd in 1996: De 

standaard der spelling: van Kaas naar Cees en andere spannende avonturen. Hij beklemtoonde in zijn 

eerste brief dat het boek van Dheedene een roman was ‘met een documentaire inslag’, waardoor hij 

overtuigd was dat Van Halewyck als uitgever in aanmerking kwam. De roman Fraude in Shanghai 

handelt over ‘het hedendaagse China door de ogen van een buitenlander’. Dheedene woonde al zes 

jaar in Shanghai en had er al veel enthousiasme over zijn toekomstige roman gecreëerd. In die mate 

zelfs dat ‘in voorverkoop al 320 (virtuele) exemplaren van het boek betaald zijn, onder andere door 

bedrijven’. Volgens Van Steenkiste was er in die jaren een toenemende aandacht voor literatuur over 

China, en wou de uitgeverij ‘toch wat meesurfen op de Chinagolf’. Naast dit inhoudelijk argument 

speelde het zicht op een vrij goede verkoop ook een rol – de roman verscheen uiteindelijk in 2006. 

Het verschil met Kinderen in kooien van Devroe, ook een roman met een documentaire inslag, is dat 
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Van Halewyck de commerciële kansen van Fraude in Shanghai hoger inschatte. Het boek van Devroe 

was volgens hem ‘te broos om overeind te blijven op de huidige boekenmarkt’. 

 

4.2.27. Dehaers – Steers (2005) 

 

Ook voor 2005 bevat het archief opnieuw afwijzingen van inzendingen omdat er geen markt voor 

was in Vlaanderen, waardoor Van Halewyck inderdaad ‘vooral een non-fictie uitgever’ werd. 

Uiteraard moeten we er rekening mee blijven houden dat dit argument ook gebruikt kon worden om 

de afwijzing wat meer verbloemd te brengen aan de auteur. Een van die weigeringen was het 

manuscript Maanlichtvariaties van Wouter Dehairs. Dehairs stuurde zijn werk op naar Van Halewyck 

omdat hij de uitgeverij ‘zonder twijfel een van de betere vindt in het Nederlandse taalgebied’. De 

roman gaat over liefde, ‘natuurlijk gaat het over liefde, en het gaat over schrijven en over praten en 

of er en wat de verschillen zijn tussen beide’. Van Halewyck heeft de roman niet zonder meer 

afgewezen. Het archief bevat een leesrapport dat de roman samenvatte als een ‘niet bijster origineel 

liefdesverhaal’ dat waarschijnlijk ‘niet zal aanslaan’. Op 23 februari 2005 schreef ook Sanne Steers 

een brief waarin ze Van Halewyck vroeg haar manuscripten Thuis of in een heel ver land en Eurydice, 

word wakker uit te geven. Ze woonde in Veldhoven in Nederland, maar besloot toch naar de 

Leuvense uitgeverij te stappen vanwege haar politiek-maatschappelijk profiel. Bovendien had ze al 

een aantal negatieve ervaringen met Nederlandse uitgevers. Door haar Australische afkomst was 

Steers er al in geslaagd haar manuscripten bij Australische uitgevers aan te brengen en te laten 

vertalen. Toch werd haar werk niet uitgegeven door Van Halewyck. Het fondsprofiel was steeds meer 

gericht op non-fictie, en een verkoop van meer dan 1500 exemplaren zat er waarschijnlijk niet in. 

 

4.3. Conclusie 
 

Deze fondsanalyse toont aan dat de redenen om een boek uit te geven niet eenzijdig zijn, maar dat 

er vrijwel altijd meerdere factoren meespelen. De resultaten bevestigen dan ook de bevinding van De 

Glas (1989:278), namelijk ‘dat men inderdaad sceptisch kan staan tegenover een enkelvoudige 

formulering van een programma van een uitgeverij of van een profiel dat een fonds zou vertonen’. In 

paragraaf 2.3 werden de voornaamste oorzaken voor fondswerving reeds aangehaald, namelijk de 

literaire opvattingen (die zowel individueel als collectief kunnen zijn), de commerciële overwegingen 

en het toeval.  
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Wanneer literaire opvattingen doorslaggevend zijn om een boek te publiceren, dan betekent dit dat 

de uitgeverij een manuscript om inhoudelijke redenen selecteert voor publicatie. Dit onderzoek 

toont aan dat individuele literaire opvattingen inderdaad een rol kunnen spelen bij de fondswerving. 

In bepaalde gevallen was de persoonlijke voorkeur van André Van Halewyck het voornaamste 

argument om een tekst uit te geven, bijvoorbeeld voor Liedjes zingen op de fiets van Anne Riemeers 

en Buitenbeeld van Karel Sergen. Daarnaast kunnen ook individuele literatuuropvattingen van de 

redacteurs tot een uitgave leiden. Zo waren Schaevers en De Koning gewonnen voor De 

papegaaienschommel van Gilbert Grauws. Naast individuele hebben ook collectieve literaire 

opvattingen impact op de fondswerving. Aan het begin van het nieuwe millennium was er 

bijvoorbeeld een grote interesse in literaire thrillers – Van Halewyck speelt hierop in door de uitgave 

van onder andere Jonathan Sonnst en Patrick De Bruyn. Wanneer de uitgeverij in 1996 interesse 

toont in een uitgave van het Opus Finitum van Willy Roggeman, dan sluit ze aan bij de algemeen 

aanvaarde literaire opvatting dat Roggeman een voorbeeld is van ‘kwaliteitsvolle’ literatuur. 

Bovendien is ook de uitgave van onder meer Herman Portocarero, Christine D’haen en Ben Cami in 

overeenstemming met de communis opinio omtrent ‘kwalitatieve’ literatuur. Deze auteurs hadden 

namelijk al enig aanzien in het literaire veld; de uitgave van hun werk kan dus beschouwd worden als 

een investering in de literaire reputatie van de uitgeverij. Naast individuele en collectieve 

literatuuropvattingen is nog een derde inhoudelijk selectiecriterium van belang. Wanneer de inhoud 

van een boek aansluit bij het maatschappijkritische profiel van het non-fictiefonds, dan heeft het 

meer kans te worden uitgegeven. Een voorbeeld hiervan is Fraude in Shanghai van Jan Dheedene. 

De besproken casussen tonen aan dat de marktkansen van een boek altijd in overweging worden 

genomen. Van sommige manuscripten weet de uitgeverij bij voorbaat dat ze niet goed zullen 

verkopen. Wanneer dergelijke manuscripten toch worden uitgegeven, dan rekent de uitgeverij erop 

dat het verlies kan worden opgevangen door interne subsidiëring. Het komt vaker voor dat deze 

teksten geweigerd worden, zoals bleek uit de afwijzing van de voorstellen van Hugo Brems en 

Hedwig Speliers. In de meeste gevallen heeft de uitgeverij geen zekerheid over de financiële 

slaagkansen van een boek. Anni Van Landeghem stelt dat men dan vaak intuïtief een beslissing 

neemt om het risico al dan niet aan te gaan. Soms blijken deze uitgaven succesvol, zoals Het 

koekoeksjong van Brigitte Raskin. De flauwe receptie van In altijd lege kamers van Jan Lampo 

illustreert dat het ook anders kan aflopen. De uitgave van literatuur bleek echter in toenemende 

mate het investeringsrisico niet waard te zijn. Van Halewyck beslist daarom in 2004 een verzekerde 

verkoop van 1500 exemplaren als basiscriterium te hanteren bij de (niet-gecoproduceerde) uitgave 

van literatuur. Er zijn maar weinig boeken die hieraan kunnen voldoen, waaronder het werk van 

Portocarero en Raskin. Het gevolg hiervan is dat de uitgeverij zich steeds meer richt op non-fictie.  
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Naast literaire opvattingen en commerciële overwegingen is ook het toeval ruimschoots 

vertegenwoordigd in de fondswerving. Dit toeval kan verschillende vormen aannemen. Het is 

mogelijk dat een auteur via het sociale netwerk toevallig bij een uitgeverij terechtkomt. Zo werden 

An Moorthamer en Jan Van Loy aangeraden door de fondsauteur Gie Bogaert. Ook Lampo belandde 

via een kennis – Bea Hansen – bij Kritak. Daarnaast kan de vertrouwensrelatie tussen auteur en 

redacteur van belang zijn. Guido Van Heulendonk en Pjeroo Roobjee bijvoorbeeld publiceerden bij 

Van Halewyck door hun band met Jan Denolf. Wanneer een auteur al een backlist heeft bij de 

uitgeverij, dan is de kans op uitgave van zijn werk ook groter. Dit bleek uit de casus Gie Bogaert. Een 

andere vorm van toevalligheid kan de ontevredenheid van een auteur zijn met zijn of haar 

voorgaande uitgeverij. Hugo Brems stapte bijvoorbeeld met zijn poëzievoorstel naar Kritak door de 

aarzeling van Houtekiet. Het kan ook zijn dat een uitgeverij beslist om geen werken meer van de 

auteur in kwestie uit te geven. Zo zag Manteau een herdruk van De ooggetuige van Emile Degelin 

niet zitten. Daarop ging Degelin met zijn roman naar Van Halewyck. Misverstanden en trage 

communicatie beïnvloeden evenzeer de fondswerving, wat aangetoond wordt door de casus Bob Van 

Laerhoven. Bovendien kunnen externe factoren, die volledig losstaan van de uitgeverij en haar 

verhouding tot de auteur, de uitgave van een boek in de weg staan. Rudi Laermans, bijvoorbeeld, 

trok zijn ‘jeugdboek’ terug bij Kritak door de hetze rond ARTwerpen 93.  

Ten slotte is het ook mogelijk dat een auteur spontaan een manuscript opstuurt naar de uitgeverij. 

Deze manuscripten kunnen dan goed genoeg worden bevonden om te worden uitgegeven. Manu 

Claeys wijst er echter op dat spontaan ingestuurde literaire manuscripten zelden gepubliceerd 

werden. Uit de fondsanalyse kwamen hiervan weinig voorbeelden naar voren. Bij de non-fictie 

daarentegen werden meer ingestuurde manuscripten geselecteerd voor uitgave. Claeys beklemtoont 

dat het netwerk, het ‘Leuvens circuit’, van veel groter belang was voor literaire uitgaven. Dit komt 

ongetwijfeld doordat Kritak en Van Halewyck zich nooit op fictie hebben toegespitst, maar in 

hoofdzaak een non-fictieuitgeverij zijn gebleven. Van Landeghem stelde zich in dit verband de vraag 

of André Van Halewyck de uitgave van literatuur, algemeen beschouwd, niet als een teleurstellende 

onderneming heeft ervaren. Dat is het voor Van Halewyck echter nooit geweest; de belangrijkste 

reden voor de oprichting van een nieuwe uitgeverij was namelijk dat hij ‘dit werk verschrikkelijk 

graag [doet]’ (Van Halewyck 1994:18). Natuurlijk zullen er altijd ontgoochelingen zijn, maar dat is 

volgens Van Halewyck eigen aan menselijke relaties – en dus aan eender welk beroep. Doordat hij in 

staat is een ‘behoorlijke ambitie’ te combineren met een ‘groot relativiteits- en 

incasseringsvermogen’, heeft de uitbouw van het literaire fonds nooit echte teleurstellingen 

opgeleverd. Bovendien was hij zich steeds bewust van de ‘kleine perifere literaire positie tegenover 

het literaire centrum van Amsterdam’. 
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5. Algemeen besluit 
 

De opzet van dit onderzoek was inzicht te verwerven in de werking van het literaire veld door in te 

gaan op een bepaalde component ervan. Zoals in paragraaf 2.2 aangegeven, levert een onderzoek 

naar de verhouding tussen verschillende actoren van het veld meer inzicht op dan de focus op een 

enkele actor. Alle instanties zijn immers op velerlei manieren met elkaar verbonden, waardoor een 

institutionele analyse ‘inherent relationeel’ is (Van Rees en Dorleijn 2006:18). In deze masterscriptie 

lag de klemtoon op de verhouding tussen de auteur en de uitgeverij door na te gaan waarom, op 

basis van welke overwegingen, bepaalde boeken bij Kritak en Van Halewyck zijn uitgegeven. Een 

analyse van de fondsopbouw is belangrijk in het uitgeverijonderzoek, want ze kan aantonen op welke 

manier de uitgeverij haar prominente rol als culturele gatekeeper vervult. 

Om het onderzoek theoretisch te kaderen heb ik gebruikgemaakt van de veldtheorie van Pierre 

Bourdieu. De functionele differentiatie van de maatschappij leidde volgens de Franse socioloog tot 

het ontstaan van afzonderlijke velden, waaronder het literaire veld. In dit veld zijn verschillende 

instanties actief die instaan voor de materiële en/of symbolische productie van literatuur. In 

hoofdstuk twee is besproken waarom de uitgeverij niet alleen bij de materiële maar ook bij de 

symbolische productie betrokken is. Deze scriptie onderzocht waarom bepaalde boeken zijn 

uitgegeven. De focus lag dus op de oorsprong van de materiële productie. Daarnaast is ook 

aangetoond dat het literaire veld nooit volledig autonoom functioneert doordat het is ingebed in het 

ruimere culturele en maatschappelijke veld. 

Dit laatste bleek duidelijk uit het derde hoofdstuk, waarin ik de geschiedenis van de uitgeverij en 

haar fonds besproken heb tegen de achtergrond van het literaire klimaat. In de jaren 70 werd over 

het algemeen weinig fictie uitgegeven. Men verwachtte van literatuur dat het een kritisch geluid liet 

horen – dit is dan ook vooral wat Kritak na de oprichting in 1976 wou verwezenlijken met de uitgave 

van non-fictie. Literatuur deed het beter in de jaren 80, wanneer er zelfs sprake was van een 

‘Vlaamse golf’. Ook Kritak wou meer literatuur uitgeven, mede doordat het maatschappijkritische 

boek minder goed verkocht. De concernvorming met Meulenhoff maakte het voor Kritak mogelijk 

om het literaire profiel te versterken. De Belgische schandalen en de verrechtsing van de jaren 90 

maakten de interesse voor non-fictie opnieuw groter. Bij haar oprichting in 1995 profileerde Van 

Halewyck zich als een kritische uitgeverij, zowel op het vlak van fictie als non-fictie. In het eerste 

decennium van de 21ste eeuw zijn beide genres nog altijd vertegenwoordigd in het fonds, maar het 

aandeel van en de gerichtheid op fictie nam beduidend af. Volgens Manu Claeys waren Kritak en Van 
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Halewyck au fond altijd non-fictieuitgeverijen; literatuur was geen prioriteit. Dit neemt echter niet 

weg dat het oog voor (literair) talent blijft bestaan. 

In hoofdstuk vier onderzocht ik van zevenenveertig boeken hoe ze in het fonds van Kritak of Van 

Halewyck zijn terechtgekomen. Vooral de archieven van beide uitgeverijen hebben veel 

documentatie opgeleverd. Daarnaast heb ik ook een aantal betrokken redacteurs, auteurs en de 

directeur André Van Halewyck gecontacteerd om bepaalde informatie aan te vullen of te verschaffen. 

De omvang van dit onderzoek is te beperkt om veralgemeende uitspraken te doen over de 

totstandkoming van literaire fondsen, maar veel van de bevindingen sluiten wel aan bij resultaten 

van grootschaliger uitgeverijonderzoek. Susanne Janssen vat in haar artikel ‘Onderzoek naar 

twintigste-eeuwse literaire uitgeverijen’ (2000) de voornaamste resultaten van voorgaand onderzoek 

samen. 

Een eerste belangrijke bevinding is dat de aanwezigheid van individuele literatuuropvattingen in de 

fondsopbouw niet overschat mag worden. Er bestaat namelijk geen ‘een-op-eenrelatie […] tussen de 

idealen en opvattingen van de uitgever en de samenstelling van een uitgeverijfonds’ (Janssen 

2000:71). Wat daarentegen niet onderschat mag worden, zijn de ‘bedrijfsmatige en strategische’ 

overwegingen (Janssen 2000:71). De kansen op financieel succes worden namelijk altijd in acht 

genomen. Ook het prestige dat een publicatie mogelijks kan opleveren, speelt een rol in de 

fondswerving (Janssen 2000:74). Zo investeerde de uitgeverij soms in een auteur met aanzien om de 

reputatie van het literaire profiel te bevorderen. Daarnaast moet in de analyse ook rekening worden 

gehouden met de ‘inbreng van derden’ (Janssen 2000:71). Dit onderzoek heeft aangetoond dat deze 

factor sterk vertegenwoordigd is in de fondsopbouw, wat niet hoeft te verwonderen aangezien het 

‘interne fondsbeleid […] uiteindelijk bepaald [wordt] door het aanbod van buitenaf en de wijze 

waarop uitgevers aan hun materiaal komen is afhankelijk van het netwerk dat zij hebben opgebouwd’ 

(Janssen 2000:73). In het geval van Kritak en Van Halewyck geldt deze stelling vooral voor de uitgave 

van fictie. Voor non-fictie is het namelijk gemakkelijker om een auteur te vragen een tekst te 

schrijven over een actueel onderwerp. De uitgeverij ging bijvoorbeeld zo te werk voor de reeks ‘Het 

gewicht van de tijd’. Een laatste terugkerende bevinding van het uitgeverijonderzoek is het belang 

dat gehecht wordt aan ‘serievorming, het opbouwen van grote auteurs-oeuvres, een uitgekiende 

“mix” van boeksoorten’ (Janssen 2000:73). Door de opzet van dit onderzoek – de analyse van de 

werving van een reeks individuele boeken – is het niet mogelijk tot een dergelijk besluit te komen. Er 

zou ruimer onderzoek nodig zijn naar de fondswerving van Kritak en Van Halewyck teneinde dit na te 

gaan.   
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Ik hoop met deze scriptie een relevante bijdrage te hebben geleverd aan het hedendaagse 

uitgeverijonderzoek en het institutionele onderzoek naar de werking van het literaire veld. Tijdens 

het uitpluizen van de archieven staken nog veel andere onderzoeksvragen de kop op, vooral naar de 

mate waarin een uitgeverij impact heeft op de inhoud van de tekst en niet enkel op de (redactionele) 

vormgeving. In sommige gevallen illustreerde de briefwisseling namelijk dat ‘de rol van uitgevers in 

feite actiever is dan het “gatekeepers”-concept suggereert’ (Janssen 2000:74). Ook de bijdrage van 

uitgeverijen aan de symbolische productie van de uitgaven is verregaander dan de term gatekeeper 

impliceert. Janssen (2000:75-77) wijst in dit verband op de mogelijke impact van de exploitatievorm, 

de promotionele inspanningen en de reputatie van de uitgeverij op de beeldvorming over een boek 

of een auteur. Om de werking van het geschakeerde en dynamische literaire veld ten volle te 

begrijpen, is dus nog veel onderzoek vereist.  
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7. Bijlagen 
 

7.1. Fondslijst Kritak (1976-1995) 
 

1976 

--- 

 Amerika’s stragie na Vietnam (reeks: Kritak Pocket, vol. 1) 

--- 

 Bericht uit bezet Chili (reeks:Kritak Pocket, vol.2) 

--- 

 De krisis van de kapitalistische ekonomie  

--- 

 De militarisering van Latijns Amerika (reeks Kritak dossier) 

--- 

 Van Kongo vrijstaat tot Zaïre (reeks Kritak dossier, vol.3) 

WERKGROEP BIJZONDERE JEUGDZORG 

 Naar een nieuwe opvoedingsbeweging. Een analyse van het St.-Oda-konflikt. 

1977 

--- 

 Bericht uit bezet Chili (reeks: Kritak Pocket, vol.5) 

--- 

 Militair wetenschappelijk onderzoek in België 

BREPOEL, JAAK (redactie) 

Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België. Deel 1 
(1830-1966) 

GIRARDI, GIULIO 

 Kristenen voor het socialisme. Waarom? Waartoe? 

VAN LAEKEN, WILLIAM 

 Dossier omroep 

MERKEL, J. 

 Vertel geen sprookjes over sprookjes 
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RIUS 

 Marx? Nooit van gehoord! 

WERKGROEP ALTERNATIEVE EKONOMIE 

 Ongezond verbeterbaar. Ekonomische en sociale aspekten van het wonen in België 

WERKGROEP BIJZONDERE JEUGDZORG 

 Jeugdbescherming: wie ‘beschermt’ wie? (reeks Kritak pocket, vol.4) 

ZAÏRE KOMITEE 

 Zaïre. Ketens van koper 

1978 

ADRIAENS, WARD 

Vrijwilligers voor de vrijheid: Belgische anti-fascisten in de Spaanse burgeroorlog (reeks Kritak 
dossier) 

AERTS, MIEK 

 Gastarbeider, lotgenoot en landgenoot? 

COOLSAET, RIK (redactie) 

 Sovjet-Unie 

ENGELS, FRIEDRICH en KARL MARX 

 Het communistisch manifest (vertaald door Herman Gorter) 

GROUPE D’ECONOMIE MARXISTE 

 België naar de onderontwikkeling 

DE HAES, FRANS 

 Het wangedrag van de multinationals 

KAMAGURKA 

 Het ruikt hier naar onzin 

KREATIEF 

 Kultuur onder apartheid 

SAGO 

 Bolivia, diktatuur op lemen voeten (reeks Kritak Pocket, vol.6) 

ULBURGHS, JEF 

 Wegen naar zelfbeheer 
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VIEZZER, MOEMA 

Mag ik zo vrij zijn…: het relaas van Domitila, een Boliviaanse mijnwerkersvrouw (vertaald 
door Karel Thiels) 

1979 

AKZA 

 Zuid-Afrika: geschiedenis van het verzet (reeks Kritak pocket, vol.7) 

BERTMANS, MIA 

 Ik heb mijn les geleerd 

BOLOGNE, MAURICE 

De proletarische opstand van 1830 in België: met naschrift van Gerard Gale en Guido 
Vanzieleghem 

VAN ECK, LUDO 

 Het boek der kampen 

GEERTS, LEO 

 De bezetting van R.B.P. 

GILLINGHAM, JOHN R. 

Geld maken in oorlogstijd: economische collaboratie 1940-1945 (vertaald door Mimi 
Vereycken) 

VON DER GRÜN, MAX 

 Plaatselijke ijzelvorming (vertaald door Ch. Schraepen) 

JANSEN, YVES 

 Jongeren en zelfmoord 

KAMAGURKA 

 Bert maakt het gezellig 

MACCANN, EAMONN 

 Oorlog in Ierland (vertaald door Mon Nys) 

MARIËN, LUC 

 Op zoek naar Tindemans 

VAN MECHELEN, RENÉE 

 Uit eigen beweging. Balans van de vrouwenbeweging in Vlaanderen, 1970-1980 

SERVAES, JAN 
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 Het web van de media-business: doorlichting van de bewustzijnsindustrie in Vlaanderen 

SWARTELÉ, FRANS 

 Basisstrijd: tien jaar praktijk in Alken (reeks: Kritak Pocket, vol.8) 

1980 

ALLEN, WOODY 

 Binnenstebuiten (vertaald door Karel Anthierens) 

APPIGNANESI, RICHARD 

 Lenin voor beginners (vertaald door Dirk Van Beek) (co-editie met Van Gennep en Krips) 

BORMS, KRIS 

 De kinderen van Abraham: de Palestijnen en Israel 

BRAECKMAN, COLETTE 

Wij leven toch in een vrij land? Rechten en vrijheden in België (vertaald door Johan 
Depoortere) 

CROALL, STEPHEN 

Kernenergie voor beginners (illustraties van Kaianders Sempler) (co-editie met Van Gennep 
en Krips Repro) 

VAN DAMME, WILLY 

 De Cambodjanen als schietschijf 

VAN ECK, LUDO 

 Het boek der kampen 

DE HAES, FRANS 

 Het hoofd, de benen en het geld: sport en maatschappij 

HULSENS, ERIC 

 Een kinderhoofd is gauw gevuld: kritieken en essays over jeugdliteratuur 

HUYSE, LUC 

 De gewapende vrede: politiek in België tussen 1945 en 1980 

IVEN, J. en H. TER-NEDDEN 

 Uit de bek van de hel: schrijvers in Latijns-Amerika 

JOYCE, PIERRE en ROSINE LEWIN 

Voor ’s werkmans recht: Kerk en arbeidersbeweging in België (vertaald door Jan Braet en 
Frank Versieck) 
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KAMAGURKA 

 Het boeiende leven der sukkels 

LUKAS 

 Elise Linotte. De denkende krijgsman 

EL SADAAWI, NAWAL 

 De gesluierde Eva: vrouwen in de Arabische wereld (vertaald door Erika Peeters) 

VERSTRAETEN, HANS 

 Pers en macht: een dossier over de geschreven pers in België 

1981 

ABICHT, MONIKA 

Verdomme, ’t is weer ’n meid! Vrouwen en werk in België, Nederland en de Verenigde Staten 

BENSON, BERNARD 

 Het vredesboek (vertaald door Erika Peeters) (co-editie met Van Gennep) 

BENSON, BERNARD 

 Vrede of oorlog? Wat kan ik doen? 

BONTE, EDDY 

 Het cirkus van Vuile Mong en de Vieze Gasten 

BONTE, EDDY 

 Tien jaar VSO 

BREPOEL, JAAK (redactie) 

Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België. Deel 2 
(1967-1980) 

CASTILLO, CARMEN 

 Een oktoberdag in Santiago (vertaald door Liesbet Walckiers) 

CLAES, PAUL e.a. 

 Afbreken is gemakkelijk: het beste uit Heibel 

VAN ECK, LUDO 

 Zo was het in Dachau 

HAWA-TAWIL, RAYMONDA 

 Mijn land, mijn gevangenis (vertaald door Erika Peeters) 
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HEIBEL 

 Afbreken is gemakkelijk. Het Beste uit Heibel 

KAMAGURKA 

 België mijn vaderland 

KAMAGURKA 

 Folklore en wetenschap 

NEELS, LEO en KATELIJNE RONSE 

 Waarde landgenoten: onze politieke instellingen 

QUINO 

 Mafalda 1 

QUINO 

 Mafalda 2 

ROOSENS, ANTOON 

 De Vlaamse kwestie: “pamflet” over een onbegrepen probleem 

SERVAES, JAN (redactie) 

 Van ideologie tot macht: doorlichting van de bewustzijnsindustrie in Vlaanderen. Deel 2 

VANDENBROUCKE, FRANK 

 Van crisis tot crisis: een socialistisch alternatief 

WEVERBERGH, JULIEN 

 Leopold II van Saksen Coburgs allergrootste zaak 

1982 

BENSON, BERNARD 

 Een tocht naar het geluk. Deel 1 (vertaald door Erika Peeters) 

BOLLEN, RITA en FRANK MOULAERT 

 Racisten hebben ongelijk 

CALDICOTT, HELEN 

Atoomwaanzin (geassisteerd door Nancy Herrington en Nahum Stiskin; vertaald door Ben Ike, 
Klarisse Nienhuys en Alke Rosbergen) (co-editie met Luyten) 

DARGE, MONIEK 

 Lijf tegen lijf: een dagboek over ‘Vrouwen tegen Verkrachting’ 



80 
 

DENEER, MARK e.a. 

 Van zwaarden tot ploegijzers: de omschakeling van de Belgische wapenindustrie 

DE HAES, LEO 

 Gazet van Antwerpen. Een rechtse krant van de linkeroever 

KAMAGURKA 

 Prentkaarten 

KAMAGURKA 

 De rimpelclub 

KAMAGURKA en HERR SEELE 

 De fratsen van Cowboy Henk. Het gebroken oor 

KAMAGURKA en HERR SEELE 

 De fratsen van Cowboy Henk. De tintelende titel 

DE LOOF, JEF en MIEKE DE LOOF 

 En niemand hoort je huilen 

MARTINEZ, ANA GUADALUPE 

 In de gevangenissen van El Salvador (vertaald door Mark de Neve) 

DE MOBIELE HUURBRIGADE ANTWERPEN 

 Het huurboek: handleiding bij de huurwetgeving 

MOMMEN, ANDRÉ 

 De teloorgang van de Belgische bourgeoisie 

RIEMEERS, ANNE 

 Liedjes zingen op de fiets 

DE WINNE, AUGUSTE 

 Door arm Vlaanderen 

DE WIT, JOHN e.a. 

 Heerlijk: over mannelijke homoseksualiteit (co-editie met Van Gennep) 

YA-OTTO, JOHN 

Frontlijn Namibië (vertaald door Erika Peeters) (co-editie met Novib en Komitee Zuidelijk 
Afrika) 

DE ZWIJGER 
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 Cartoonboek voor beginners 

1983 

BENSON, BERNARD 

 Een tocht naar het geluk. Deel 2 (vertaald door Erika Peeters) 

BENSON, BERNARD 

 Het vredesboek. Pocket (vertaald door Erika Peeters) (co-editie met De Horstink) 

CROALL, STEVEN en WILLIAM RANKIN 

 Ecologie voor beginners (vertaald door Maarten Heirman) (co-editie met Van Gennep) 

DIDDEN, MARC 

 Brussels by night 

DE HERT, ROBBE 

Het drinkend hert bij zonsondergang: het Jungle boek van de Vlaamse film (met illustraties 
van Jan Bosschaert) 

HOGENKAMP, BERT en HENRI STORCK 

 De Borinage. De mijnwerkersstaking van 1932 en de film van Joris Ivens en Henri Storck 

HOOGHE, MARC 

En elke zondag kip: het consumentisme en de vernietiging van het leefmilieu (reeks Het 
gewicht van de tijd) 

HUYSE, LUC en JAN BERING 

 Als in een spiegel? Een sociologische kaart van België en Nederland 

INSTITUTE OF RACE RELATIONS 

 De wereld in zwart-wit. De geschiedenis van het racisme (vertaald door Mark Schaevers) 

JANSEN, YVES 

 Het nulperspectief. Jongeren in crisis 

KAMAGURKA 

 Harde tijden: het hardste uit Humo 

KAMAGURKA en HERR SEELE 

 De fratsen van Cowboy Henk. Cowboy Henk zet door 

KEYSERS, PAUL 

 Doping: het circus van list & bedrog (co-editie met De Geus) 

LANOYE, TOM 
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 Rozegeur en Maneschijn: helse kritieken 

LINKS 

 Roodboek 3. Een links crisisalternatief 

LOWETTE, TOON 

 Olie op het vuur: lobby’s en overheid in tien jaar energiecrisis 

VAN MEIR, GUIDO 

 De eerste Wonderboy peperbak 

VAN MEIR, GUIDO 

 Pest in ’t paleis (illustraties van Jan Bosschaert) 

ROTHENBERG, JEROME 

 Gedichten voor het spel van de stilte (vertaald door Jan Mysjkin) (co-editie met Goff) 

EL SADAAWI, NAWAL 

 Ferdaoes (vertaald door Erika Peeters) 

SCHEER, ROBERT 

Het huidige gevaar: de opkomst van Reagan en het committee on the present danger 
(vertaald door Paul Syrier) (co-editie met Jan Mets en SSN) 

VOLCKAERT, JOZEF 

 En dat alles voor een paar tirannen: herinneringen van een socialistisch arbeider 

ZAK 

 Hoe kwamen onze jongens ertoe om met de Romeinen te collaboreren? 

1984 

BAL, NIC 

 Mijn wankele wereld: vier jaar in het socialistisch verzet (reeks Het geheugen) 

BORMS, KRIS e.a. 

 Vooruitlopen op het Vlaamse socialisme. 25 jaar Links 

BURGOS-DEBRAY, ELISABETH 

 Rigoberta Menchu: een bericht uit Guatemala (vertaald door Raf Allaert) 

GALTUNG, JOHAN 

Er zijn alternatieven: vier wegen naar vrede en veiligheid (vertaald door Martin Gerritsen) 
(co-editie met De Horstink) 

GÈZE, FRANÇOIS, ALFREDO VALLADAO en YVES LACOSTE (redactie) 
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 De wereld in 1984 : economisch en politiek jaarboek (vertaald door Marina Bruelemans e.a.) 

JARA, JOAN 

 Victor Jara, een onvoltooid leven (vertaald door Maarten Heirman) 

LANOYE, TOM 

 Bagger 

LAUWAERT, GUIDO (redactie) 

 Vierde nacht van de poëzie 

VANDENBROEKE, CHRIS 

 Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk 

VANDENBROEKE, CHRIS 

 Vlaamse koopkracht: gisteren, vandaag en morgen 

VERMEYLEN, PIET 

 Een gulzig leven (reeks Het geheugen) 

VERSTEYLEN, LUC 

 Ga naar de straten en de pleinen: Kerstmis in de Begijnenstraat 

VINTS, LUC 

 Kongo, made in Belgium: beeld van een kolonie in film en propaganda 

DE VOS, JOHAN 

 Wilde fotografie 

1985 

BAL, NIC 

 De mens is wat hij doet: BRT-memoires (reeks Het geheugen) 

BREPOELS, JAAK e.a. 

 Eeuwige dilemma’s, honderd jaar socialistische partij 

BREPOELS, JAAK e.a. (redactie) 

 Stadsboek Leuven 

BUYENS, FRANS 

 Ze is minder dood dan de anderen 

DAVID, LIEVEN 

 New wave 
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DIDDEN, MARC 

 Istanbul: a film 

VAN DOORSLAER, RUDI en ETIENNE VERHOEYEN 

 De moord op Lahaut: het communisme als binnenlandse vijand 

GERARD, EMMANUEL 

 De katholieke partij in crisis: partijpolitiek leven in België (1918-1940) 

GÈZE, FRANÇOIS e.a. 

 De wereld in 1985. Economisch en politiek jaarboek 

DE HAES, LEO 

 Vechten voor onze rechten. ’60-’61. De staking tegen de Eenheidswet 

LAMPO, JAN 

 In altijd lege kamers 

LIS, CATHARINA, HUGO SOLY en DIRK VAN DAMME 

 Op vrije voeten? Sociale politiek in West-Europa (1450-1914) 

MUSEUM VOOR INDUSTRIËLE ARCHEOLOGIE EN TEXTIEL 

 Lichaam en hygiëne. Naar de wortels van de huidige gezondheidskultuur 

OP DE BEECK, JOHAN 

 Omroepen in de woestijn: de BRT-discussie 

PEARCE, JENNY 

De achtertuin: VS-interventies in Midden-Amerika en het Caraïbische gebied (vertaald door 
Erika Peeters, voorwoord van Jan van der Putten) (co-editie met Jan Mets) 

POLEKAR 

 Het laboratorium van de crisis: debat over een nieuwe maatschappelijke ordening 

SAPPHO 

 Liederen van Lesbos (vertaald door Paul Claes) (reeks Kritak Klassiek) 

SHELDON, DYAN 

 Liefde is lijden (vertaald door Christel Mertens) 

ULBURGHS, JEF 

 Leven tussen twee vuren (reeks Het geheugen) 

VANDENBROEKE, CHRIS 
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 De toekomst van het Vlaamse volk: geschiedenis en futurologie 

VERHOYE, BERT en ZAK 

 De vliegende paap 

1986 

ALBERS, FRANK e.a. 

 Mooie jonge goden: Vlaams literair talent 

ANTHIERENS, JOHAN 

 Het Belgische domdenken: smaadschrift 

BARRIOS DE CHUNGARA, DOMITILA 

 Het onrecht is groter dan Bolivië (opgetekend door David Acebey) 

BRAEM, RENAAT 

 Het schoonste land ter wereld. Memoires 1910-1986 (reeks Het Geheugen) 

BUYLE, DANIËL 

 De lakeien van de Wetstraat: schets van een journalistiek en politiek milieu 

BUYLE, DANIËL en SIEN VAN DER DONCKT 

 Incognito. Reportage uit Zuid-Afrika en Namibië 

CAPITEYN, ANDRÉ 

 Een Vlaming ontdekte Afrika, Pieter Fardé: feiten, fraude, fictie (reeks Kritak Passages) 

CEULEERS, JAN en MARK SCHAEVERS (samenstelling) 

 Waar ligt België? Buitenlandse schrijvers op zoektocht 

DE CONINCK, HERMAN e.a. 

 Hard op de tong 

DANIELS, EDDY e.a. 

 Een bewogen portret: cultuur en politiek in Vlaanderen: 10 jaar Kritak 1976-1986 

ELIOT, T.S. 

 Het barre land (vertaald door Jan Venderickx) (reeks Kritak Klassiek) 

FLAUBERT, GUSTAVE 

 Reis door de Oriënt (vertaald door Chris Van de Poel) (reeks Kritak Passage) 

VAN GENECHTEN, GUIDO 
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Kermis: het spiegelpaleis van het volk: tentoonstelling Gent, Centrum voor Kunst en Cultuur, 
28 februari-13 april 1986 (co-editie met M.I.A.T. Gent) 

HERTMANS, STEFAN 

 Gestolde wolken 

INTERNATIONAAL CENTRUM VOOR ARBEIDERSSAMENWERKING ANTWERPEN 

Bedrijfsdoorkijkboek: gids voor het zelf doen van onderzoek naar een multinationale 
onderneming 

VAN LAEKEN, WILLIAM 

 Een vermoeden hoe alles eruitziet: reportages en reisverhalen 

LAWRENCE, D.H. 

 Vijgen: gedichten (vertaald door Paul Claes) (reeks Kritak Klassiek) 

LINTERS, ADRIAAN 

De wortels van Flanders Technology. Industrieel erfgoed en industriële archeologie in 
Vlaanderen 

MALERBA, LUIGI 

 De ontdekking van het alfabet: verhalen 

MANDELSTAM, OSIP 

 Zwarte aarde (vertaald door Myriam Van Hee en Peter van Everbroek) (reeks Kritak Klassiek) 

NYS, MON 

 Inis Fail: oude Ierse gedichten (reeks Kritak Klassiek) 

PERNATH, HUGUES C. 

 Stem en tegenstem (reeks Kritak Klassiek) 

EL SADAAWI, NAWAL 

 God stierf aan de Nijl (vertaald door Silja de Handschutter en Lieve Lombaerts) 

SCIASCIA, LEONARDO 

 Todo modo: het gevaar van geestelijke oefeningen (vertaald door Jenny Tuin) 

SUETONIUS 

 Caligula. De maanzieke keizer (vertaald door Jef Ector) (reeks: Kritak Klassiek) 

TRIEST, MONIKA 

 Vrouwen tussen wetenschap en beleid 

DE WITTE, PAUL 
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Alles is omgekeerd: hoe de werklieden leefden (1848-1918) (annotatie en nawoord door 
Helmut Gaus en Guy Vanschoenbeek) (reeks: Het geheugen)  

1987 

ACKROYD, PETER 

 Het laatste testament van Oscar Wilde (vertaald door Mark De Neve en Mon Nys) 

AICHINGER, ILSE 

 *De gebondene: verhalen (vertaald door Carlien Brouwer e.a.)16 

ALECHINSKY, PIERRE 

 *De andere hand: verhalen van een schilder (vertaald door Hugo Claus en Freddy de Vree) 

BATAILLE, GEORGE 

 Het oog (vertaald door Paul Claes) (reeks Kritak Klassiek) 

BRULEZ, RAYMOND 

 *André Terval, of, Inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid: roman 

CAMI, BEN 

 Brief aan Dorothy: en andere verhalen 

CAMUS, ALBERT 

 Reisdagboeken (vertaald door Chris Van de Poel) (reeks Kritak Passages) 

COOLSAET, RIK 

 Buitenlandse zaken 

DEBUNNE, GEORGES 

 Vakbonden en Europa: verleden en toekomst 

DELEU, JOZEF 

 Pleinvrees der kanunniken 

GIDE, ANDRÉ 

 Reis naar Congo (vertaald door Leonard Nolens) 

GOVAERTS, JO 

 Hanne Ton 

GRAUWS, GILBERT 

 De papegaaienschommel: verhalen 

                                                           
16

 Wanneer een werk voorafgegaan wordt door een asterisk (*), dan is het in co-editie met Meulenhoff 
uitgegeven. 
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DE HAES, LEO 

 Belgisch blunderboek: het Rekenhof over het wilde wanbeheer 

HERMANS, RUDI 

 Bijna het paradijs: roman 

HERTMANS, STEFAN 

 *Gestolde wolken 

HERTMANS, STEFAN 

 *Zoutsneeuw: elegieën 

HUYSE, LUC 

 De verzuiling voorbij 

JORIS, LIEVE 

 *Terug naar Kongo 

MIJLEMANS, MARC 

 Mijl op zeven: nagelaten werk 

VAN DER PUTTEN, JAN 

 Latijns-Amerika tussen de regels (co-editie met Jan Mets) 

RASKIN, BRIGITTE 

 Het koekoeksjong 

ROBBERECHTS, DANIËL 

 Dagboek ’66-‘68 

ROBBERECHTS, DANIËL 

 De grote schaamlippen: dagboek ’65-‘66 

EL SADAAWI, NAWAL 

 Vrouwengevangenis (vertaald door Silja De Handschutter en Lieve Lombaerts) 

VERBRUGGEN, DIRK 

 Heilig zonder moeite: roman 

VERMEERSCH, PETER 

 Het slijk der zinnen: pornografie in België 

1988 

ALTHIERENS, JOHAN e.a. 
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 Onmogelijke interviews 

BARTHES, ROLAND 

 Parijse avonden: mini-teksten (vertaald door Chris Van de Poel) (reeks Kritak Passages) 

BRUGMANS, HENDRIK 

*Wij, Europa: een halve eeuw strijd voor emancipatie en Europees federalisme (opgetekend 
door Hanna Kirsten) 

CAMI, BEN 

 Ik ben hier vreemd 

COECK, JEF e.a. 

58-68: de stoute jaren: muziek, mode, design, architectuur, fotografie, radio&TV, film, 
theater, kunst, literatuur (samenstelling door Jan Ceuleers en Frank Vanhaecke) 

COPPIETERS, MAURITS 

 De redding van Afrika 

DEBUNNE, GEORGES 

 Ik heb mijn zeg gehad: memoires (reeks Het geheugen) 

DELEU, JOZEF 

 Citoyen de la Frontière: in de maat van zeven 

DREUILHE, ALAIN E. 

Man tegen man: gevecht tegen een ziekte (vertaald door Jean-Pierre Plooij) (co-editie met 
Balans) 

FRAMPTON, KENNETH 

Moderne architectuur: een kritische geschiedenis (vertaald door Henk Hoeks e.a.) (co-editie 
met Sun) 

GALE, ROBERT PETER en THOMAS HAUSER 

Arts in Moskou : de strijd van een amerikaanse beenmergchirurg en zijn Russische collega’s 
tegen de gevolgen van Tsjernobyl (vertaald door J. Verheydt) 

HAWKES, JOHN 

 De bloedsinaasappels (vertaald door Peter Bergsma) (co-editie met Goossens) 

HERTMANS, STEFAN 

 *Bezoekingen: gedichten 

HUGHES, ROBERT 

 De fatale kust: het epos van Australië (vertaald door J. Verheydt) (co-editie met Balans) 
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ILEGEMS, DANNY 

 Warm hart, koud staal: de gebroken ambitie van Anne Bermheim 

LEYS, SIMON 

 De dood van Napoleon (vertaald door Chris Van de Poel) 

PEETERS, KOEN 

 Conversaties met K. 

PLEIJ, HERMAN 

*De sneeuwpoppen van 1511: literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne 
tijd 

REYNEBEAU, MARC 

 Apollo’s klacht: over cultuur in Vlaanderen en elders 

RIFKIN, JEREMY 

 De grenzen van de tijd: de cruciale rol van tijd in ons leven (vertaald door Frans Bruning) 

EL SADAAWI, NAWAL 

De val van de imam (vertaald door Erika Peeters) (co-editie An Dekker) 

SCIASCIA, LEONARDO 

 1912+1 (vertaald door Jenny Tuin) 

SJTSJARANSKI, NATHAN 

De memoires van Nathan Sjtsjaranski (vertaald door Frans en Joyce Bruning) (co-editie met 
Balans) 

TRISTAN, ANNE 

 Aan het Front: zes maanden geïnfiltreerd bij Le Pen (vertaald door Cateau Robberechts) 

TURF, JEF 

 Het verval: sleutelnovelle 

VANDELOO, JOS 

 *Observatorium: fantastische verhalen 

VANDELOO, JOS 

 *De weg naar de Ardennen: roman 

VANHESTE, BERT 

 *Eeuwig en drie dagen: roman 

WIECKMANN, JÜRGEN 
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Het chaos computer boek: over inbreken in computersystemen, wiz-kids, virussen, 
kunstmatige intelligentie… (vertaald door Pieter Janssens) 

VAN DE WIELE, JOHAN e.a. 

De markt: economisch forum en kloppend hart van agrarische, stedelijke en industriële 
maatschappijen 

1989 

ACKROYD, PETER 

 *Chatterton: roman (vertaald door Mea Flothuis) 

VAN DER BREMPT, DORIAN en MARK VAN DYCK 

 Monologen met Jan Hoet 

BREPOELS, JAAK (redactie) 

Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België.  

CHLEBNIKOV, VELIMIR 

Zaoem (samengesteld door Jan Mysjkin, vertaald door Miriam Van Hee) (reeks Kritak Klassiek) 

DEMEESTER, RITA 

 *Stampvoeten in het donker: verhalen 

D’HAEN, CHRISTINE 

 Zwarte sneeuw 

VAN ELZEN, SUS 

 Hoog boven de blauwe stad: verhalen 

GOVAERTS, JO 

 De twijfelaar 

GUWY, FRANCE 

 Langs de hartstocht 

HERTMANS, STEFAN 

 *De grenzen van woestijnen: verhalen 

HERTMANS, STEFAN 

 *Sneeuwdoosjes: essays over literatuur 

HUMO 

 Het leukste uit Humo houden wij mooi voor onszelf 

HUYSE, LUC 
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 De kleur van het recht 

LAWRENCE, D.H. 

 Naar Sardinië: reisdagboek (vertaald door Erik Spinoy) (reeks Kritak Passages) 

DE MARTELAERE, PATRICIA 

 *De schilder en zijn model: roman 

MASLOW, JONATHAN E. 

*De Quetzal en de gier: schoonheid en verschrikking in Guatemala (vertaald door Jos den 
Bekker) 

METCALFE, PHILIP  

 1933 (vertaald door J. Verheydt) 

ORSENNA, ERIK 

 De koloniale tentoonstelling (vertaald door Chris Van de Poel) 

DE PAUW, JOSSE 

 Ward Comblez: he do the life in different voices 

DE PRETER, RENÉ en ELS WITTE 

 Samen sparen : de geschiedenis van de spaarbank Codep en haar voorlopers 

TOBBACK, LOUIS 

 Ik ben een gematigd man (samengesteld door Jacky Huys) 

VAN TOURS, GREGORIUS 

 De vaas van Soissons: Frankische verhalen (vertaald door Jef Ector) (reeks Kritak Klassiek) 

VAN WINCKEL, ANNEMIE 

 Lotgenotes 

VAN WOLFEREN, KAREL 

Japan: de onzichtbare drijfveren van een wereldmacht (vertaald door Josée Bonnier en Pieter 
Janssens) 

1990 

APOSTEL, LEO e.a. 

 Zonder zuilen: stappen naar een open samenleving (reeks Het gewicht van de tijd) 

ACKROYD, PETER 

 *Hawksmoor (vertaald door Jos den Bekker) 

ANTHIERENS, JOHAN e.a. 
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 Brief aan een postzegel: kritisch koningsboek 

BOGAERT, GIE e.a. 

 *Burengerucht: het Vlaams verhaal doet weer de ronde 

BOGAERT, GIE 

 *Wat kwaad doen tovenaars? 

BOSWELL, JOHN 

Overgeleverd aan vreemden: het verlaten van kinderen in de oudheid en de middeleeuwen 
(vertaald door Gerda Pancras en Tilly Schel) 

BRANCH, TAYLOR 

De geschiedenis van een droom: Amerika onder Martin Luther King en de Kennedy’s 
(vertaald door Jeanne Driessen en Frans Bruning) 

CLAES, PAUL (samenstelling en vertaling) 

 De liefste: onsterfelijke liefdesverzen (reeks Kritak Klassiek) 

DE DECKER, JACQUES 

 Het reuzenrad (vertaald door Ernst van Altena) (co-editie met Goossens) 

DELEU, JOZEF 

 *Voorbij de grens: lyrisch proza 1972-1988 

DUBOIS, MICHEL en DOMINIQUE PACQUET 

 Michel Preud’homme 

GIJSELS, HUGO 

 De bende & co: 20 jaar destabilisering in België 

GIJSELS, HUGO 

 Het leugenpaleis van VdB 

HEMINGWAY, ERNEST e.a. 

 *De beste Amerikaanse verhalen uit Esquire (vertaald door Johan Hos e.a.) 

HUGHES, ROBERT 

 Kritisch, in vredesnaam kritisch: over kunst en kunstenaars (vertaald door Bab Westerveld) 

ILEGEMS, DANY, RAF SAUVILLER en JAN WILLEMS 

 De bende-tapes 

JORIS, LIEVE 

 *De melancholieke revolutie 



94 
 

KOECK, PAUL 

 Notaris X 

VAN DER LEEUW, CHARLES 

 Libanon: de vermoorde onschuld (co-editie met Jan Mets) 

LEPPMANN, WOLFGANG 

 Rainer Maria Rilke: zijn leven en werk (vertaald door Theodor Duquesnoy) 

DE MARTELAERE, PATRICIA 

 *Littekens: roman 

VAN MEIR, GUIDO 

 Het wordt teveel voor Corneel 

MEMO 

 De groene gids: mens- en milieuvriendelijk ondernemen in Vlaanderen 

MICHIELSEN, PETER P. 

Verworpen en ontwaakt: Hongarije, Polen, DDR, Tsjechoslowakije, Bulgarije, Roemenië, 
Joegoslavië, Albanië 

OPPERMANS, WEDUWE 

 Feestelijk Vermoord 

DE PAUW, JOSSE 

 Het kind van de smid 

PURDY, JAMES 

De gewaden der levenden (vertaald door Graa Boomsma) (co-editie met Athenaeum-Polak 
en Van Gennep) 

RASKIN, BRIGITTE 

 *Overwinterdagboek 

SCHILTZ, HUGO 

Gedaan met treuren en zeuren: omtrent de jongste staatshervorming (reeks Het gewicht van 
de tijd) 

SCIASCIA, LEONARDO 

 De context: een parodie (vertaald door Jenny Tuin) (co-editie met C.J. Goossens) 

SERGEN, KAREL 

 Buitenbeeld: gedichten 
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SIMONS, LUDO 

Het ravijn tussen Essen en Roosendaal: culturele integratie voor beginners (reeks Het gewicht 
van de tijd) 

STERNE, LAURENCE 

Het leven en de opvattingen van de heer Tristram Shandy (vertaald door Jan en Gertrude 
Starink) (co-editie met Athenaeum-Polak en Van Gennep) 

VANHOLE, KAMIEL 

 *Een demon in Brussel 

VAUTRIN, JEAN 

 Het jaar van de orkanen (vertaald en ingeleid door Ernst van Altena) (co-editie met Goossens) 

VAUTRIN, JEAN 

De roerloze reis en andere verhalen (vertaald en ingeleid door Ernst van Altena) (co-editie 
met Goossens) 

ZAK 

 Tien jaar eenzaamheid 

ZIEGLER, JEAN 

 Zwitserland wast witter: bankier van de drugshandel (vertaald door Hien Montijn) 

1991 

ALLETZHAUSER, AL 

De Nomura dynastie: het machtigste bedrijf ter wereld: het imperium van een Japanse 
familie (vertaald door Pieter Janssens) 

BARREZ, DIRK 

 Super club: scenario van een kaskraker 

BEIGBEDER, FRÉDÉRIC 

Herinneringen van een prettig gestoorde jongeman (vertaald door Peter Verhelst) (co-editie 
met Goossens) 

BLY, ROBERT 

 De wildeman: een boek over mannen 

BO, LI 

De naam van de maan: 44 gedichten (vertaald door Mon Nys en Willy Vande Walle) (reeks 
Kritak Klassiek) 

BOENDERS, FRANS 
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 Kunst zonder kader, museum zonder hoed (reeks Het gewicht van de tijd) 

COLEMAN, RAY en BILL WYMAN 

Bill Wyman, Stone alone: de inside story van de Rolling Stones (vertaald door Joost van der 
Meer, William Oostendorp en Pieter Janssens) (co-editie met Balans) 

DELEU, JOZEF 

 Verzwegen misverstanden: over onze onvoltooide emancipatie 

DEMEESTER, RITA 

 *Droomjager: verhalen 

DEWAEL, PATRICK 

 De warme hand: cultuur maakt het verschil 

D’HONDT, PAUL 

Mens voor mens: een openhartig gesprek over het migrantenbeleid (opgetekend door Manu 
Adriaens) (reeks Het gewicht van de tijd) 

DORNY, SERGE en JOHAN THIELEMANS 

 Opera: de toekomst van een verleden 

FANTE, JOHN 

 *De geschiedenis van een hond: roman (vertaald door Mea Flothuis) 

FROMM, BELLA 

 Bloed en banketten: society reporter in Berlijn (vertaald door Jaap van der Wijk) 

GIJSELS, HUGO 

 Netwerk Gladio 

GILLIAMS, MAURICE 

 Gregoria, of, Een huwelijk op Elseneur: esoterische memorabilia, 1938 [1982] 

HERTMANS, STEFAN 

 *Verwensingen: gedichten 

VAN HEULENDONK, GUIDO 

 De echo van de raaf: verhalen 

HUYSE, LUC e.a. 

 Onverwerkt verleden: collaboratie en repressie in België, 1942-1952 

ILEGEMS, DANNY en JAN WILLEMS 

 De kroon ontbloot: over de macht van Boudewijn 
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VAN IMPE, MARC 

 Groot vuil: het milieuprobleem in België 

JORIS, LIEVE 

 *Een kamer in Cairo 

KARPOV, ANATOLI 

Karpov over Karpov: memoires van een wereldkampioen (vertaald Jaap van der Wijk) (co-
editie met Balans) 

LEWIS, MICHAEL 

 Blufpoker! Rijk worden in de jungle van Wall Street (vertaald door Jaap van der Wijk) 

MARTENS, RUUD 

 Van Adamo tot Zamouri: Belgische migranten over Belgische migranten 

PEETERS, KOEN 

 *Bezoek onze kelders 

RILKE, RAINER MARIA 

 De kornet (vertaald door Paul Claes) (reeks Kritak Klassiek) 

VAN ROSSEM, JEAN-PIERRE 

 Libertijns Manifest (reeks Het gewicht van de tijd) 

ROTTHIER, RUDI 

 Coupe banale 

DE SAHAGUN, FRAY B. 

*De Azteken: kroniek van een verdwenen cultuur (vertaald door M. Faber-Herresma, Johann 
Lechner, A.S. Van der Moore et al.) 

SAVIGNEAU, JOSYANE 

Marguerite Yourcenar: de regie van een leven (vertaald door Jenny Tuin) (co-editie 
Athenaeum, Polak en Van Gennep) 

SCIASCIA, LEONARDO 

 Open deuren (vertaald door Tineke van Dijk) (co-editie met Goossens) 

SEYMORE, BOB 

 The end: de dood van Jim Morrison (vertaald door Mark De Neve) 

TOBBACK, LOUIS 

Afscheid van een stiefzoon: een gesprek over het socialisme en de staat (opgetekend door 
Paul Ponsaers) (reeks: Het gewicht van de tijd) 
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TODOROFF, BORIS 

 *Isis: verhalen 

VELLE, KAREL 

 De nieuwe biechtvaders: de sociale geschiedenis van de arts in België 

VERANNEMAN, CHRISTA 

 Het lege nest: het relaas van een adoptie 

VAN WINCKEL, ANNEMIE 

 Keien in de vijver 

WOODWARD, BOB 

 De machthebbers (vertaald door Jaap van der Wijk e.a.) 

WRIGHT, PETER 

Spionagehandboek: de geheime wereld van A tot Z (vertaald door Paul Syrier) (co-editie met 
Jan Mets) 

1992 

ANTHIERENS, JOHAN en WILLEM ELSSCHOT 

 Het ridderspoor 

BLOMMAERT, STEFAN 

Niets is mogelijk, alles kan: de wondere wereld achter het ijzeren gordijn, of hoe heet dat 
tegenwoordig? 

BOGAERT, GIE 

 *Keizer Doede 

BUFFORD, BILL 

 *Tussen het tuig (vertaald door Ernst Ris) 

DESCHOUWER, KRIS 

 Politiek zonder boe of bah (reeks Het gewicht van de tijd) 

D’HAEN, CHRISTINE 

 *Duizend-en-drie 

VAN DOORSLAER, RUDI e.a. 

Herfsttij van de 20ste eeuw: extreem-rechts in Vlaanderen 1920-1990 (co-editie met 
Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog) 

GIJSELS, HUGO 



99 
 

 Het Vlaams Blok 

HENDRYCKX, MICHIEL 

 Twee ezels: een jongensboek 

HERTMANS, STEFAN 

 *Kopnaad: een tekst voor vier stemmen 

HOFLACK, KRIS 

 Monologen met Hugo Schiltz 

HUYSE, LUC e.a. 

 24 november 1991: de betekenis van een verkiezingsuitslag (reeks: het gewicht van de tijd) 

JORIS, LIEVE 

 *Zangers op Zanzibar en andere reisverhalen 

LAKS, SZYMON 

 Kapelmeester van Auschwitz: muziek uit een andere wereld 

LOWETTE, TOON 

 Monologen met Norbert de Batselier 

DE MARTELAERE, PATRICIA 

 *De staart: roman 

DE MOOR, PIET 

 *Uit de dode hoek: de metamorfose van Midden-Europa 

PASSTOORS, HÉLÈNE 

 Saanstaan: solidariteit tussen noord en zuid (reeks Het gewicht van de tijd) 

READ, PIERS PAUL 

 *Overleven: het verhaal van de vliegramp in de Andes (vertaald door Dolf Koning) 

RONSE, TOM 

 Rambo op lemen voeten: Amerika in de jaren negentig 

SCHRAUWEN, GRIET 

 Spelen met passie: over liefde en lijden 

THOMPSON, HARRY 

 Hergé – Kuifje, een dubbelbiografie (vertaald door Jaap van der Wijk) (co-editie met Balans) 

VANDENBROEKE, CHRIS 
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 Rendez-vous met de toekomst: de vergrijzing van Vlaanderen 

VERDUYN, LUDWIG 

 Beaulieu pleit onschuldig 

WARREN, HANS (samenstelling) 

 *Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie 

1993 

AL-RADI, NUHA 

 Dagboek uit Bagdad (vertaald door Piet Jaarsma) (co-editie met Jan Mets en Novib) 

ASH, TIMOTHY G. 

*In naam van Europa: Duitsland en het gespleten continent (vertaald door Jan Willem Bos 
e.a.) 

VAN BASTELAERE, DIRK 

 Het beroep van dichter: Vlaanderen en zijn letterenbeleid 

BEN JELLOUN, TAHAR 

 De blinde engel: roman (vertaald door Maria Noordman) (co-editie met De Geus) 

BOSTEELS, PAUL  

Het adembenemend ogenblik 

BOUSSET, HUGO 

 *De gulden snede: over Nederlands proza na 1970 

DE BRABANDER, GUIDO, L. VERVOORT en F. WITLOX 

 Metropolis: over mensen, steden en centen 

CALVI, FABRIZIO 

Het Europa van de peetvaders: de maffia verovert een continent (vertaald door Jan 
Middendorp en Cathérine Dal) (co-editie met Balans) 

DE CONINCK, DOUGLAS 

 Blijvende blunders: de grote nutteloze werken 

DEVILLÉ, RIK 

 De laatste dictatuur: pleidooi voor een parochie zonder paus 

D’HAEN, CHRISTINE 

 *Een brokaten brief 

DE DUVE, PASCAL 
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Uitvaren: 26 dagen uit de vurige aftocht van een hartstochtelijke jongeman (vertaald door 
Luuk Rademakers en Muriel Dewimille) (co-editie met Goossens) 

FISHER, DAVID en ANTHONY READ 

 De val van Berlijn: 1936-1945 (vertaald door Bab Westerveld) (co-editie met Balans) 

DE GREEF, HUGO en JAN HOET 

 Gesprekken met Jan Fabre 

HAZEU, WIM 

 Literaire cafés in Antwerpen (co-editie met Balans) 

JANSSEN, ROEL 

Erger dan liefde: de internationale economie van Bretton Woods tot Maastricht (co-editie 
met Balans) 

DE JONG, MARTIEN J.G. 

 *Droom bezit geen erfgenaam: mythe en werkelijkheid bij Maurice Gilliams 

JORIS, LIEVE 

 *De poorten van Damascus 

JORIS, LIEVE 

 *Zangeres op Zanzibar en andere reisverhalen 

KENNEDY, PAUL 

 *De wereld in een nieuwe eeuw (vertaald door J. Verheydt) 

DE KEYZER, LAURENS en ROGER MARIJNISSEN 

 Koenraad Tinel: sculpturen, tekeningen 

DE KUYPER, ERIC 

De verbeelding van het mannelijk lichaam: naakt en gekleed in Hollywood 1933-1955 (co-
editie met Sun) 

LAERMANS, RUDI 

 De lege plek: opstellen over cultuur en openbaarheid in de provincie Vlaanderen 

VAN LEEUWEN, RICHARD 

 De vertellingen van duizend-en-één-nacht. Delen 1 en 2 (co-editie met Bulaaq) 

LORENZO, ORESTES 

 *Vleugels van de dageraad: een Cubaanse odyssee (vertaald door Martha Heesen e.a.) 

MAKIYA, KANAN 
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Verzwegen wreedheid: nationalisme, dictatuur, opstand en het Midden-Oosten (vertaald 
door Anneke van Ammelrooy) 

MEULEN, EVER 

 Honderd Humo covers: 1972-1992 (co-editie met Oog&Blik) 

MORELLI, ANNE (redactie) 

Geschiedenis van het eigen volk: de vreemdeling in België van de prehistorie tot nu (vertaald 
door Marc Laquière) 

VAN MULDERS, WIM e.a. 

 Het vel van Cambyses 

PEETERS, KOEN 

 *De postbode 

PINXTEN, RIK 

 Geef aan de keizer…: omtrent religie en politiek (co-editie met Karel Cuypers Centrum) 

POSNER, GERALD 

De kinderen van Hitler: gesprekken met zonen en dochters van de belangrijkste nazi-leiders 
(vertaald door Jos den Bekker) 

PRIMS, LUT en RONNY DE MEYER 

 Het Zuid : Antwerpen 1875-1890 : architectuur & maatschappij 

RADZINSKY, EDVARD 

De laatste tsaar: het drama van Nicolaas II (vertaald door Jaap van der Wijk) (co-editie met 
Balans) 

RIMBAUD, ARTHUR 

H, erotische gedichten (vertaald door Paul Claes) (co-editie met Goossens, reeks Kritak 
Klassiek) 

ROGIERS, FILIP 

 Monologen met Jozef Deleu 

ROOBJEE, PJEROO 

 Dodemanskamer 

DE STOOP, CHRIS 

Ze zijn zo lief, meneer: over vrouwenhandelaars, meisjesballetten en de bende van de 
miljardair 

TAVERNE, ED en IRMIN VISSER (redactie) 
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Stedebouw: de geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden (co-editie 
met Sun) 

THATCHER, MARGARET 

 Mijn jaren in Downing Street 10 (vertaald door M. Benninga e.a.) (co-editie met Balans) 

VANEMPTEN, JEAN en LUDWIG VERDUYN 

 Witwassen in België: crimineel geld in de wereld van de haute finance 

VANHOLE, KAMIEL 

 *De beet van de schildpad: roman 

VERHEYEN, LUC 

 Mexico, Mexico, Mexico: land tussen twee werelden 

WAITE, TERRY 

 De bemiddelaar (vertaald door WVK-groep) (co-editie met Balans) 

WENSELEERS, LUC 

 *De pels van de vos: historische achtergronden van de middeleeuwse Reinaert-satire 

1994 

AERTS, FRANS 

De dictatuur van het simplisme: over cultuur in de tijd van de media (reeks Het gewicht van 
de tijd) 

ARNETT, PETER 

In de frontlinie: oorlogsreporter van Vietnam tot Bagdad (vertaald door Jaap Van der Wijk) 
(co-editie met Balans) 

AURELIUS, MARCUS 

Persoonlijke notities (vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Simone Mooij-
Valk) (co-editie met Ambo, reeks Ambo-klassiek) 

DE BOOSE, JOHAN 

 Fluweel van leegte: roman 

DE BRABANDER, GUIDO en KATRIEN DICKELE 

 Reuzen van dwergen: een regionale strategie voor de kleine en middelgrote onderneming 

CAMPS, HUGO 

 Constant Vanden Stock: één leven, twee carrières (co-editie met Thomas Rap) 

CARPENTIER, CHRISTIAN en FRÉDÉRIC MOSER 
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De staatsveiligheid: geschiedenis van een destabilisatie (vertaald door Jan Middendorp en 
Catherine Dal) 

CICERO 

Verkiezingshandleiding (vertaald en ingeleid door J.A. van Rossum en H.C. Teitler) (co-editie 
met Ambo, reeks Ambo-klassiek)  

CLAES, PAUL 

 Mimicry 

CLAEYS, MANU en JAN DENOLF 

 *Jonge sla: Vlaams literair talent 

COREN, STANLEY 

De intelligentie van honden: bewustzijn en vaardigheden (vertaald door Jaap van der Wijk) 
(co-editie met Balans) 

DELEU, JOZEF 

 *Pleinvrees der kanunniken: negen redevoeringen 

DEMEESTER, RITA 

 *Land van belofte: verhalen 

DESMET, JAN 

 Moeder natuur naakt! Over de schone schijn van onze natuur (co-editie Jan van Arkel) 

DEVILLÉ, RIK 

 De katholieke ziekte: een diagnose 

VAN DOOREN, FRANS (samenstelling) 

 Gepolijst albast: acht eeuwen Italiaanse poëzie (co-editie met Ambo, reeks Ambo-klassiek) 

ELCHARDUS, MARK 

 Op de ruïnes van de waarheid: lezingen over tijd, politiek en cultuur 

ELEUSINUS, AESCHYLUS 

De Perzen (vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Herman Altena) (co-editie 
met Ambo, reeks Ambo-klassiek) 

FREY, MARC en JÜRGEN ROTH 

Het Verenigd Europa van de maffia (vertaald en bewerkt door W. Hansen) (co-editie met Van 
Gennep) 

FRISCH, MAX 

 *Vereniging vrijwillige dood (vertaald door Hans Hom) 
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GOVAERTS, JO 

 Waar je naar zit te kijken: gedichten 

HERTMANS, STEFAN 

 *Muziek voor de overtocht 

HERTMANS, STEFAN 

 *Naar Merelbeke: roman 

HIPPONENSIS, AUGUSTINUS 

Over de vrije wilskeuze (vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Olav Albers) 
(co-editie met Ambo, reeks Ambo-klassiek) 

HRVATIN, EMIL 

Herhaling, waanzin, discipline: het theaterwerk van Jan Fabre (vertaald door Koen Geldof) 
(co-editie met International Theatre & Film Books) 

HUGHES, ROBERT 

 De klaagcultuur (vertaald door Johan Hos) (co-editie met Balans) 

HUYSE, LUC 

 De politiek voorbij: een blik op de jaren negentig 

VAN LEEUWEN, RICHARD 

 Het verhaal van Aladdin en de wonderlamp (co-editie Bulaaq) 

VAN LEEUWEN, RICHARD 

 De vertellingen van duizend-en-één-nacht. Deel 5 

VAN LEEUWEN, RICHARD 

 De vertellingen van duizend-en-één-nacht. Deel 6 

LERNOUT, GEERT 

 James Joyce: schrijver 

MACINTYRE, BEN 

Vergeten vaderland: op zoek naar het fascistisch paradijs van Elisabeth Nietzsche (co-editie 
met Balans) 

MAES, JEF en STIENE VAN RIE 

Minder=meer: over de onvermijdelijkheid van arbeidsduurvermindering (reeks Het gewicht 
van de tijd) 

DE MARTELAERE, PATRICIA 

 *Een verlangen naar ontroostbaarheid: over leven, kunst en dood 
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MATVEJEVIC, PREDRAG 

 *De Middellandse Zee: een getijdenboek (vertaald door Tom Eekman) 

VAN MEIR, GUIDO 

Feestelijk bedankt! Het wordt weer te veel voor Corneel, gebundelde columns, Humo 1990-
1994 

NICKSON, ELIZABETH 

Hersenspoeling: een moeder, een dochter en de experimenten van een vermaard psychiater 
(co-editie met Balans) 

OLYSLAEGERS, JEROEN 

 Navel 

OTTEN, MARCEL 

Edda: de liederen uit de Codex Regius en verwante manuscripten (vertaald, ingeleid en van 
aantekeningen voorzien door Marcel Otten) (co-editie met Ambo, reeks Ambo-klassiek) 

PRUDENTIUS 

Getijden (ingeleid en vertaald door Louis Van de Laar) (co-editie met Ambo, reeks Ambo-
klassiek) 

RAMAEKERS, WARD 

 Johnny en Marina: een week uit het leven van ’s lands kleurrijkste koppel 

RASKIN, BRIGITTE 

 *De eeuw van de ekster: een Belgisch levensverhaal 

REYNIERS, JOHAN (red.) 

 Het dansende lichaam: klassieke teksten over [hedendaagse] dans (co-editie met Klapstuk) 

ROBBERECHTS, DANIËL 

 Nagelaten werk 

SAEGEMAN, ELIE 

 Het fossiele licht, of, Landuyts alleenspraak 

SEGHERS, GRETA 

 Een dunne wand: roman in fragmenten 

SPELIERS, HEDWIG 

 Dag Streuvels: ‘Ik ken den weg alleen’ 

TAVERNE, ED en IRMIN VISSER (redactie) 
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Stedebouw: de geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden (co-editie 
met Sun) 

VAN TOURS, GREGORIUS 

Historiën (vertaald en voorzien van aantekeningen door F. Meijer) (co-editie met Ambo, 
reeks Ambo-klassiek) 

TRUYMAN, ANDRÉ 

 Saint-Amour: de biecht van een priester 

VANDEKEYBUS, WIM en ULTIMA VEZ 

 Mountains made of barking 

VERDUYN, LUDWIG 

 Jean-Pierre Van Rossem: opkomst en val van een financieel stroman 

VERGILIUS 

De herdersfluit (vertaald door Rik Deweerdt) (co-editie met Goossens, reeks Kritak Klassiek) 

VERHELST, INGRID 

 De verzamelde leugens van J. Mboya: roman 

VERLEYEN, FRANS 

 Met Martens door de woestijn: een reisjournaal (co-editie met Roularta-Books) 

DE VOS, JOHAN 

Nogal onfatsoenlijk maar zeker verleidelijk: over de onvergetelijke foto’s (co-editie met Jan 
Mets) 

WILBER, ALIX 

 Zo de vrouwen zongen (vertaald door Jos den Bekker) (co-editie met Goossens) 

WOODWARD, BOB 

De clan: in het Witte Huis van Clinton (vertaald door Milko van Gool en Hans Wanningen) (co-
editie met Balans) 

1995 

ACKROYD, PETER 

 Het laatste testament van Oscar Wilde (vertaald door Mark De Neve en Mon Nys) 

ARISTOTELES 

Metaphysica: kleine alfa (ingeleid, vertaald en toegelicht door Cornelis Verhoeven) (co-editie 
met Ambo, reeks Ambo-klassiek) 

BATAILLE, GEORGE 



108 
 

 Het oog (vertaald door Paul Claes) (co-editie met Goossens, reeks Kritak Klassiek) 

CHAUCER, GEOFFREY 

De Canterbury-verhalen (vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ernst van 
Altena) (co-editie met Ambo, reeks Ambo-klassiek) 

CLAES, PAUL (samenstelling en vertaling) 

 De liefste: onsterfelijke liefdesverzen (co-editie met Goossens, reeks Kritak Klassiek) 

CLAES, PAUL (samenstelling en vertaling) 

 De tiende muze: onsterfelijke vrouwenpoëzie (co-editie met Goossens, reeks Kritak Klassiek) 

COLEMAN, RAY 

 *Clapton: de biografie van een fenomeen (vertaald door Cherie van Gelder) 

COLONNA-CESARI, CONSTANCE 

 De stoottroepen van de paus (vertaald door Hilde Vervloet) (co-editie met Balans) 

DEMEESTER, RITA 

 *Verzamelde verhalen   

DUFF, ALAN 

 *Waren eens krijgers (vertaald Onno Verhoeve, Gerda Baardman) 

DE DUVE, PASCAL  

Levensroes: dagboekaantekeningen (vertaald door Chris Van de Poel) (co-editie met 
Goossens) 

DE DUVE, PASCAL 

Uitvaren: 26 dagen uit de vurige aftocht van een hartstochtelijke jongeman (vertaald door 
Luuk Rademakers en Muriel Dewimille) (co-editie met Goossens) 

FRENCH, MARILYN 

 *Een vrouwelijke geschiedenis van de wereld (vertaald door Vivian Franken) 

GATES, BILL, NATAN MYHRVOLD en PETER RINAERSON 

 *De weg die voor ons ligt (vertaald door Corrie van den Berg e.a.) 

VON GOETHE, WOLFGANG 

Verdichting en waarheid (vertaald en toegelicht door E. Tjallinks) (co-editie met Ambo, reeks 
Ambo-klassiek) 

GREALY, LUCY 

 *Autobiografie van een gezicht (vertaald door Marian Lameris) 

DE GREEF, HUGO en JAN HOET 
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Gesprekken met Jan Fabre (inleiding door Rudi Fuchs en Marja Bloem) (co-editie met De 
Bezige Bij) 

HERTMANS, STEFAN 

 *Francesco’s paradox: gedichten 

HERTMANS, STEFAN 

 *Fuga’s en pimpelmezen: over actualiteit, kunst en kritiek 

HEYMANS, PATSY en WILLIAM & MARILYN HOFFER 

 *Ontvoerd! 

JORIS, LIEVE 

 *De poorten van Damascus 

JOYCE, JAMES 

 Giacomo Joyce (vertaald door Paul Claes) (co-editie met Goossens, reeks Kritak Klassiek) 

VAN LAEKEN, FRANK 

 Hoogvliegers in de Wetstraat 

VAN LEEUWEN, RICHARD 

 De vertellingen van duizend-en-één-nacht. Deel 7 (co-editie met Bulaaq) 

VAN LEEUWEN, RICHARD 

 De vertellingen van duizend-en-één-nacht. Deel 7/8 (co-editie met Bulaaq) 

VAN LEEUWEN, RICHARD 

 De vertellingen van duizend-en-één-nacht. Deel 8 (co-editie met Bulaaq) 

VAN LEEUWEN, RICHARD 

Het volledige verhaal van Ali Baba, de veertig rovers en het meisje Mardjana (co-editie met 
Bulaaq) 

LOMAX, ERIC 

 *De spoorwegman (vertaald door Paul Syrier) 

OVIDIUS 

Amores (vertaling, inleiding en aantekeningen door John Nagelkerken) (co-editie met Ambo, 
reeks Ambo-klassiek) 

OVIDIUS 

Tristia: ballingschapsgedichten (vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W. 
Peters) (co-editie met Ambo, reeks Ambo-klassiek) 

PEETERS, KOEN 
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 Conversaties met K. 

PETRARCA, FRANCISCUS 

Lauweringsrede (vertaald en ingeleid door Chris Tazelaar) (co-editie met Ambo, reeks Ambo-
klassiek) 

PLUTARCHUS 

Onrust in Rome: Plutarchus’ verhaal over Gaius Gracchus (vertaald door F. Meijer en J.A. Van 
Rossum) (co-editie met Ambo) 

PLUTARCHUS 

Vier levens: Agis, Cleomenes, Tiberius Gracchus, Gaius Gracchus (vertaald, ingeleid en van 
aantekeningen voorzien door F. Meijer en J.A. Van Rossum) (co-editie met Ambo, reeks 
Ambo-klassiek) 

RAMAEKERS, WARD 

 Johnny en Marina: een week uit het leven van ’s lands kleurrijkste koppel 

RASKIN, BRIGITTE 

 *De eeuw van de ekster: een Belgisch levensverhaal 

RASKIN, BRIGITTE 

 Het koekoeksjong 

RAVEN, WIM 

 Leidraad voor het leven: de tradities van de profeet Mohammed (co-editie met Bulaaq) 

RIMBAUD, ARTHUR 

Een seizoen in de hel (vertaald door Paul Claes) (co-editie met Goossens, reeks Kritak Klassiek) 

SACKS, OLIVER 

 *Een antropoloog op Mars: zeven paradoxale verhalen (vertaald door Han Visserman) 

SHELLEY, PERCY BYSSCHE 

De familie Cenci: een drama in vijf bedrijven (vertaald en ingeleid door Gerlof Janzen) (co-
editie met Ambo, reeks Ambo-klassiek) 

SPELIERS, HEDWIG 

 Dag Streuvels: ‘Ik ken den weg alleen’ 

DE STOOP, CHRIS 

Ze zijn zo lief, meneer: over vrouwenhandelaars, meisjesballetten en de bende van de 
miljardair 

ULSHÖFER, HELMUT (samenstelling) 
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 Brieven aan Hitler 

VANDERBRUGGEN, PETER 

 Belastingparadijzen 

VANHOLE, KAMIEL 

 *Overstekend wild 

VERGILIUS 

Bucolica: herderszangen (vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. 
Brouwer) (co-editie met Ambo, reeks Ambo-klassiek) 

 

7.2. Fondslijst Van Halewyck (1995-2005) 
 

1995 

ANTHIERENS, JOHAN 

 Zonder vlagvertoon: over de weerstand tegen het verzet 

BOGAERT, GIE 

 Wat we met de liefde doen: vliegpatronen 

VAN DEN BOSSCHE, MARC 

Kritiek van de technische rede: een onderzoek naar de invloed van techniek op ons denken 
(co-editie met Jan van Arkel) 

DE CAUTER, LIEVEN 

 Archeologie van de kick: verhalen over moderniteit en ervaring (co-editie met De Balie) 

DELEU, JOZEF 

 De jager heeft een zoon: gedichten 

GIPHART, RONALD 

 Het feest der liefde (co-editie met Balans) 

HOFLACK, KRIS 

 De achterkant van de premier: gesprekken met zeven regeringsleiders 

HOFLACK, KRIS en LUC HUYSE (redactie) 

 De democratie heruitgevonden: oud en nieuw in politiek België 1944-1950 

HOLTHOF, MARK 

 De digitale badplaats: over media & cultuur (co-editie met De Balie) 
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HOOGHE, MARC 

 Het wordt nooit meer als vroeger: België een halve eeuw modern 1945-1995 

HORATIUS 

 Vijf vrouwen (vertaald door Paul Claes) 

JEROFEJEV, VIKTOR 

 Het laatste oordeel (vertaald door Arie van der Ent) (co-editie met Vassallucci) 

VAN KEMENADE, WILLEM 

 China (Hongkong/Taiwan) BV: superstaat op zoek naar een nieuw systeem 

DE KEYZER, DIANE 

 “Madame est servie”: leven in dienst van adel en burgerij 1900-1995 

LORD, M.G. 

Voor altijd, je Barbie: de officieuze biografie van een echte pop (vertaald door Karin Spaink 
en Caroline Boone) (co-editie met De Balie) 

NEUCKERMANS, LUC en PAUL VAN DEN DRIESSCHE 

 Albert II: Koning na Boudewijn 

PEETERS, ELVIS 

 Wij dolen rond in de nacht en worden verteerd door het vuur: verhalen 

RAMAEKERS, WARD 

 Crapuul! Een pakketje schroot met een dun laagje chroom 

RAWNSLEY, JUDITH 

 Blauw bloed, rode cijfers (vertaald door Ernst van Altena) (co-editie met Jan Mets) 

REYNEBEAU, MARC 

 Het klauwen van de leeuw: de Vlaamse identiteit van de 12de tot de 21ste eeuw 

REYNEBEAU, MARC 

 De pasvorm van de goede smaak: enige beweringen over het Vlaamse literaire klimaat 

ROOBJEE, PJEROO 

 De kleinzoon van de letterzetter (co-editie met Balans) 

SERENY, GITTA 

Albert Speer: verstrikt in de waarheid (vertaald door Jan Sepp en Hans van Andel) (co-editie 
met Balans) 

SHALEV, MEIR 
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 De bijbel nu (vertaald door Ruben Verhasselt) (co-editie met Vassallucci) 

SPRUYT, MARC 

Grove borstels: stel dat het Vlaams Blok morgen zijn programma realiseert, hoe zou 
Vlaanderen er dan uitzien? 

UPHOFF, MANON 

 Begeerte (co-editie met Balans) 

VANDEKEYBUS, WIM 

 Alle Grössen decken sich zu 

VANDENBERGHE, PHILIP 

 Hotel Quidousse: roman 

VANEMPTEN, JEAN en LUDWIG VERDUYN 

 Witwassen in de praktijk 

VANDER VELPEN, JOS 

 Zwarte horizonten: radicaal rechts in Europa (co-editie met Papieren Tijger) 

VERLEYEN, FRANS 

 Handelingen van een inboorling: memoranda 

WAGNER, KRIS 

 Spelen op straat: dagboek van een jonge denker, of, een blik in het seksleven van een filosoof 

ZHISUI, LI 

 Het privé-leven van Mao 

1996 

--- 

Mag Mops Mee? Huisdieren en vrije tijd: de vakantiegids voor dynamische honden- en 
kattenliefhebbers  

BARDOT, BRIGITTE 

 Initiales B.B. 

DE BATSELIER, NORBERT 

 Kiezen tussen eco en ego 

BERNSTEIN, CARL en MARCO POLITI 

Zijne Heiligheid: Johannes Paulus II en de verborgen geschiedenis van onze tijd (vertaald door 
André Haacke en Ruud Van der Helm) (co-editie met Jan Mets) 
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BREMS, MARLEEN 

 Dokter bij de hand 

BRUGMANS, HENDRIK 

 Europa, en toch (samengesteld in ingeleid door Mia Doornaert) 

CELIE, LUT en ANNEMIE STRUYF 

 Het kleine sterven 

DE CONINCK, DOUGLAS 

 Witte olifanten: de miljardenschandalen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 

COREN, STANLEY 

Slaaprovers: opwekkende en alarmerende berichten over slaap en slapeloosheid (vertaald 
door Jan Braks) (co-editie met Balans) 

CREIGHTON, CHRISTOPHER 

Operatie JB: het laatste grote geheim van WOII (vertaald door Jaap van der Wijk)  (co-editie 
met Balans) 

VAN DAM, DENISE 

 Blijven we buren in België? Vlamingen en Walen over Vlamingen en Walen 

DEGELIN, EMILE 

 De ooggetuige: roman 

DESMET, JAN 

 Kijk eens naar het vogeltje: dierenliefde in de fotografie 

DEVILLÉ, RIK 

 Het werk: een katholieke sekte? 

FINE, LISA en IVANA LOWELL (redactie) 

Recepten voor de liefde: erotisch kookboek (vertaald door Elke Meiborg) (co-editie met 
Vassallucci) 

FINLEY, MOSES I. 

De Oude Grieken (vertaald door Jacob Mordegaai en Adriaan Heystek) (co-editie met Erven J. 
Bijleveld) 

GIPHART, RONALD 

 Phileine zegt sorry: roman (co-editie met Balans) 

GRANDJEAN, MIEKE 

 Stiefmoederlijk gezi(e)n 
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GRAULS, MARCEL 

 De kroon op het merk 

HOROVITZ, DAVID (redactie) 

Jitschak Rabin: de biografie: soldaat van de vrede (vertaald door S. Brinkman en Lidwien 
Biekmann) (co-editie met Vassallucci) 

HUYSE, LUC 

 De lange weg naar Neufchâteau 

JACOBS, STEVEN 

 Henry Van de Velde: wonen als kunstwerk: een woonplaats voor kunst 

KLEIN, JOE 

 De kandidaat (vertaald door Robert Dorsman e.a.) 

VAN LEEUWEN, RICHARD (vertaling) 

De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 9 (met illustraties van Jean-Paul Franssens) 
(co-editie met Bulaaq) 

VAN LEEUWEN, RICHARD (vertaling) 

De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 9/10 (met illustraties van Jean-Paul 
Franssens) (co-editie met Bulaaq) 

VAN LEEUWEN, RICHARD (vertaling) 

De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 10 (met illustraties van Jean-Paul Franssens) 
(co-editie met Bulaaq) 

VAN MECHELEN, RENÉE 

De meerderheid. Een minderheid: de vrouwenbeweging in Vlaanderen: feiten, herinneringen 
en bedenkingen omtrent de tweede golf 

NEIHARDT, JOHN G. 

Zwarte Eland spreekt: verhalen en visioenen van de laatste ziener der Oglala-Sioux (met 
illustraties van Staande Beer) (vertaald door Pieter Thomassen) (co-editie met Erven J. 
Bijleveld) 

PERMENTIER, LUDO 

 De standaard der spelling: van Kaas naar Cees en andere spannende avonturen 

QUIRIT 

 Gehuwd zijn is… 

RADZINSKY, EDWARD 
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Stalin: onthullingen uit geheime privé-archieven (vertaald door Jaap van der Wijk) (co-editie 
met Balans) 

RAMAEKERS, WARD 

 Kassa 

RASKIN, BRIGITTE 

 Afscheid van steen: het domein van de kindertijd (co-editie met Balans) 

RICHE, ANDRÉ (redactie) 

 Meer of minder Europa? (vertaald door Johan Corthouts) 

ROOBJEE, PJEROO 

 Van het Nieuwland: roman (co-editie met Balans) 

ROGIERS, FILIP 

 Het orkest van de Wetstraat: politiek na de zomer van 1996 

VAN ROSSEM, JEAN-PIERRE 

 De nacht van Christus-Koning: roman 

SEGERS, RIEN T. 

 Sleutelboek Japan (co-editie met Balans) 

SINOUÉ, GILBERT 

Het saffieren boek: een mystieke zoektocht naar het antwoord op alle vragen (vertaald door 
Frans de Haan) (co-editie met Vassallucci) 

TOSCANI, OLIVIERO 

 Reclame is een lonkend lijk (vertaald door Han Meyer) 

VERMEERSCH, PETER 

 Stroman van de vleesmaffia 

VERSCHAFFEL, BART 

 Figuren: essays (co-editie met De Balie) 

DE VLIEGHERE, MARTIN 

Wij verkiezen een Führer: de economische oorzaken van racisme en oorlog in de twintigste 
eeuw 

WILS, JEROEN 

 De weg naar de wanorde: de schokkende onthullingen van ex-geheim agent Robert Chevalier 

DE WITTE, LUDO 
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Crisis in Kongo: de rol van de Verenigde Naties, de regering Eyskens en het Koningshuis in de 
omverwerping van Lumumba en de opkomst van Mobutu 

1997 

AERTS, FRANS 

 De triomf van de misleiding: over moraal, media en cultuur 

ANTHIERENS, JOHAN 

 De Ijzertoren: onze trots en onze schande 

BAKKER, RENÉ, ANTOON GAILLY en LUC VERVLOET 

 Geschiedenis van Turkije (co-editie met Bulaaq) 

BATTOETA, IBN 

De reis (vertaald en van aantekeningen voorzien door Richard van Leeuwen) (co-editie met 
Bulaaq) 

BROUWERS, JEROEN 

De rode telefoon: uit mijn imaginaire memoires, geheime dagboeken, polemische blocnotes, 
anekdotische convoluten en andere bronnen: bij de zestigste verjaardag van Jozef Deleu 

DE CEULENEER, GEERTJE en BRUNO WYNDAELE 

 De tien geboden: het vrije westen 

DELEU, JOZEF 

 Gezangen uit het achterland: in de maat van zeven 

GOVAERTS, JO (samenstelling en vertaling) 

 De vreugde van het schrijven: een keuze uit de poëzie van Wislawa Szymborska 

HUYSE, LUC en HILDE SABBE 

 De mensen van het recht 

DE JAEGHERE, JAN en RIK DEVILLÉ 

 In de ban van de Kerk: machtsmisbruik en weerwoord 

DE KEYZER, DIANE 

 De keuken van meesters & meiden: klassenverschillen aan tafel 1900-1960 

KONING BOUDEWIJNSTICHTING en ARTSEN ZONDER GRENZEN 

Conflicten in Afrika: crisisanalyse en preventiemogelijkheden: rapport van de commissie 
‘Afrikaanse regio’s in crisis’ (co-editie met GRIP) 

LAERMANS, RUDI 

 Schimmenspel: essays over de hedendaagse onwerkelijkheid 
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LECOMPTE, ELS 

 Ritueel misbruik van kinderen 

VAN LEEUWEN, RICHARD (vertaling) 

De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 11 (met illustraties van Jean-Paul Franssens) 
(co-editie met Bulaaq) 

VAN LEEUWEN, RICHARD (vertaling) 

De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 11/12 (met illustraties van Jean-Paul 
Franssens) (co-editie met Bulaaq) 

VAN LEEUWEN, RICHARD (vertaling) 

De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 12 (met illustraties van Jean-Paul Franssens) 
(co-editie met Bulaaq) 

LIBERT, MARIJKE 

 Uniformiteit: meisjesinternaten in Vlaanderen 

MOORTHAMER, AN 

 De seizoenen van een heks: roman 

OLLEVIER, IVAN 

 De laatste communisten: hun passies, hun idealen 

RIHOUX, BENOÎT en STEFAAN WALGRAVE 

 De witte mars, een jaar later: van emotie tot politieke commotie 

ROOBJEE, PJEROO 

 Oude verf: roman (co-editie met Balans) 

SAADI 

De rozentuin (vertaald en van aantekeningen voorzien door J.T.P. De Bruijn) (co-editie met 
Bulaaq) 

SEGHERS, GRETA 

 Jefta’s dochter: kroniek van een nachtmerrie 

SINOUÉ, GILBERT 

 De weg naar Isfahan (vertaald door Frans de Haan) (co-editie met Vassallucci) 

SOMERS, PATRICK 

 Gebroken wit: bewust omgaan met de dood 

VANDERMEERSCH, PETER 

 Mittérand: koning of paus? 
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VERDUYN, LUDWIG 

 De discrete charme van een Luxemburgs bankier 

WAGNER, KRIS 

 De zelfmoord van Herman B. 

WANG, LULU 

 Het lelietheater: een jeugd in China (co-editie met Vassallucci) 

WINCKELMANS, WIM 

De Commissie Dutroux: het rapport (met commentaar) (co-editie met Scoop en Het 
Nieuwsblad) 

WOLF, MARKUS 

 Man zonder gezicht: memoires (co-editie met Balans) 

1998 

ANTONISSEN, JAN en VINCENT LOOZEN 

Giganten van Afrika: de hoge vlucht van Nigeria’s Super Eagles (met foto’s van Stephan 
Vanfleteren) 

BEN JELLOUN, TAHAR 

 Papa wat is racisme? (vertaald door Zsuszó Pennings) (co-editie met Aristos) 

BLOMMAERT, STEFAN 

 Warme oorlog, koude vrede: verhalen uit Rusland en de Balkan 

BOGAERT, GIE 

 De liefdeverzamelaar: roman (co-editie met Podium) 

DE BORCHGRAEVE, CHRISTIAN 

 God of genot: Vlaanderen 1918-1940: een kerk in strijd met de moderne zinnelijkheid 

BRENT, MICHEL, DIXIE DANSERCOER en ALAIN HUBERT 

 De tanden van de wind: in honderd dagen over Antarctica (vertaald door Katelijne De Vuyst) 

BROWN, JOSEPH E. 

De heilige pijp: de zeven geheime rituelen der Oglala-Sioux geopenbaard door Zwarte Eland 
aan Joseph Epes Brown (vertaald door Pieter Thomassen) (co-editie met Erven J. Bijleveld) 

CAHILL, THOMAS 

Dankzij de Ieren: hoe een klein volk de beschaving redde (vertaald door Renée De Graaf) (co-
editie met Balans) 

CASTI, JOHN L. 



120 
 

Het Cambridge quintet: denkers over kunstmatige intelligentie (vertaald door Dons Reerink) 
(co-editie met Balans) 

COOLSAET, BO en LAURENS DE KEYZER 

 Het penseel van de liefde: leven en werk van de penis (co-editie met Mets) 

COOLSAET, RIK 

 België en zijn buitenlandse politiek 1830-1990 

DEDECKER, JEAN-MARIE en HANS VANDEWEGHE 

 Ik, Jean-Marie Dedecker 

DESAI, KIRAN 

 De goeroe in de guaveboom (vertaald door Nicolette Hoekmeijer) 

DETREZ, RAYMOND 

Arkprijs van het vrije woord 1998: Pjeroo Roobjee (co-editie met Stichting Arkcomité van het 
Vrije Woord) 

VAN ESBROECK, LÉOPOLD 

 Popolino: memoires van een ex-gangster 

FIJNAUT, CYRILLE, LUC HUYSE en RAF VERSTRAETEN (redactie) 

 Parlementaire onderzoekscommissies: mogelijkheden, grenzen en risico’s 

GOOSSENS, JACQUELINE 

 De beste straat ter wereld: leven in New York 

GOVAERTS, JO 

 Apenjaren: gedichten 

GOVAERTS, JO 

 Tatarstan: een twijfelland aan de Volga 

GRIETEN, JAN en LEEN HUET 

 Oude meesteressen: vrouwelijke kunstenaars in de Nederlanden 

HELLENGA, ROBERT 

 De zestien lusten (vertaald door Frans de Haan) (co-editie met Vassallucci) 

KOECK, PAUL 

 Reyniers superflik 

LAURYSSENS, STAN 

 Dalí en ik 
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LAURYSSENS STAN 

 De fatale vriendschappen van Adolf Eichmann 

LEE, CAROL ANN 

 Anne Frank 1929-1945: pluk rozen op aarde en vergeet mij niet (co-editie met Balans) 

VAN LEEUWEN, RICHARD (vertaling) 

De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 3 (met illustraties van Jean-Paul Franssens) 
(co-editie met Bulaaq) 

VAN LEEUWEN, RICHARD (vertaling) 

De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 3/4 (met illustraties van Jean-Paul Franssens) 
(co-editie met Bulaaq) 

VAN LEEUWEN, RICHARD (vertaling) 

De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 4 (met illustraties van Jean-Paul Franssens) 
(co-editie met Bulaaq) 

LIEBAERS, HERMAN 

 Koning Boudewijn in spiegelbeeld: getuigenis van een grootmaarschalk 1974-1981 

OPPERMANS, WEDUWE 

 Gevallen stad 

PEETERS, ELVIS 

 Spa 

PORTOCARERO, HERMAN 

 Domino 

VAN DER PUTTEN, JOHAN 

 Italianen (co-editie met Jan Mets) 

RASKIN, BRIGITTE 

 Eigenzinnig alfabet: zelfportret (co-editie met Balans) 

RASKIN, BRIGITTE 

 Radja Tanja (co-editie met Balans) 

SHALEV, MEIR 

 De grote vrouw (vertaald door Ruben Verhasselt) (co-editie met Vassallucci) 

TRIEST, MONIKA 

 Het besloten hof: begijnen in de Zuidelijke Nederlanden 
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VERSLEGERS, ANNICK 

 Ex-non 

WANG, LULU 

 Brief aan mijn lezers (co-editie met Vassallucci) 

WANG, LULU 

 Het lelietheater (co-editie met Vassallucci) 

DE WILDE, DIRK 

 Hoe ziek is de Belgische gezondheidszorg? Heden en toekomst van de ziekteverzekering 

VAN DE WINKEL, FRANK 

 René van Aeken: de sfinx 

1999 

ADRIAENS, MANU 

 De muur van Geraardsbergen: de helden van het peloton 

ADRIAENSSEN, AGNES 

 Marie José: laatste koningin van Italië 

BAKEN, MARIJKE 

 De weg van Inanna: het vrouwelijke spoor 

BANK, MELISSA 

 Vrouw zoekt man (vertaald door Mireille Vroege) (co-editie met Vassallucci) 

BASTIAENSEN, JEAN 

 Prins Filip & Prinses Mathilde: twee families met geschiedenis 

BEEVOR, ANTHONY 

 Stalingrad (vertaald door Bab Westerveld) (co-editie met Balans) 

VAN BUITENEN, PAUL 

 Strijd voor Europa (co-editie met Ten Have) 

CAHILL, THOMAS 

Dankzij de Joden: hoe een nomadenvolk ons denken en doen veranderde (vertaald door 
Mark Benninga) (co-editie met Balans) 

DE CEULENEER, GEERTJE en GEERT VERMAERCKE (redactie) 

 Stem op de nieuwe wereld 
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COOLSAET, BO en ERLEND HAMERLIJNCK 

 Het masker is de ziel: gesprekken over liefde 

CORNWELL, JOHN 

Hitlers paus: de verborgen geschiedenis van Pius XII (vertaald door Meile Snijders) (co-editie 
met Balans) 

VAN DAMME, WILLY 

 De zeepbel van Superclub 

DANNEELS, MARIO 

 Paola, van “la dolce vita” tot koningin 

DUMOULIN, JEAN-PIERRE 

 De bedrieger bedrogen 

EGGELS, ELLE 

 Het godencomplot (co-editie met Vassallucci) 

VAN ESBROECK, LÉOPOLD 

 De opdrachtgevers: Popolino over de Bende van Nijvel 

GORIS, RIA 

 Een mens vermoord: nabestaanden en moordenaars vertellen 

GRAULS, MARCEL 

 Weet wie je eet: hoe beroemde figuren op de menukaart belandden 

HELLENGA, ROBERT 

 Bologna blues (vertaald door Frans de Haan) (co-editie met Vassallucci) 

HOUTMAN, JOOST 

 Alles treft eenzelfde lot: ten oorlog: een verhaal over macht en mens 

HUYSE, LUC 

 De opmars van de Calimero’s: over verantwoordelijkheid in de politiek 

KERTÉSZ, IMRE 

 Het fiasco (vertaald door Henry Kammer) (co-editie met Van Gennep) 

KEYSERS, PAUL 

 Zonder genade: het verhaal van de Mechelse SM-rechter 

LAURYSSENS, STAN 
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 Costa del crimen: achter Spaanse tralies 

LAURYSSENS, STAN 

 De schurkenfabriek: Hemingway en het FBI in Cuba 

VAN LEEUWEN, RICHARD (vertaling) 

De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 13 (met illustraties van Jean-Paul Franssens) 
(co-editie met Bulaaq) 

VAN LEEUWEN, RICHARD (vertaling) 

De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 13/14 (met illustraties van Jean-Paul 
Franssens) (co-editie met Bulaaq) 

VAN LEEUWEN, RICHARD (vertaling) 

De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 14 (met illustraties van Jean-Paul Franssens) 
(co-editie met Bulaaq) 

LEROUGE, MARC 

 Game, set & match: tennis in België 

VAN LOOCKE, JAN H. 

 Vogelvrij: herinneringen van een diplomaat 

MACCARTHY, SUSAN en JEFFREY M. MASSON 

 Wanneer olifanten huilen (vertaald door Paul Syrier) (co-editie met Vassallucci) 

MARTENS, IRÈNE 

 Slavin van de Kerk: kroongetuige van Het Werk 

DE MAS, PAOLO, PHILIP HERMANS en HERMAN OBDEIJN 

 Geschiedenis van Marokko (co-editie met Bulaaq) 

MASSON, JEFFREY M. 

Honden houden van mensen: over het gevoelsleven van honden (vertaald door Carla Benink) 
(co-editie met Vassallucci) 

VAN MEIR, GUIDO 

 Corneel en de gebeurtenissen: vijftien jaar ‘Het wordt te veel voor Corneel’ 

MULIER, RITA 

 Dwars & loyaal: een getuigenis over veertig jaar engagement 

PEETERS, ELVIS 

 Brancusi: verhalen 

PETRELLA, RICCARDO 
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 Water als bron van macht: een manifest 

QUIRIT 

 Gejaagd door de waanzin! 

RADEMAKERS, JEF 

 Verloren tijd 

VAN RIJN, MICHEL 

 Het mekka manuscript (co-editie met Vassallucci) 

VAN ROE, PIET 

Zijne majesteit de kijker: een lange mars door de openbare omroep (opgetekend door Jürgen 
Oosterwaal) 

ROOBJEE, PJEROO 

 Aderbloed in de kousenhoek: verspreide brieven en verhalen 

VAN ROSSEM, JEAN-PIERRE 

 Gevangenisdagboek 

SINOUÉ, GILBERT 

 Dochter van Egypte (vertaald door Frans de Haan) (co-editie met Vassallucci) 

VANDAELE, JOHN 

 Op zoek naar het beloofde land: migratie en ontwikkeling (co-editie met NCOS) 

VANDENBERGHE, PHILIP 

 Mayonaise 

VERBRUGGEN, DIRK 

 De zomer van Winona 

WANG, LULU 

 Het tedere kind (vertaald door Frans de Haan) (co-editie met Vassallucci) 

WELVAERT, MARIJKE 

 Zaïre wordt weer Congo: het kantelen van een dictatuur 

DE WITTE, LUDO 

 De moord op Lumumba 

YALLOP, DAVID A. 

 Goddeloze allianties (vertaald door Marijke Koekoek) (co-editie met Van Gennep) 
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YALLOP, DAVID A. 

De voetbalmaffia: de corrupte spelletjes van de FIFA (vertaald door Jos Dohmen en Wybrand 
Scheffer) (co-editie met Van Gennep) 

2000 

BALI, FATIMA 

 Het geheim van Fatima: twaalf jaar tussen buren en burgers 

BILLIET, HUIB 

 Breek je rumba, dans met salsa: muziek uit Cuba 

BLOCKMANS, WIM 

 Keizer Karel V 1500-1558: de utopie van het keizerschap 

BOGAERT, GIE 

 Nathan Meyer, vrouwenwandelaar: ontboezemingen van een lelijke jongen 

BRADFORD, SARAH 

Koningin van Amerika, Jacqueline Kennedy Onassis: de biografie (vertaald door Jan Braks e.a.) 
(co-editie met Balans) 

BROWN, JULIE en DIXIE DANSERCOER 

 De kleuren van wit: hartverwarmend Antarctica 

BUELENS, GEERT e.a. 

 De militanten van de limiet: over censuur en vrije meningsuiting 

CAHILL, THOMAS 

 Jezus en de wereld in die dagen (vertaald door Bert Van Rijswijk) (co-editie met Balans) 

CASTELEIN, BART 

 Le tour du Zaïre: met de fiets door het hart van Afrika 

COLFER, EOIN 

 Artemis Fowl (vertaald door Mireille Vroege) (co-editie met Vassallucci) 

DEFOORT, JOS 

 Het grote geld: keerpunten in de monetaire geschiedenis 

DELEU, JOZEF 

 Hazen troepen samen: gedichten 

DE DIJN, ROSINE 
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De vrouwen van de keizer: een tocht door Europa met Karel V (vertaald door Luc Leysen) (co-
editie met Voltaire) 

DUMOULIN, JEAN-PIERRE 

 Wisselbad 

DUMOULIN, JEAN-PIERRE en LUC ISEBAERT 

 Drinkwijzer : een praktische gids voor verantwoord alcoholgebruik 

EGGERS, DAVE 

Een hartverscheurend verhaal van duizelingwekkende genialiteit (vertaald door Irving 
Pardoen) (co-editie met Vassallucci) 

VAN GELDER, GEERT JAN (samenstelling en vertaling) 

 Een Arabische tuin: klassieke Arabische poëzie 

GRAULS, MARCEL 

 De uitvinders van het dagelijks leven 

HUGHES, ROBERT 

 De visser en zijn vis: een passie (vertaald door Han Meyer) (co-editie met Balans) 

HUYSE, LUC 

 Grensberichten 

KEEGAN, JOHN 

 De Eerste Wereldoorlog: 1914-1918 (co-editie met Balans) 

KERFF, MARCEL 

 Kom, we zijn tebie! Bezembinders en scharenslieps: voyageurs in Vlaanderen 

DE KEYZER, LAURENS en PATRICK TONNARD 

 Schone schijn: een wegwijzer in de plastische chirurgie 

VAN LAERHOVEN, BOB 

 Tantra en de eenzame man: een droefgeestig en schandelijk zinnelijk logboek 

LAU, THÉ 

 De sterren van de hemel (co-editie met Vassallucci) 

LEBRUN, YVAN 

 In sprekenden lijve: de spraak als lichamelijk gebeuren 

LEWIS, MICHAEL 
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’t Nieuwste van het nieuwste: de man van Silicon Valley (vertaald door Jaap van der Wijk) 
(co-editie met Balans) 

MAREC 

 Op papier de beste 

MICHIELS, STEVE 

 Verdoken liefde 

NEFORS, PATRICK 

Industriële collaboratie in België: de Galopindoctrine, de emissiebank en de Belgische 
industrie in de tweede wereldoorlog 

OOMS, MARK 

 De Palestijnse staat: de geboorte van een eeuwenoud land 

PORTOCARERO, HERMAN 

 Cubaanse nachten: onmiddellijke memoires 1995-1999 

QUIRIT 

 Fijne vleeswaren 

RADEMAKERS, JEF 

 Een keurige jongen 

ROOBJEE, PJEROO 

 De thuisreis van de wijnverlater 

VAN ROSSEM, JEAN-PIERRE 

 De dag van de nachtschade 

SINOUÉ, GILBERT 

 Het kind uit Brugge (vertaald door Frans de Haan) (co-editie met Vassallucci) 

SONNST, JONATHAN 

 Deadline: thriller 

SPRUYT, MARC 

 Wat het Vlaams Blok verzwijgt 

TRIEST, MONIKA 

Macht, vrouwen en politiek 1477-1558: Maria van Bourgondië, Margareta van Oostenrijk, 
Maria van Hongarije 

VERDUYN, LUDWIG 
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 De 200 rijkste Belgen: de financiële skyline 

VERDUYN, LUDWIG 

 De val: thriller 

DE VOS, JOHAN 

 De allermooiste foto van de wereld (co-editie met Jan Mets) 

WAGNER, KRIS 

 De schone en de koning, Barones de Vaughan en Leopold II: roman 

WANG, LULU 

 Het witte feest (co-editie met Vassallucci) 

2001 

--- 

Pers in prent: de beste cartoons uit de Belgische pers tussen 1 april 2000 en 31 maart 2001 
(co-editie met Pire) 

ADRIAENS, MANU 

 Theaterbeesten: acteursportretten 

ARMSTRONG, KAREN 

 Boeddha (vertaald door Jan Braks) (co-editie met Balans) 

BOGAERT, PETER-JAN 

Kardinaal Godfried Danneels: van Kanegem tot Rome: een biografie van A tot Z in 36 
hoofdstukken 

VAN DEN BROEK, GRETEL 

 Leven zonder lief: de liefdes van de single 

CLAEYS, MANU 

 Het Vlaams Blok in elk van ons 

COOLSAET, BO en ERLEND HAMERLIJNCK 

 De navelstreng van Eros: gesprekken over de man en de vrouw van nu en straks 

COOLSAET, RIK 

 België en zijn buitenlandse politiek 1830-2000 

DEWAELE, JACKIE 

 Vrouwen zonder kleren: roman 

DONEUX, JACQUES 
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 Gedropt bij maanlicht: geheim agent in nazi-Brussel (vertaald door Ilse Boffin) 

DE FOER, STEVEN 

 Onder Hollanders: een Vlaming ontdekt Nederland (co-editie met Balans) 

FUREDI, FRANK 

 Bange ouders: opvoeden zonder zorgen (vertaald door Marijke Brutsaert) 

GAY, PETER 

 Mozart (vertaald door Meile Snijders) (co-editie met Balans) 

GOOSSENS, JACQUELINE 

 Mijn New York 

GRAULS, MARCEL 

Mijn naam is haas: hoe historische figuren in het woordenboek belandden (co-editie met 
Balans) 

GRAULS, MARCEL 

 De uitvinders van het dagelijks leven 

GUEVARA, ERNESTO 

De Afrikaanse droom: de revolutionaire dagboeken uit de Kongo 1965-1966 (vertaald door 
Arie Sneeuw) (co-editie met Van Gennep) 

HENS, TINE en STEFAN LIEVENS 

 Passie op de werkvloer: over gewenste intimiteiten 

HONIG, MIEL MAYA 

 Terug naar Guatemala 

HOUTMAN, JOOST 

 Wie slaapt vangt geen vis: Luc Perceval over theater en leven 

JIAN, MA 

Het rode stof: omzwervingen door China (vertaald door Sander Hendriks) (co-editie met Mets 
& Schilt) 

KAMAGURKA e.a. 

 Het leukste uit Humo (co-editie met Humo) 

DE KEYZER, LAURENS 

 Jacky Secke, gigolo: mijn leven tussen de lakens 

LAERMANS, RUDI 
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 Ruimten van cultuur: van de straat over de markt naar het podium: essays 

LAURYSSENS, STAN 

 Mijn heerlijke nieuwe wereld: leven en liefdes van Maria Nys Huxley 

LERNOUT, GEERT 

 Iets anders: de Goldberg variaties van Bach 

MARCHAL, LUC 

Aan de poorten van de Rwandese hel: getuigenis van een peacekeeper (vertaald door Jan 
Heyvaert) 

DE MARCK en DE WULF 

 Opa Fons flipt! (co-editie met De Post) 

DE MARCK en DE WULF 

 Papy Fernand fonce! (co-editie met La Poste) 

MAREC 

 Collector’s item 

MARTENS, DIRK 

 De verdoemden: novellen 

MOORTHAMER, AN 

 Met het eiland mee: roman 

PEETERS, ELVIS 

 Calvados: verhalen en dialogen 

PEETERS, ELVIS 

 Wat overblijft is het verlangen 

DE POOT, DÉSIRÉE 

Gegoven is gegoven, of, Hoe Erik Goven, topbankier bij de KB, er dertien jaar lang 
onopgemerkt in slaagde een put van ruim 850 miljoen frank te maken 

DE POOT, DÉSIRÉE en SYLVIE DE SMIDT 

 Eurodisney ligt in Marokko : het verhaal van een ontvoering 

PORTOCARERO, HERMAN 

 Trance Atlantico 

RADZINSKY, EDWARD 

 Raspoetin: de bezeten monnik: biografie (co-editie met Balans) 
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RASKIN, BRIGITTE 

 Hartenheer: een koningsverhaal (co-editie met Balans) 

ROOSENS, EUGEEN 

 Dansen met de maan: gezinsverpleging in Geel 

VAN ROSSEM, JEAN-PIERRE 

 Brigitte, of Het hart van de engel: romance 

SONNST, JONATHAN 

 Dansende Asse 

SOUAÍDIA, HABIB 

De vuile oorlog in Algerije: de getuigenis van een voormalig officier van het Algerijns leger 
(vertaald door Katelijne De Vuyst) 

SPENCE, JONATHAN 

 Mao (vertaald door Jan Braks) (co-editie met Balans) 

VANDEPUTTE, KSAF 

 De verborgen zijde van de man: een handleiding 

VANTIEGHEM, BART 

 De cavia die rood kreeg 

VERDUYN, LUDWIG 

 De power list: de 200 machtigste mensen van België 

VLAEMINCK, MARK 

 Dames dubbel, heren dubbel: holebi in Vlaanderen 

VAN DE WALLE, DIRK 

 Zingarini 

WANG, LULU 

 Seringendroom (co-editie met Vassallucci) 

WILS, JEROEN 

 Betrapt op fraude: een onthullende blik achter de schermen van een detectivebureau 

DE WINNE, AUGUSTE 

 Door arm Vlaanderen 

YALOM, IRVIN D. 
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 Therapie als geschenk (vertaald door Fred Hendriks) (co-editie met Balans) 

ZAZA 

 Jonge sla 

2002 

--- 

Pers in prent: Press Cartoon Belgium 2002: de beste cartoons uit Belgische pers tussen 1 april 
2001 en 31 maart 2002 (co-editie met Pire) 

ANCIAUX, BERT 

 De verrijkte samenleving: ideeën voor een actieve cultuurstaat 

BEEVOR, ANTONY 

 Berlijn, de ondergang 1945 (vertaald door Han Meyer) (co-editie met Balans) 

BREMS, HUGO 

Hoe het licht wandelt: een bloemlezing uit de poëzie van Jozef Deleu (co-editie met J.M. 
Meulenhoff) 

BROWN, JULIE en DIXIE DANSERCOER 

 Een passie moet je volgen 

CORNWELL, JOHN 

De paus en het lot van de gelovigen: drama en belofte (vertaald door Fred Hendriks en Meile 
Snijder) (co-editie met Balans) 

VAN CRAEN, WILFRIED 

 De prijs van de passie: trouw aan ontrouw 

DANSERCOER, DIXIE en ALAIN HUBERT 

 Chaos op het ijs: de onmogelijke oversteek van de Noordelijke Ijszee 

DECRAENE, STEVEN, PETER DENRUYTER en GEERT SCIOT 

 De crash van Sabena: de geschiedenis, de intriges, de getuigen 

DECRAENE, STEVEN, PETER DENRUYTER en GEERT SCIOT 

 Sabena: air nostalgie: met unieke foto’s uit het archief van Sabena (co-editie met Labor) 

DEHAENE, JEAN-LUC 

 Er is nog leven na de 16 

DELEU, JOZEF 

 Poëten in het parlement: bloemlezing 2002 
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DEWAEL, PATRICK 

 Het Vlaams manifest: meer ruimte regio’s 

DE DIJN, ROSINE 

 Liefde, leed en passie: de vrouwen van Rubens 

DE DONDER, VIC 

 Kom eens naar mijn kamer: een halve eeuw collegeleven in Vlaanderen 

ENSLER, EVE 

 De vagina monologen (vertaald door Peter Perceval) 

GABRIELS, JAAK 

 Ruimte voor ambitie: groeistrategie voor ondernemend Vlaanderen 

GILS, LOU en MONIKA TRIEST 

 Met de duivel naar bed: heksen in de Lage Landen 

GOOSSENS, CAS 

 Bij ons in ’t dorp: landelijk leven in Vlaanderen een halve eeuw geleden 

HARDT, MICHAEL en ANTONIO NEGRI 

 Empire (vertaald door Joke Traats) (co-editie met Van Gennep) 

HEIJL, MARKO 

 Een Hollander verkent Vlaanderen 

HUYSE, LUC 

 Gullivers probleem: essay over de toekomst van de politiek 

ILAH 

 Cordelia kan ze kussen (co-editie met Oogachtend) 

JACQUARD, ROLAND 

In naam van Osama Bin Laden: achter de schermen van een wereldwijd terreurnetwerk 
(vertaald door René ter Steege) (co-editie met Van Gennep 

JEROOM 

 Rudy, het boek 

JOHNSON, PAUL 

 Napoleon (vertaald door Han Meyer) (co-editie met Balans) 

VAN KERKHOVEN, MARIANNE 
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 Van het kijken en van het schrijven: teksten over theater 

KIM 

 De vlucht van de kloothommel (co-editie met Oogachtend) 

KINDT, GUIDO 

 Sancta erotica: hoe de Kerk Maria Magdalena gebruikte 

KUNZRU, HARI 

 De poseur (vertaald door Ronald Jonkers) 

LEYERS, JAN 

De schaduw van het kruis: het verslag van een reis naar Jeruzalem in het spoor van Godfried 
van Bouillon 

MARYNISSEN, JEF en GRETEL VAN DEN BROEK 

 Eerst moesten we ons wassen: pedofilieslachtoffer Jef getuigt 

MOORE, ROBERT 

De Koersk: de dodelijke reis van een kernonderzeeër (vertaald door Jaap van der Wijk) (co-
editie met Balans) 

MULDERS, JEAN-PAUL 

 Aftersun: roman van een verschroeiende liefde 

NACKAERTS, ILSE 

 Spannende seks: van aardbei tot zweepje 

NULAND, SHERWIN B. 

 Leonardo da Vinci (vertaald door Fred Hendriks) (co-editie met Balans) 

PERRETT, GEOFFREY 

 Jack Kennedy: een leven als geen ander (vertaald door Meile Snijders) (co-editie met Balans) 

VAN DER PLAETSEN, MICHÈLE 

 De influisteraars: de macht van de spin doctors 

PORTOCARERO, HERMAN 

 Tropische trajecten 

PORTOCARERO, HERMAN en JOAQUIN PORTOCARERO 

 Tijgers teken 

PUYPE, JAN 

 De ridders van de West-Vlaamse tafel: kroniek van succesvol ondernemen 
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QUIRIT 

 Een kaakslag te ver! 

RADEMAKERS, JEF 

 Reiziger van lichte zeden: tien ontuchtige verhalen (co-editie met DeeTee) 

VAN ROMPAEY, JAN 

 Van harte beterschap: verhalen uit Gasthuisberg 

VAN ROSSEM, JEAN-PIERRE 

 De maquette: verslag 

DE SCHUTTER, CARL 

 Tussen maffia & moord: mijn relaas (bewerkt door Désirée De Poot) 

SINOUÉ, GILBERT 

 Kind van de Nijl (vertaald door Frans de Haan) 

SPRIET, PATRICK 

 Een tragische minnares: Rachel Baes, Joris van Severen, Paul Léautaud en de surrealisten 

SWINNEN, LIEVE 

 Onze stierenvechter: opgroeien met kanker, al acht lange jaren… 

THEATERPUBLICATIES 

 Twintig jaar berichten over theater, dans et cetera (speciaal nr. van Etcetera) 

TORFS, RIK 

 De kardinaal heeft verdriet 

TRIPP, CHARLES 

 Irak: een geschiedenis (vertaald door Johan de Bakker) (co-editie met Bulaaq) 

TRUYMAN, ANDRÉ 

 Johannes Paulus II, de onfeilbare 

VANLUCHENE, FILIP 

 De naamlozen; Risquons-tout 

VANSPAUWEN, BRUNO 

 De miljoenen van De Morgen: een verhaal van idealen, illusies en geld 

VERSTRAETE, KATRIEN 

 Het erf van mijn moeder: drie generaties vrouwen in land- en tuinbouw 
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VLAMINCK, ERIK 

 Brieven van Dikke Freddy (co-editie met Wereldbibliotheek) 

VLAMINCK, ERIK 

 Brieven van Dikke Freddy 2002-2007 (co-editie met Wereldbibliotheek) 

VOGELSANG, WILLEM 

 Afghanistan: een geschiedenis (co-editie met Bulaaq) 

ZAZA 

 Zeb & Zjors: Kritik der unreinen Vernunft. Deel 2 

2003 

--- 

 Pers in prent: Press Cartoon Belgium 2003: de beste cartoons uit Belgische pers tussen 1 april 
2002 en 31 maart 2003 (co-editie met Pire) 

ADAM, SOPHIE, JACQUES DEFOURNY en MICHEL SIMON 

 De coöperatie in België : een beweging met toekomst? 

ALLEN, MARTIN 

Het Hitler-Hess bedrog: het best bewaarde geheim van WOII (vertaald door Ed van Eeden en 
Karin van Gerwen) (co-editie met Balans) 

ANTHIERENS, JOHAN 

 Leve mij 

BALFOORT, BRIGITTE, BAREND LEYTS en PAUL VAN DEN DRIESSCHE 

 Albert II: 10 jaar koning 

DE BATSELIER, NORBERT 

 Dynamiek of dynamiet? Concrete voorstellen voor een nieuwe staatshervorming 

BLANPAIN, ROGER 

 Passief roken: de zachte moordenaar… 

BOUTEN, GUY 

 Mijn naam is Nina: verstrikt in een Albanees netwerk 

DE BRAKKE HOND 

 Mooie jonge honden: nieuw Vlaams literair talent 

VAN DEN BROECK, WALTER 

 Op gelijke voet: brief aan cultureel Vlaanderen 
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VAN DEN BROECK, DENISE 

 Stinkende zaakjes: menselijke resten op transport 

DU BRULLE, CHRISTIAN 

 Frank De Winne: van F-16 tot Sojoez (vertaald door Stefan Coppens) 

CLINTON, HILLARY 

 Mijn verhaal (vertaald door Frans van Deft e.a.) (co-editie met Balans) 

COLJON, THIERRY 

 Salvatore Adamo: de tedere tuinman van de liefde (vertaald door Jan Heyvaert) 

CORNILLIE, BERT en HANS DECLERCQ (redactie) 

 In de schaduw van Saddam: het Koerdische experiment in Irak (co-editie met Bulaaq) 

CRIJNS, HANS 

 Icarus achterna? Essay voor de toekomst: ondernemerschap in Vlaanderen 

CUYVERS, ANN, INGRID NEUJANS en PETER PERCEVAL 

 Erotische verbeelding 

DBC, PIERRE 

 Vernon God little (vertaald door Dennis Keesmaat) 

DECAT, FRANK 

 De eeuwige oorlog: 3000 jaar moderne oorlogvoering 

DECRAENE, STEVEN, PETER DENRUYTER en GEERT SCIOT 

 Sabena: air nostalgie: met unieke foto’s uit het archief van Sabena (co-editie met Labor) 

DELEU JOZEF (samensteller) 

Het liegend konijn: tijdschrift voor hedendaagse Nederlandse poëzie, jrg. 1, nr. 1 (co-editie 
met J.M. Meulenhoff) 

DUMOULIN, JEAN-PIERRE en VERONIQUE LAMBERT 

 De passie van de kapelaan: het losbandige leven van een priester-dief 

ELFVING, CHRISTER 

 Absoluut Christer: de Belgische favorieten van een Zweedse chef 

FABER, MICHEL 

 Lelieblank, scharlaken rood (vertaald door Harm Damsma en Niek Miedema) 

GATZ, SVEN en PETER VANKRUNKELSVEN 
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 Het blauwe boekje: tweespraak over links-liberalisme (opgetekend door Johan Basiliades) 

GRAULS, MARCEL 

 De kroon op het werk: pioniers van wereldmerken (co-editie met Balans) 

GRAULS, MARCEL 

 Het paard van Ferrari en andere auto-biografieën 

GROBBEN, JOS en BART VANDORMAEL 

De eerste vrouw die 150 wordt is nu al geboren: twaalf confronterende gesprekken over 
vergrijzing 

GROOM, WINSTON 

Storm over Vlaanderen: triomf en tragedie aan het westelijk front 1914-1918 (vertaald door 
Jan Braks) (co-editie met Balans) 

HENDRIKX, SUZY 

 Een deuk in de Amerikaanse droom 

DE HERT, ROBBE 

 Het drinkend hert in het nauw 

HUYSE, LUC 

 Over politiek 

VAN IMPE, MARC en MARC VAN ROOSBROECK 

 De pest op school: hoe leerkrachten en directie elkaar het bloed van onder de nagels halen 

ILAH 

 Cordelia: oraal (co-editie met Oogachtend) 

JANSSENS, DIRK 

 Het boek dat je toekomst voorspelt 

JEROOM 

 In het hol van de reet (co-editie met Grint) 

KAGAN, DONALD 

 De Peloponnesische oorlog (vertaald door Jan Braks) (co-editie met Balans) 

KERFF, MARCEL 

 Filosoof of regelneef: Stevaert in het verkeer 

KERTÉSZ, IMRE 

 Dagboek van een galeislaaf (vertaald door Henry Kammer) (co-editie met Van Gennep) 
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DE KEYZER, LAURENS 

 Buren: 22 gewone en ongewone mensen over leven en lot 

DE KEYZER, LAURENS en PATRICK TONNARD 

 Een wegwijzer in de plastische chirurgie: schone schijn 

KHAN, UZMA A. 

 Overtreding (vertaald door Otto Biersma en Frank Lekens) (co-editie met Van Gennep) 

KIM 

 Esther Verkest (co-editie met Oogachtend) 

KIM 

 De wraak van de clown (co-editie met Oogachtend) 

LAERHOVEN, BOB 

 Mag ik nu klaarkomen? Pornoking Dennis Black Magic 

LAURYSSENS, STAN 

 De man die het Derde Rijk uitvond 

LEMAN, JOHAN 

 Ongeleid projectiel: tussentijdse memoires 

LIEBAERS, HERMAN 

 Beyond Belgium: Royal and other adventures of a librarian worldwide 1974-2000 

LIN PANG, CHING en JUDITH PERNEEL 

 Tafelen met moeders en dochters 

VAN LOY, JAN 

 Het land der dwazen 

MAREC 

 Het land van de glimlach 

MAREC 

 Verse lakens 

MATTHIEU, FRANS 

Biografie van het bloed: mythologie, legenden, rituelen, mensenoffers en andere bloederige 
praktijken 

MICHIELS, STEVE 
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 Gewonnen brood 

MOLENAAR, LEO 

 Marcel Minnaert, astrofysicus 1893-1970: de rok van het universum (co-editie met Balans) 

MONETTE, PIERRE-YVES 

 Beroep: koning der Belgen: van a tot z (vertaal door Marij Elias en Katelijne De Vuyst) 

DE MOOR, PIET 

 De gelaarse god: Stalin en de aura van de macht (co-editie met Van Gennep) 

NACKAERTS, ILSE 

 Sextalk: ins en outs van de oude en nieuwe seksuele wereld 

NAEGELS, TOM 

 Hoe? Zo! 

OCRI, BEN 

 In Arcadië: roman (vertaald door Marijke Koekoek) (co-editie met Van Gennep) 

PARMENTIER, CHRISTIAN 

 De luis in de pels: de dubieuze moraal van de dierenrechtenorganisaties 

PERCEVAL, PETER en NIGEL WILLIAMS 

 De penismonoloog 

PLANCKAERT, EDDY 

 De helse tocht van een Flandrien 

DE PRETER, ALAIN 

 Van aanval tot zelfverdediging:  250 tips voor je eigen veiligheid en die van je kinderen 

RASKIN, BRIGITTE 

 Eén en al vrouw (co-editie met Brokaat) 

RIEBS, GUNNAR 

 Karel: Graaf van Vlaanderen, Prins van België, Regent van het Koninkrijk 

ROOBJEE, PJEROO 

 Meinthe zegt dat hij opdroogt 

VAN ROSSEM, JEAN-PIERRE 

 De onkuise kuisheid van de Boccaccio: studie van het postmoderne nachtleven 

SOETAERT, EDDY 



142 
 

Coaches en kampioenen in de buik van het peloton: met Johan Bruyneel, Walter Godefroot, 
Patrick Lefebvre en Rudy Pevenage 

SOMERS, BART 

 Iedereen burgemeester! 

DE STANDAARD 

 België blootgelegd (samenstelling en redactie door Pieter Lesaffer en Anni van Landeghem) 

VANDENDAELE, RUDY 

 Dwarskijker 1991-1998 

VANSPAUWEN, BRUNO 

 De reclamejongens: over verleiding in reclame, media en politiek 

VERDUYN, LUDWIG 

 Showbizz in Vlaanderen: de 100 rijkste artiesten 

VERSLEGERS, ANNICK 

 Wees blij voor mij: bij de zelfmoord van je kind (bewerkt door Chris Troffaers) 

VAN VOOREN, ERIK 

Dagboek van een stresskonijn: een praktische handleiding om constructief om te gaan met 
tegenslag, ziekte, verdriet, pijn en stress 

WOODWARD, BOB 

 Bush in oorlog (vertaald door Jan Braks e.a.) (co-editie met Balans) 

ZEH, JULI 

 Adelaars en engelen (vertaald door Gerda Meijerink) (co-editie met Van Gennep) 

ZEH, JULI 

De stilte is een geluid: een reis door Bosnië (vertaald door Gerda Meijerink) (co-editie met 
Van Gennep) 

2004 

--- 

 Pers in prent: Press Cartoon Belgium 2004: de beste cartoons uit Belgische pers tussen 1 april 
2003 en 31 maart 2004 

VAN BELGIË, MARIE-CHRISTINE 

 De breuk 

DE BILDE, GILLES en FRANK RAES 
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 Gilles: mijn verhaal 

BOOM, HENK 

1506: Een reis door de wereld van Erasmus, Machiavelli, Jeroen Bosch, da Vinci en Johanna 
de Waanzinnige (co-editie met Balans) 

VAN DEN BROECK, DENISE 

 Medische blunders: als je dokter een fout maakt 

BROUYAUX, FRANÇOIS e.a. 

 Weer of geen weer: een eeuw natuurgeweld in België 

BROWN, JULIE 

 Van passie tot missie: acht goodwill ambassadors van UNICEF getuigen 

DE CEULENEER, GEERTJE 

 Iets tussen moeders en dochters (bewerkt door Chris Troffaes) 

DE COCK, JORN 

 De drang van het Oosten: een treinreis door de nieuwe EU-landen 

COOLSAET, RIK 

 De mythe al-Qaeda: terrorisme als symptoom van een zieke samenleving 

VAN CRAEN, WILFRIED 

 Prettig gestoord: bizarre kronkels bij gewone mensen 

DAEM, GEERTRUI 

 Het verdeelde huis (co-editie met Wereldbibliotheek) 

DANSERCOER, DIXIE 

 Brainstormen in een iglo: je bedrijf runnen als een expeditie 

DEHAENE, JEAN-LUC 

 De Europese uitdaging: van uitbreiding tot integratie 

DEVROEY, PAUL 

 Buik op kinderslot: zwanger worden als vrijen niet helpt 

VAN ELZEN, SUS 

 De zigzagmuur: Israël en Palestina tussen twee staten (met foto’s van Mario Fialho) 

FABER, MICHEL 

 Gods speelgoed (vertaald door Harm Damsma en Niek Miedema) (co-editie met Podium) 



144 
 

GOORDEN, LIEVE 

 De horzel en het luie paard: over technologische groepsspurt en morele verbeelding 

GUEVARA, ERNESTO 

 Op de motor door Latijns Amerika (vertaald door Arie Sneeuw) (co-editie met Van Gennep) 

HEIJL, MARKO en WARD NIJS 

 Op bezoek bij de kerstman (co-editie met Elmar) 

HENDRICKX, MARC en YASMINE 

 Leonard Cohen: yesterday’s tomorrow 

HUBERT, CHRISTIAN 

 100 jaar Rode Duivels (vertaald door Jos Segaert) 

IGNATIEFF, MICHAEL 

Het minste kwaad: politiek en moraal in het tijdperk van het terrorisme (vertaald door 
Bookmakers) (co-editie met Cossee) 

ILAH 

 Cordelia komt overal (co-editie met Oogachtend en De Harmonie) 

ILAH 

 Cordelia leest haar bloem (co-editie met Oogachtend) 

KAMAGURKA 

 Handenarbeid (co-editie met De Harmonie) 

DE KEYZER, DIANE 

 De schaamte en de schrik, goesting en genot: vier generaties vrouwen vertellen 

KIM 

 Esther Verkest tiert welig (co-editie met Oogachtend) 

KROG, ANTJIE (bewerking) 

 Liederen van de blauwkraanvogel: Xam-gedichten (vertaald door Robert Dorsman) 

KRUISMANS, BERT en PETER PERCEVAL 

 België voor beginners 

KUNZRU, HARI 

 Leela.exe (vertaald door Michèle Bernard) (co-editie met Podium) 

LANDUYT, RENAAT 
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 Een Vlaams gerecht: nieuw beleid vergt andere wetten 

VAN LOOCK, STEFAN 

 Mister Michel: de zilveren vos van Anderlecht 

DE MARCK en DE WULF 

 Eddy’s dood! 

MAREC 

 De faits divers van Père Albert 

DE MEERSMAN, MARIA 

 Spionne in het Derde Rijk: een Vlaamse vrouw in het verzet 

MEUS, JEROEN 

 Taste Jeroen: 10 smaken, 40 gerechten 

NACKAERTS, ILSE 

 Passie en romantiek 

NOTERMAN, JACQUES 

 De val van Albert (vertaald door Stefan Coppens) 

NUYENS, RUDY 

 50 jaar Gouden Schoen 

O., AMÉLIE 

 Zaad op mijn huid 

PADURA, LEONARDO 

 Chaos van gevoelens (vertaald door Guido Vennix) (co-editie met Elmar) 

PADURA, LEONARDO 

 Smetteloos verleden (vertaald door Guido Vennix) (co-editie met Elmar) 

PIETERS, RUDY 

 De wraak van het Lam Gods: de diefstal van de Rechtvaardige Rechters 

PORTOCARERO, HERMAN 

 Goud! 

PUYPE, JAN 

 De elite van België: welkom in de club 

QUIRIT 
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 Kampioenschap liggende wip 

RUCKER, ALLEN 

 The Sopranos family cookbook (vertaald door Klaartje & Jo) (co-editie met Speck Publishing) 

RUFIN, JEAN-CHRISTOPHE 

 Globalia (vertaald door Evelien Chayes en Carolien Steenbergen) (co-editie met Podium) 

RUYTS, ANNICK 

 Grenzeloze liefde 

SHAWCROSS, WILLIAM 

Bondgenoten: de VS, Groot-Brittannië, Europa en de oorlog in Irak (vertaald door Walter van 
der Star) (co-editie met Van Gennep) 

SPANDRE, MARIO 

 Schurkenstaat België: de samenzwering tegen Benoît de Bonvoisin 

DE SWERT, GILBERT 

 50 grijze leugens: over vergrijzing en langer werken 

SWINNEN, LIEVE 

 Je kind op de sofa: een kinderpsychiater vertelt 

TEMMERMAN, MARLEEN 

 Onrust in de onderbuik: een gynaecologe vertelt (opgetekend door Désirée Poot) 

TORFS, RIK 

 Voor het zinken de kerk uit 

VANGROENWEGHE, DANIEL 

 Rood rubber: Leopold II en zijn Kongo 

VANLOMBEEK, MARK 

 Goeiemiddag, beste sportliefhebbers (opgetekend door Manu Adriaens) 

VANTORRE, JOZEF 

 De Kavijaks 

VERMINNEN, JOHAN 

 Prinses van het Pajottenland 

DE WITTE, LUDO 

 Wie is bang voor moslims? Aantekeningen over Abou Jahjah, etnocentrisme en islamofobie 
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ZAZA 

 De wijze mongool 

ZINZEN, WALTER 

 Kisangani: verloren stad 

2005 

--- 

 Press Cartoon Belgium: de beste cartoons uit de Belgische pers 

ANTHIERENS, JOHAN 

 Ooggetuige 

VAN BASTELAAR, KAROL 

De Jules Verne gids: een portret van de schrijver, onbekende en verrassende aspecten van 
zijn werk, meer dan 150 voorspellingen besproken, was Verne a-technisch? (co-editie met 
Elmar) 

BIJNENS, RENÉ en KRIS SORET 

 Het blokken-quizboek 

VAN CAMP, CHRIS 

 Wild camperen op maandag 

CEYSENS, PATRICIA 

 Kinderspel: ABC voor avontuurlijk opvoeden (met illustraties van Gudrun Denolf) 

COLOMBO, LUANN 

Ontdek het menselijk lichaam in 3D (met illustraties van Craig Zuckerman en Jennifer Fairman) 

COOLSAET, BO 

 De magie van de moederschoot 

DELEU, JOZEF 

 Gras dat verder groeit: miniaturen 

DIEUSAERT, TOM 

 De laatste rit van de kever: van Mexico Stad naar Buenos Aires 

DE DIJN, ROSINE 

Zeg nooit dat je Rachmil heet: een joodse jongen overleeft de oorlog in een Vlaams gezin 
(vertaald door Piet De Moor) 

VAN DOORNE, BART 
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 BIAS: Bart In Alle Staten 

EVENS, BRECHT 

 Een boodschap uit de ruimte 

GRONOWSKI, SIMON e.a. 

Simon, het jongetje dat wist te ontsnappen: het kind van het 20ste konvooi (vertaald door 
Rudy Laroche) 

VAN GUCHT, JEF 

 Klotekanker 

ILAH 

 Cordelia haar goesting (co-editie met Oogachtend) 

JACOBS, STEVEN 

 Henry Van de Velde: wonen als kunstwerk: een woonplaats voor kunst 

KAMAGURKA 

 Tijdloos 

KIM 

 Bwurp! (co-editie met Oogachtend) 

KIM 

 Esther Verkes van de hak op de tak (co-editie met Oogachtend) 

DE KNOP, PAUL 

Van invaller tot kernspeler: de toekomst van de sport in Vlaanderen (co-editie met Centraal 
Boekhuis) 

KOWLIER, FLIP en FROW STEEMAN 

 Conflicten over etensresten 

LERNOUT, GEERT 

 Als God spreekt: de Bijbel, de Koran en het boek van Mormon (co-editie met Elmar) 

DE MARCK en DE WULF 

 Het bal van de gouden rat (co-editie met De Post) 

DE MARCK en DE WULF 

 De circuskus (co-editie met De Post) 

DE MARCK en DE WULF 

 Eddy’s spurtbom 
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DE MARCK en DE WULF 

 Grotten en botten (co-editie met De Post) 

MAREC 

 Oh veilig België 

MASSY, LEEN 

 Bollebuiken in beweging 

MEUS, JEROEN 

 Met Meus en vork 

NACKAERTS, ILSE 

 Scheurkalender 2006: 356 dagen spannende seks 

NACKAERTS, ILSE 

 Sextalk: ins en outs van de oude en nieuwe seksuele wereld 

NACKAERTS, ILSE 

 Spannende seks van aardbei: A tot Z zweepje 

NAEGELS, TOM 

 Hoe? Zo! Boek 2 

NELISSEN, AN 

 F*** you: de monopauze monoloog (opgetekend door Peter Perceval) 

ONZIA, YUREK en ZOHRA 

 Zohra en de gazellen: volksverhalen en sprookjes uit Marokko 

PADURA, LEONARDO 

 Maskers (vertaald door Guido Vennix) (co-editie met Elmar) 

PEETERS, ELVIS 

 De ontelbaren (co-editie met Podium) 

PERCEVAL, PETER en NIGEL WILLIAMS 

 Terrorist! 

DE POOT, DÉSIRÉE 

 Er ligt iets op mijn lever: het (on)mogelijke leven met Hepatitis C 

VAN PUYMBROECK, RIK 

Thuis en ver van huis: te gast bij Turkse families in Vlaanderen (met foto’s van Luc Daelemans) 
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RADLMAIER, STEFFEN 

Het proces van Neurenberg: oorlogsmisdadigers, sterreporters en het eerste internationale 
gerechtshof (vertaald door W. Hansen) (co-editie met Cossee) 

RAYMAKERS, JAN 

 België feest: een geschiedenis van Bourgondisch tafelen 

RIZZUTO, LILIANA en DORA RIZZUTO 

 Mangia mangia! Italiaanse familierecepten nieuwe stijl 

ROMBAUT, LUC 

 Een ongewoon gesprek met sla: memoires van een reiziger in drugland 

RONSSE, ALAIN 

 Nie zievere… speile! Raymond Goethals: van straatvoetballer tot Europees kampioen 

RYON, FRANK 

 De laatste kolonialen: Vlamingen in de Congo 1950-1960 

SCHNEIDER, RETO 

Bizarre wetenschap: vreemde en opzienbarende experimenten (vertaald door Marten 
Hofstede) (co-editie met Elmar) 

SELS, GEERT 

 Accidenten van een zaalwachter: Luk Perceval 

TAYLOR, RICHARD 

Symboliek in kerken en kathedralen: oorsprong en betekenis (vertaald door Marthe C. 
Philipse) (co-editie met Elmar) 

T’KINDT, RANI 

 Het geluksboekje 

DE TREMERIE, ANN en LENE KEMPS 

 Hallo Adam, hier Eva 

VANGROENWEGHE, DANIEL 

 Voor rubber en ivoor: Leopold II en de ophanging van de Stokes 

DE VOS, PATRICK 

 Grenzeloos India: de achterkant van de globalisering (co-editie met Elmar) 

VRANCKEN, KAAT 

 Tussen twee huizen: co-ouders en hun kinderen vertellen 
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WALTER, JESS 

 De keuze (vertaald door Ammerins Moss-De Boer) (co-editie met Elmar) 

 


