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Uitgeverij Kritak
meer dan ooit dissonant en toonaangevend

K

ritak wil boeken uitgeven met een grensverleggende of
controversiële inhoud, met een neus voor actualiteit en
gevoel voor waardevolle thema’s. Het wil werk brengen van
auteurs met een eigengereide visie, vooral op het terrein van de
(literaire) kritische non-fictie. De boeken zullen journalistiek en
kwalitatief zijn. Ze zullen niet vrijblijvend zijn en reflecteren op
politieke, maatschappelijke en culturele aspecten.

Kritak ambieert een pakjesdrager te worden van progressieve
ontwikkelingen, meningsverschillen, initiatieven, ideeën, oprispingen en
studies. Progressief, maar niet dogmatisch, strijdend maar niet fanatiek.
Ook in het huidige tijdsgewricht is het geen overbodige luxe voor de
hygiëne en de weerbaarheid van onze democratie en onze rechtsstaat
om een extra maatschappijkritisch publicatieforum te implementeren
in het culturele landschap van Vlaanderen en Nederland. We willen
ook de spreekbuis worden van ‘civil servants’ en elke beweging die
daadwerkelijk wil bouwen aan een beter leefbare wereld.
André Van Halewyck
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NA JAAR 2020 / NON FICTIE

De rijkste Belgen 2000
Familie Janssen
Familie Vandemoortele
Familie D’Ieteren
Familie Colruyt
Familie Emsens
Familie Boël
Familie Lhoist-Berghmans
Familie de Spoelberch
Familie Lippens
Roland Duchâtelet en Rudi de Winter
Families Ullens de Schooten-Wittouck
Familie Velge-Bekaert
Familie Van Malderen
Familie De Nolf
Familie Baert
Rudolf Hageman
Familie Moorkens
Familie Frère
Familie Sioen
Familie Van Thillo
Jos Sluys
Familie Dumolin
Familie De Nul
Familie Vandamme
Familie Coburg
Familie De Clerck
Familie Van Hool
Familie de Mévius
Familie Saverys-Van Damme
Unilin-families
Yves Jongen (groep)
Jo Lernout
Pol Hauspie
Families Charly de Pauw
Familie Van Gorp
Marc Coucke
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De rijkste Belgen 2012
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AB inBev-families
Frère
Emsens
Colruyt
Unilin-families
De Nul
Lhoist-Berghmans
Fernand en Karine Huts
D’Ieteren
Van Rompuy
Marc Saverys
Cigrand
Van Thillo
Boël
Roland Duchâtelet
De Clerck
Ackermans & van Haaren
Marc Coucke
Balcaen
Van Gorp
Janssen
Jan De Clerck
Georges Forrest
Vande Vyvere
Collinet
Vandemoortele
Thermote en Vanhalst
Paul Gheysens
van Strydonck de Burkel-Gatto
Van Belle en Demanet
Bruckner
Dumolin
Van de Velde-Laureys
Moorkens
Beauduin
Hurbain
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NA JAAR 2020 | ACTUALITEIT

‘De 200 rijkste Belgen’ is geen oefening in financieel
voyeurisme, wel een poging om de dynamiek van het
familiale kapitaal in kaart te brengen.
Wie verdween uit de ranking van 2000 en 2012?
Wie slaagde erin zich in de top te nestelen?
Wie is Alexandre Van Damme, de rijkste Belg?
Toen de RTBF een mugshot van de man publiceerde
vanuit de tribune van Anderlecht, verkocht hij op
slag zijn tot dan anonieme woning in Elsene en
verhuisde naar Zwitserland.
Paul Gheysens heeft zijn roots in de Westhoek, maar
met Ghelamco bouwde hij de grootste kantoren van
Polen. Zijn geheim ligt evenwel in Cyprus.
Gegevens over het familiebezit kunnen ons veel leren over
de vernieuwing van het economische apparaat. Welke
machtsverhoudingen tekenen zich af? Wie mislukt en wie
slaagt? Hoe dynamisch zijn de Belgische families in de
geglobaliseerde wereld? Hoe verwerken ze de mondiale
coronacrisis van de voorbije maanden? Hoe spelen ze in
op die nieuwe context? In welke mate is in het voorbije
decennium het weefsel van familiale netwerken veranderd?
De 200 rijkste Belgen tekent de financiële skyline van België
en verheldert waar de financiële macht in dit land ligt.

LUDWIG VERDUYN

De 200 rijkste Belgen

De Belgische vermogens ontbloot
€ 21,99 | november 2020 | paperback
155 x 240 mm | ca. 272 pp.
NUR 740 | Thema: KF, KJ, GBCY
ISBN 978 94 0147 317 0
e-boek beschikbaar (978 94 0147 322 4)
Vormgeving: Tinxz

Ludwig Verduyn schreef als onderzoeksjournalist
verschillende boeken over financiële dossiers van de groep
Beaulieu, over Jean-Pierre Van Rossem tot witwassen in
Luxemburgse banken.

9 789401 473170
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NA JAAR 2020 | ACTUALITEIT

Een waarschuwing voor hoe ‘het systeem’
zijn burgers kan nekken.
Als individu kan je kapotgemaakt worden als de
ambtenarij met haar onbewuste en bewuste fouten,
machtsmisbruik, onkunde en eventueel corruptie
zich tegen je keert.
Waargebeurd verhaal met veel human interest en
maatschappelijke relevantie.
Dit boek is een aanklacht en een wanhoopskreet van
een modaal gezin dat door de overheid wordt uitgekleed,
wanneer na een foutieve aanslag van de belastingen, alle
logica en gezond verstand verdwijnen bij de ambtenaren,
en het een speelbal wordt van ‘het systeem’ waar paraplu’s
worden getrokken bij de vleet, maar die scherper zijn dan
keukenmessen.
‘Inlevend en herkenbaar tot in de details’

Erik Raeven publiceerde eind 2018, samen met Kurt
Impens, de roman Het Laatste Verbond bij Houtekiet
ERIK RAEVEN

De belastingAANSLAG

Als de overheid je vijand wordt
€ 22,99 | september 2020 | paperback
140 x 210 mm | ca. 336 pp.
NUR 402 | THEMA: DNP, JPR
ISBN 978 94 0147 319 4
e-boek beschikbaar (978 94 0147 323 1)
Vormgeving: Tinxz

9 789401 473194
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NA JAAR 2020 | ACTUALITEIT

De coronacrisis gooit alle zekerheden overboord,
van gezondheidszorg over menselijke omgang tot
het totale economische en politieke plaatje.
In Europa komt deze coronacrisis boven op
een onverteerde eurocrisis.
De globalisering is aan iedere controle ontsnapt, de
financiële wereld draait bij de gratie van de centrale
banken: technocratische instellingen die geen
politieke controle kennen.
Hoe ziet de toekomst van de Europese Unie eruit,
nu zo pijnlijk duidelijk is geworden dat politieke
solidariteit een wankel gegeven is. De gewone
politieke debatten werden opgeschort en vervangen
door pure crisispolitiek. De normale democratie,
in de mate dat die nog voorhanden was, werd
tijdelijk opzijgeschoven.
Geopolitiek is dit de eerste wereldwijde crisis sinds de
Tweede Wereldoorlog waarin de VS niet het voortouw nemen.
De armoede en de ongelijkheid zullen nog toenemen.
De wereldhandel zal dit jaar met 32% krimpen, bij de crisis
van 2008 bleef de klap beperkt tot 12%.
De voorbije 20 jaar heeft China zich opgewerkt tot de tweede
economie van deze wereld en is het land een grote producent
geworden van geneesmiddelen en ander medisch materiaal.
Dat leidt tot spanningen in de toelevering naar de rest van de
wereld. De roep naar kortere ketens zal steeds luider klinken.
Deze crisis is niet gebonden aan een of ander systeem, hetzij
economisch of politiek. Ze dwingt tot ongeziene maatregelen
omdat de omvang en impact van de dreiging onbekend zijn.

JEAN VANEMPTEN

Speelt de globalisering in blessuretijd?

Redt de democratie het?

€ 21,99 | oktober 2020 | paperback
140 x 210 mm | ca. 252 pp.
NUR 695 | THEMA: JPSL
ISBN 978 94 0147 320 0
e-boek beschikbaar (978 94 0147 324 8)
Vormgeving: Tinxz

Jean Vanempten is senior writer politiek en economie
bij De Tijd. Hij schreef ondermeer Witwassen in België en
de Flair van een miljardair, een biografie over Albert Frère.
9 789401 473200

7

aanbieding_kritak_najaar 2020.indd 7

1/07/2020 20:59

Als je leven een theaterstuk wordt. In een regie van de politie.
Enkele etappes
› Wim en Monique zijn een koppel, en hij werkt bij Belgacom. Hij verdient aardig: 8.000 tot
10.000 euro bruto per maand. Op maandag 2 september 2013 wordt aangebeld. ‘Hallo’,
zeg de man, ‘Ik ben Joep, en dit is Katia’. Joep zegt dat hij tegen Wims Volvo is aangefietst.
De achteruitkijkspiegel is beschadigd. Nu zijn ze hier voor het schadeformulier. Wat aardig, vinden Wim en Monique. Ze zetten koffie. Kletsen wat, en na een halfuur stappen
Joep en Katia op. Wim belt de garage. Duur, zo’n spiegel: 980 euro. De volgende dag belt
Joep. Zijn verzekering komt helaas niet tussen. Geen erg zegt Joep: ‘Dat betaal ik je
toch gewoon?’
› Op vrijdag verschijnt Joep in een Mercedes E-klasse met Duitse nummerplaat en een
duur pak. Hij pelt twintig eurobiljetten uit een stapel. Zijn telefoon gaat. Joep laat zich
ontvallen dat hij in de security zit en is erg geïnteresseerd als hij hoort dat Wim IT’er is.
Toevallig zoekt hij zo iemand voor ‘af en toe een klus’. Wim krijgt een afspraak in de kantoren van JS Security International. Joep legt Wim uit dat hij een track-and-tracesysteem
wil ontwikkelen. Zendertjes die onder auto’s worden geplakt. Wim mag 60 euro per uur
aanrekenen, in het zwart. Op donderdag 6 februari 2014 ontvangt Wim een eerste voorschot van Joep: 15.400 euro cash.
› Drie dagen nadat Belgacom zijn contract heeft verlengd voor drie maanden, laat zijn chef
weten dat men op die beslissing terugkomt. Met ingang van 30 juni 2014 is Wim S. werkloos. Hij zegt: ‘Ik maakte me geen zorgen. Er zaten headhunters achter me aan’.Maar opeens blijft elke sollicitatiemail onbeantwoord.
› Gelukkig is er Joep. Op de parking van een hotel komt hij aanzetten met een laptop. Wim
moet een sekstape verwijderen. Wat later moet hij de tijdsaanduiding op de beeldopname
van een bewakingscamera in een hotel veranderen. Zodat de klant, een misdadiger, een
alibi heeft.
› Joep zegt dat hij over Wim heeft gesproken met zijn baas Philippe. Die woont in een villa
in het Spaanse Marbella. ‘Het is Philippe die beslist’, zegt Joep. ‘Philippe neemt beslissingen alleen op grond van intuïtie.’
› Op woensdag 17 september worden Wim en Joep verwacht in Marbella. Als Wim zijn
bankkaart in een automaat steekt, zegt dat: ‘Saldo ontoereikend’. Kort voor zijn vertrek
naar Marbella is er een herberekening in zijn bus gevallen van de fiscus. Die wil 29.035
euro van hem. Met alle betalingen, leningen en openstaande rekeningen erbij staat Wim
voor 54.397 euro in het rood.
› Om 10 uur de volgende ochtend heeft hij zijn gesprek met Philippe. Helaas, Philippe moet
naar Madrid, iets dringends. Hij zal tegen de avond pas terug zijn.
› Als hij eindelijk tot bij Philippe geraakt, wil die allereerst van Wim dat die hier en nu een
moord bekent.
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NA JAAR 2020 | ACTUALITEIT

De gerechtelijke dwaling rond Wim S. uit Roeselare,
6 jaar onschuldig in een Nederlandse gevangenis.
‘Ik was het niet, u hebt de verkeerde.’
Wim S. na zijn veroordeling voor de moord op z’n ex.

‘De politie heeft mijn bekentenis gekocht.’
Wim S. vanuit zijn Nederlandse gevangeniscel.

‘Ik heb maat 41, dus ik schatte het spoor op
schoenmaat 42 of 43.’
Nederlandse agent, rapporterend over de net
gepleegde moord.

De moordenaar van Heidy Goedhart beging een kapitale fout.
Het had die nacht, 18 december 2010, gesneeuwd. De politie
in Kaatsheuvel hoefde enkel zijn voetafdrukken te volgen.
Ze vergat dat helaas te doen en de moord op de 34-jarige
moeder van twee dreigde een cold case te worden. Dus deed
de politie een beroep op een opsporingsmethode die sinds
The Confession Tapes op Netflix ongeveer wereldwijd is
verboden: Mr. Big.
Wim S. uit Roeselare, de vriend van Heidy, zag zich op
grond van een gekochte bekentenis veroordeeld tot 20 jaar
cel, en zit sinds 2014 in de gevangenis. Naar de werkelijke
moordenaar(s) van Heidy, wellicht te vinden in het lokale
drugsmilieu, is verder niet gezocht.

DOUGLAS DE CONINCK

Mister Big

Over een moord, onorthodoxe politiemethodes
en een bekentenis
€ 21,99 | oktober 2020 | paperback
140 x 210 mm | ca. 224 pp.
NUR 695 | THEMA: JKVF, JKVJ, DNXC3, LNFX31
ISBN 978 94 0147 308 8
e-boek beschikbaar (978 94 0147 326 2)
Vormgeving: Tinxz

Douglas De Coninck is gerechtsjournalist bij De Morgen.
Hij schreef meerdere boeken en ontwikkelde een fascinatie
voor gerechtelijke dwalingen.

9 789401 473088

9

aanbieding_kritak_najaar 2020.indd 9

1/07/2020 20:59

De Echo van de Schreeuw
Een bloedstollende roman gehuld in de nevels van ritualen, passer en
winkelhaak. De mythologie, de literatuur, de muzikale associaties, de
levensbeschouwelijke mooie zinnen gelardeerd doorheen het spannende
verhaal … Een thriller, ja. Maar wat voor een. Waw!
Wim Opbrouck

22222

Even zorgvuldig als een spin haar web weeft, gidst Frank Van Laecke ons
naar een conclusie die even ontluisterend als aangrijpend is. Een clevere
en meesterlijke thriller.
Alain Platel

22222

Een ijzersterke thriller die leest als een soundtrack.
Francesca Vanthielen

22222

Een duistere thriller, erudiet en gelaagd, elegant van stijl en spannend
tot het einde. Een indrukwekkend boek.
Peter Römer

22222

Een huzarenstuk, dit boek. Een onwaarschijnlijk intellectueel en
creatief exploot met een stelselmatig opgebouwde spanning en
een spetterende climax.
Hans Bourlon
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NA JAAR 2020 | FICTIE

Een verslavende pageturner die de lezer
meeneemt op een waanzinnige achtbaan van
spanning, mysterie, humor en ontroering.
Het kwaad leeft onder ons. Vlakbij. We zien het niet.
Het is een meester in zich verschuilen. Dit verhaal is
waar. Het gebeurt. Terwijl we deze woorden lezen.
In het Oostenrijkse Pichl klinkt een verscheurende
schreeuw. 776 kilometer verderop klinkt de echo van die
schreeuw in het bonkende lijf van een man die rent voor
zijn leven.
Wat is het verhaal achter die schreeuwen?
Is er een verband tussen beide?
Is dit slechts het begin en volgen er nog meer?
Commissaris Elias Hoffman ontsluit deuren naar een
verborgen wereld waarin achter het masker van de
beschaving het gruwelijke gelaat steekt van het ondenkbare.

Frank Van Laecke bouwde als auteur en regisseur een
rijk en internationaal palmares op. Hij behaalde tal van
onderscheidingen in binnen- en buitenland, waaronder
de Herald Angel Award (Edingburgh), de Dora Mavor
Moore Award (Toronto) en een nominatie voor de Britse
Laurence Olivier Award voor het theaterstuk Gardenia, een
samenwerking met Alain Platel en les ballets C de la B.
Voor Studio 100 regisseerde hij in 2014 de spektakelmusical
14-18, in 2018 volgde 40-45. Hij schreef telkens ook het script.
Zo ook voor de musical Daens, waarvan de herneming dit
voorjaar in première ging.

LITERAIRE THRILLER

FRANK VAN LAECKE

De echo van de schreeuw
€ 21,99 | september 2020 | paperback
140 x 210 mm | ca 256 pp.
NUR: 332 | THEMA: FHX, FFL
ISBN 978 94 0147 309 5
e-boek beschikbaar (978 94 0147 321 7)
Vormgeving: Luc Monsaert

9 789401 473095
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NA JAAR 2020 | GESCHIEDENIS

Wie heeft Patrice Lumumba vermoord,
waarom en hoe is dat gebeurd ?
Brussel was van oordeel dat de liquidatie van
Lumumba onontbeerlijk was om de belangen van
de trusts die de kolonie als hun wingewest
ontgonnen, voor de toekomst veilig te stellen.
Dit boek verscheen voor het eerst in september 1999,
en was de directe aanleiding voor de oprichting
van een parlementaire onderzoekscommissie op
2 februari 2000 over dit thema.

Op 30 juni 1960 werd de Belgische kolonie Congo
onafhankelijk verklaard. Koning Boudewijn schetste in een
erg paternalistische redevoering een rooskleurig beeld van
de kolonisatie. Tegen het protocol in kwam de verkozen
Congolese premier Lumumba met een onverwachte
speech: hij richtte zich niet tot de meesters van weleer,
maar tot ‘de Congolese mannen en vrouwen, strijders voor
de onafhankelijkheid die vandaag hun overwinning vieren’.
MET NIEUWE, UITGEBREIDE INLEIDING

Op 17 januari 1961 werd Lumumba vermoord in Katanga,
de rijke koperprovincie die ondertussen met Belgische hulp,
van Congo was afgescheurd. De moord werd uitgevoerd
door een Katangees executiepeloton (een achttal mannen),
die door 4 Belgische officieren (leger, politie) werden geleid.

LUDO DE WITTE

De moord op Lumumba

Kroniek van een aangekondigde dood

Begin 2016 dook nieuw bewijsmateriaal op, toen bij
een huiszoeking in de nalatenschap van een Belgisch
politiecommissaris, resten van de vermoorde premier
werden gevonden.

€ 22,99 | juni 2020 | paperback
155 x 240 mm | ca. 336 pp.
NUR 697 | Thema: NHTQ
ISBN 978 94 014 7146 6
e-boek beschikbaar (978 94 014 7238 8)
Vormgeving: Tinxz

Anno 2020 (!) behandelt een onderzoeksrechter een klacht
van de familie Lumumba tegen Belgen die bij de moord
betrokken waren.

9 789401 471466

Ondertussen dwongen Belgisch-Congolese organisaties
van het Brusselse stadsbestuur een Lumumbaplein af, en ze
blijven ijveren voor een meer diepgaande dekolonisatie van
de publieke opinie.

Ludo De Witte (1956) is socioloog,
en oa. ook auteur van Crisis in Kongo (1996).
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NA JAAR 2020 | GESCHIEDENIS

‘Een waarheidscommissie? De waarheid is al gekend.
Het boek is nu 35 jaar oud, en ik hoef er geen komma
aan te veranderen.’
Wie nu protesteert tegen de standbeelden van
Leopold II, haalt de motivatie hiervoor bij Daniel
Vangroenweghe; hij bracht met zijn onderzoek
Leopolds wandaden in Congo aan het licht.
Het ging niet om geïsoleerde excessen, maar om een
systeem waarbij alle betrokken op de hoogte waren
van de gruweldaden, ook Leopold II.
Om hun gebied voor te bereiden op rubberexploitatie,
vermoordden troepen duizenden Congolezen,
werden dorpen vernield en plantages in brand
gestoken. Districtscommissaris Fiévez, een van de
beruchtste kolonialen, schreef dat zijn soldaten hem
in één dag 1100 afgehakte handen hadden gebracht:
handen van Congolezen die doodgeschoten waren
omdat er onvoldoende rubber was getapt …
Vangroenweghe was met Rood Rubber in 1985 een van
de eersten die in ons land een diepgravend verslag
schreef over de gruwelijke handel en wandel van Leopolds
bezetting in het hart van Afrika. Zich baserend op tien jaar
onderzoek, twintig verschillende archieven in binnen- en
buitenland, nooit eerder gepubliceerde documenten van de
onderzoekscommissie en getuigenissen schetst de auteur
structuur, opzet en reikwijdte van de rubberontginning.
Dwangarbeid, verwoestingen, honger, epidemieën en
uitbuiting decimeerden de plaatselijke bevolking en zorgden
voor een ongezien menselijke tragedie die tot op vandaag
doorloopt.

DANIEL VANGROENWEGHE

Rood rubber

Leopold II en zijn Congo
€ 22,99 | september 2020 | paperback
155 x 240 mm | ca. 320 pp.
NUR 680 | Thema: NHTQ, JH
ISBN 978 94 0147 340 8
e-boek beschikbaar (978 94 0147 341 5)
Vormgeving: Tinxz

Daniel Vangroenweghe is doctor in de sociale en
culturele antropologie en emeritus-professor van
de U-Gent (Geschiedenis).
9 789401 473408
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NA JAAR 2020 | PERSOONLIJKE GROEI

Het paradijs is niet interessant.
Laat ons het leven in al zijn complexiteit vieren in
plaats van het te vrezen.
We weten nu hoe kort en hoe broos het leven kan zijn.
Misschien zal dat besef mannen en vrouwen er toe
aanzetten om hun prioriteiten te herschikken.
Angst en agressie is dat deel in ons dat wil leven,
maar niet weet hoe.
Het leven is onvoorstelbaar. We maken van alles mee en
de samenleving lijkt wel eens op hol te slaan.
Vaak regeert dan al snel de angst en stopt men zich weg
achter drama en het verlangen om terug te keren naar wat
was. Dat is jammer. Want de mens beschikt over bijzonder
veel veerkracht. We zijn in staat om het leven recht in
de ogen te kijken, persoonlijke en maatschappelijke
problemen vanuit de kern aan te pakken, en met alle
moed die we hebben te kiezen voor transformatie, nieuwe
evenwichten en frisse inzichten waar mens en samenleving
om vragen.
Levenslust is, zeker in woelige tijden, de beste vorm van
rebellie tegen alles waar we bang voor zijn.

TINE MAENHOUT

Levenslust is de beste vorm van rebellie

De verhalen in het boek balanceren tussen fictie en nonfictie. Zoals het leven zelf.

€ 19,99 | oktober 2020 | paperback
140 x 210 mm | ca. 224 pp.
NUR 130 | Thema: JMS
ISBN 978 94 0147 318 7
e-boek beschikbaar (978 94 0147 325 5)
Vormgeving: Tinxz
Voorwoord: Alain Platel

Tine Maenhout is kunsthistorica, journalist en schrijver.
Haar eerste boek, Milady! Waar vrouwenrechten over gaan,
publiceerde ze samen met Marleen Temmerman.
Twee jaar later volgde Jij, ik, hij, zij en al de kinderen (over
samengestelde gezinnen) In 2019 verscheen Who run the
world? De kracht van vrouwelijk leiderschap.
9 789401 473187
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RECENT VERSCHENEN

3DE DRUK

POL HOSTE

Het lag aan
mĳn opvoeding

dat ik geen moeite had
om Marokkaanse
jongens van Molenbeek
te accepteren

9 789401 468473

9 789401 468459

GUY BOUTEN

POL HOSTE

Bouhouche, Beijer, Beuckels en de anderen

Het lag aan mijn opvoeding

De Bende van Nijvel, de CIA en de Staatsveiligheid

dat ik geen moeite had om Marokkaanse
jongens van Molenbeek te accepteren

9 789401 468428

9 789401 468466

WALTER DE SMEDT

KAREL ANTHONISSEN & WIM VAN DEN EYNDE

Het land van de onbestrafte misdaden

Achter de schermen van de BBI

Waarom faalt justitie ?

Memoires van een caractériel
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VERSCHIJNT BINNENKORT

SEPTEMBER 2020

NOVEMBER 2020

9 789401 468442

9 789401 468435

LUC HUYSE & STEVEN DHONDT

RIK COOLSAET

Onverwerkt verleden

Vergeet dat onze tijd zoveel complexer
is dan alles wat ooit voorafging

Collaboratie en repressie in België 1942 – 1952
Een update na dertig jaar

De geschiedenis van de wereld van morgen

NOVEMBER 2020

Wie verbergt
DE RECHTVAARDIGE
RECHTERS?
SIEL VAN DER DONCKT

9 789401 468497

SIEL VAN DER DONCKT

Wie verbergt De Rechtvaardige Rechters?

16

aanbieding_kritak_najaar 2020.indd 16

1/07/2020 20:59

ISBN

AUTEUR / TITEL

VERSCHIJNING

FRANK VAN LAECKE

september 2020

ERIK RAEVEN

september 2020

DANIEL VANGROENWEGHE

september 2020

LUC HUYSE & STEVEN DHONDT

september 2020

TINE MAENHOUT

oktober 2020

DOUGLAS DE CONINCK

oktober 2020

JEAN VANEMPTEN

oktober 2020

LUDWIG VERDUYN

november 2020

RIK COOLSAET

november 2020

SIEL VAN DER DONCKT

november 2020

De echo van de schreeuw
9 789401 473095

978 94 0146 846 6

De belastingAANSLAG

9 789401 473194

978 94 0146 844 2

Rood rubber

9 789401 473408

Onverwerkt verleden
9 789401 468435

VERSCHIJNINGSLIJST NAJAAR 2020

978 94 0146 842 8
9 789401 473187

Levenslust is de beste vorm
van rebellie

Mister Big

9 789401 473088

978 94 0146 848 0
9 789401 473200

Speelt de globalisering
in blessuretijd?

De 200 rijkste Belgen
9 789401 473170

9 789401 468442

Wie verbergt
DE RECHTVAARDIGE
RECHTERS?
SIEL VAN DER DONCKT

9 789401 468497

aanbieding_kritak_najaar 2020.indd 17

Vergeet dat onze tijd zoveel
complexer is dan alles wat ooit
voorafging
Wie verbergt De Rechtvaardige
Rechters?

1/07/2020 20:59

UITGEVERIJ KRITAK
www.kritak.be
www.kritak.nl
Uitgeverij Kritak
@uitgeverkritak

UITGEVER
André Van Halewyck
andre.vanhalewyck@kritak.be
gsm 0032 (0)475 53 23 41

PERS EN PROMOTIE
Elien Delaere
elien.delaere@kritak.be
gsm 0032 (0)499 29 77 10

VERKOOPTEAM VLAANDEREN

KEY ACCOUNT MANAGER
BUITENBOEKHANDEL
Dirk Meulemans
gsm +32 (0)496 59 87 64
dirk.meulemans@lannoo.be

VERKOOP BINNENDIENST
Jasper Kelderman
t +31 (020) 2364271
verkoop@terralannoo.nl

Uitgeverij Lannoo nv
Kasteelstraat 97
8700 Tielt
T 0032 (0)51 42 42 11
info@lannoo.be
www.lannoo.com
Uitgeverij Lannoo
@Lannoo
COMMERCIEEL DIRECTEUR
Katrien Beeusaert
katrien.beeusaert@lannoo.be
SALES MANAGER RETAIL
Helga Scheerlinck
gsm +32 (0)473 43 43 84
helga.scheerlinck@lannoo.be
PRODUCT MANAGER RETAIL
Nadine Algoet
nadine.algoet@lannoo.be
t +32(0)51 42 36 85
VERKOOP BINNENDIENST
Dorine Vankeirsbilck
Ann Verbeke
Vicky De Rijcke
Jonathan Vandenbogaerde
Caroline Demeulemeester
t +32 (0)51 42 42 72
boekbestellingen@lannoo.be
RETOURS
Ann Torck
retours@lannoo.be

ACCOUNT MANAGER
WEST- EN OOST-VLAANDEREN
Bart Van Averbeke
gsm +32 (0)497 59 35 01
bart.vanaverbeke@lannoo.be
ACCOUNT MANAGER
ANTWERPEN & OOST-VLAANDEREN
Goel Lauwers
gsm +32 (0)496 59 87 57
goel.lauwers@lannoo.be
KEY ACCOUNT MANAGER
VLAAMS-BRABANT & LIMBURG
Ann Van Hulle
gsm +32 (0)497 42 27 92
ann.vanhulle@lannoo.be

VERKOOPTEAM NEDERLAND
Amstelplein 30 B
Postbus 23202
1100 DS Amsterdam Zuidoost
info@terralannoo.nl
www.lannoo.nl

KEY ACCOUNT MANAGER
Linda Veenendaal
t +31 (0)6 29 02 10 98
linda.veenendaal@terralannoo.nl
NEW BUSINESS MANAGER
Willemijn van de Ven
t +31 (0)6 21 86 69 09
willemijn.vandeven@terra lannoo.nl
VERTEGENWOORDIGERS
RAYON NOORD-NEDERLAND
Hans ter Laak
t +31 (0)6 11 02 21 22
hans.terlaak@terralannoo.nl
RAYON ZUID NEDERLAND
Hannah Serrarens
t +31 (0)6 29 29 97 11
hannah.serrarens@terralannoo.nl

BUSINESS UNIT MANAGER
Jenneke van Mourik
t +31 (0)6 54 36 89 42
jenneke.vanmourik@terralannoo.nl

De samenstelling van deze catalogus werd afgesloten op 30 juni 2020.
Prijzen, omvang en verschijningsdata worden onder voorbehoud meegedeeld.
Artikelnummer catalogus: 04139

18

Ontwerp brochure: Tinxz

Kritak is een imprint van Uitgeverij Lannoo nv

aanbieding_kritak_najaar 2020.indd 18

Karina Walsemann
t +31 (020) 2364272
verkoop@terralannoo.nl

1/07/2020 20:59

Ontwerp brochure: Tinxz
aanbieding_kritak_najaar 2020.indd 19

1/07/2020 20:59

5 410574

aanbieding_kritak_najaar 2020.indd 20

913036

1/07/2020 20:59

