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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

PHOENIX, ARIZONA
De Zweedse scientologe neemt me meewarig op, Scientology. Haar gezicht licht op. ‘Kijk, nu kunnen
haar begroeting zondermeer aarzelend. Ik ben we op een heel ander niveau met elkaar praten,’ zegt
door een elektronisch hekken, in het oog gehou- ze, tevreden met mijn antwoorden.
In één van de vijf kamers worden bezittingen en
den door de domebeveiligingscamera’s die ik allengs met hun gebouwen ben gaan associëren, net foto’s van Hubbard tentoongesteld. Er hangt een
de oprit naar de ‘geboorteplaats van Scientology’ portret van biddende boeddhisten: ‘Meneer
opgewandeld. In maart 1952 kwam L. Ron Hub- Hubbard reisde als tiener heel Azië door. Hij bracht
bard in dit deel van de woestijnstad Phoenix wo- tijd bij de monniken door en leerde van hen, maar
nen, en schreef hij er de eerste vijf basisboeken van begreep dat ook zij buiten de muren van hun kloosScientology, het credo en de ceremonies van de ter geen oplossingen hadden voor de problemen
kerk, en ‘de Code van een scientoloog’. Hij gaf er van de wereld.’ In de hoek: het voorblad van
zeshonderd lezingen waarvan de opnames sinds- Excalibur, een manuscript dat Hubbard in 1938 zou
dien verplicht studievoer voor zijn adepten zijn. hebben geschreven en waarvan hij hoopte dat het
‘Wellicht de grootste ontdekking van Scientology, ‘mijn naam met zoveel geweld in de geschiedenisen z’n meest krachtige bijdrage aan de kennis van boeken zal smakken dat het legendarische proporde Mensheid, is het isoleren, beschrijven en be- ties zal aannemen, ook als alle boeken vernietigd
handelen van de menselijke geest geweest. Vol- zouden worden’. Door aan Excalibur te werken ‘heb
bracht in juli 1952 in Phoenix, Arizona,’ orakelde ik mezelf een opleiding bezorgd die superieur is aan
Hubbard over het stichten van zijn godsdienst hier. die van alle andere mensen.’ Er heerst twijfel of het
Toegang krijgen bleek makkelijker dan verwacht, manuscript echt bestaan heeft: niemand heeft het
gezien het L. Ron Hubbard House on Camelback ooit gezien, en Hubbard beweerde dat wie het geleenkel toegankelijk is voor zijn aanhangers. ‘Het is zen had ofwel gek werd, ofwel zelfmoord pleegde,
hier dat scientologen het onderzoeksspoor kunnen daar het zo’n revolutionaire onthullingen bevatte.
traceren dat culmineerde in de ontdekking van de De verhoopte mythevorming rond Excalibur is dan
menselijke ziel,’ wenkt de website. Ik had de curator ook enkel in de annalen van Scientology terug te
kort na de middag gebeld en haar verteld dat ik vinden: ‘Dit is de enige pagina die overblijft,’ oppert
cursussen in kerken in Brussel en Dublin had mijn gids met onmiskenbare spijt in haar stem. ‘De
gevolgd. Ze zou me twintig minuten later terug- rest van het manuscript is gestolen, wellicht door
bellen; ze moest een en ander checken. Mogelijks Russische communisten. Veel machtige naties
had het uurverschil met Europa dat verhinderd: ik hadden interesse in de wijsheid en kennis ervan en
mocht langs. Maar het wantrouwen blijft tastbaar wilden het voor zichzelf.’
tot ze me ondervraagt over mijn kennis van

VOORJAAR 2021 | GESCHIEDENIS

Er is bijzonder weinig geweten over wat er echt gebeurt binnen
de muren van de klatergouden ‘kerken’ van Scientology,
en welke overtuiging scientologen werkelijk aanhangen.
Scientology is een geestelijke beweging gebaseerd
op het boek Dianetics uit 1950 dat is geschreven door
sciencefictionschrijver L. Ron Hubbard.
Scientology richt zich onder meer op rijke
beroemdheden zoals Tom Cruise en John Travolta,
en ‘makkelijk te manipuleren’ of kwetsbare mensen.
Scientology heeft een eigen spionagedienst, de OSA.
Het mysterie wordt in stand gehouden met de hulp van een
miljardenfortuin die de beste topadvocaten koopt, en een
notoir systeem van bedreigingen en lastercampagnes tegen
wie Scientology ontvlucht of bekritiseert. Achter de façade
van welmenende wereldverbeteraars en talloze schimmige
mantelorganisaties schuilt immers een sinistere sekte die de
uitbuiting van en ettelijke misbruiken tegen zijn leden koste
wat kost verborgen wil houden voor de buitenwereld. Door
de jaren heen is Scientology-leider David Miscavige tot het
uiterste gegaan om tragische overlijdens, vaak veroorzaakt
door gevaarlijke geloofscredo’s en medische praktijken, in de
doofpot te stoppen.
MARIO DANNEELS

Scientology

Scientology is gebaseerd op honderden uren interviews met
tientallen ex-leden en experts, en acht jaar van infiltratie en
undercoverbezoeken aan kerken en mantelorganisaties, niet
enkel in België en Nederland (oa. Narconon in Zutphen) maar
door heel Europa en de Verenigde Staten, van Kopenhagen
tot het spirituele mekka Clearwater. Het boek gaat diep
achter de schermen van de organisatie en recht naar de
top van het verdorven leiderschap, om een meer dan
ontluisterend beeld van misbruik, manipulatie en criminaliteit
bloot te leggen.

Undercover bij een omstreden sekte
€ 22,99 | maart 2021 | paperback
155 x 240 mm | ca. 312 pp.
NUR 600 | THEMA: JBF
ISBN 978 94 0147 608 9
e-boek beschikbaar (978 94 0147 621 8)
Vormgeving: Tinxz

9 789401 476089

Mario Danneels is journalist, Ierland-correspondent en
auteur van vijf boeken waarvan ruim 50.000 exemplaren
verkocht zijn.
Din Meysmans is tv-maker en leverde aanvullende
research voor het boek.
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Ik ben voor de negende keer in Minsk. Mijn vriendin heeft me
uitgenodigd om de enkel op papier ‘democratische’ verkiezingen in Wit-Rusland bij te wonen. Ik trek enkele dagen op met
Valentina en haar vrienden, hoogopgeleide dertigers. Ze noemen zich met zelfironie ‘bastaards van Loekasjenko’, omdat ze
al hun hele leven niets anders kennen dan de dictatuur. Ze
steunen oppositiekandidate Svetlana Tichanovskaja en ze willen peremeny, veranderingen. Ze vertellen over de genadeloze
inventiviteit van de dictatuur, en over hun eigen creativiteit om
bedrog en repressie aan de kaak te stellen. Maar ze worden ook
allemaal bedreigd, en daarom vragen ze om hun echte namen
niet prijs te geven. Ze gebruiken die ook onderling niet, alleen
noms de guerre. ‘En publiceer ook jouw eigen naam niet’, bezweren ze. Zo groot is de angst.
Zaterdag. De kiescommissie meldt dat al 22 procent van de
stemmen is uitgebracht. Een oude truc om te knoeien. Valentina onthult een andere: ‘Kiesraden zetten een haast onzichtbaar vinkje bij Aleksandr Loekasjenko’s naam. Als je dan niet
op hem stemt, stem je ongeldig, want dan zijn er twee stemmen’. Theatermaakster Olga vertelt dat haar broer, een kaderlid, zijn arbeiders moet dwingen om op Loekasjenko te stemmen. Wie niet wil, riskeert ontslag. Omdat er geen waarnemers
zijn, stemmen marionetten van het regime in naam van wie ze
willen. Olga: ‘Een vriend die in een kiesraad zit, zegt dat ze zelfs
opdagen met lijsten van doden’. Mroz, een ICT-specialist, reageert laconiek: ‘Eigenlijk is mijn land de grootste democratie
op aarde. Zelfs de doden stemmen hier’.
Maar al dat bedrog komt via sociale media aan het licht. Op Telegram circuleert een fragment waarop een kiesraad resultaten opdreunt voor die er zijn. Een filmpje toont een commissaris die met de stemmenbrieven vlucht. En You Tubekanaal
Tsjestnye Ljoedi geeft een top drie van de meest frauderende
bureaus. Die avond wint Minsk-Komarovka: een onafhankelijke waarnemer telde er 21 kiezers, het officiële protokol 164. De
oppositie vraagt elke Wit-Rus nu zijn stem te fotograferen en
het beeld naar het onlineplatform Golos te sturen. Daarom
heeft het regime de gordijnen van de stemhokjes verwijderd,
en staan er in elk bureau intimiderende militieleden.

VOORJAAR 2021 | ACTUALITEIT

Europa heeft zijn eigen Noord-Korea.
Wit-Rusland is een land waar de KGB nog bestaat,
de Oktoberrevolutie nog gevierd wordt, de genocide
op de Joden wordt verzwegen en Stalin wordt
geprezen. Er zijn decreten die betogen, ontslag
nemen, werkloos zijn, of applaudisseren kunnen
verbieden. Belarus is een bijna Kafkaiaanse
dictatuur.
Op 9 augustus 2020 wordt Alexander Loekasjenko voor
de 6de keer tot president van Wit-Rusland ‘verkozen’.
De stembusgang is opnieuw op groteske wijze vervalst,
het startsein voor de meest dodelijke demonstraties ooit
in het land. Dit is het relaas van die kiesfraude, repressie
en moorden in Europa’s meest onbekende land. Het is een
verhaal met als protagonisten een wereldvreemde tiran,
een nieuwe generatie Wit-Russen, een nucleair drama,
een failed Sovjet state, de Holocaust door kogels, Ruslands
nieuwe tsaar, een gevreesd folter- en repressie-apparaat
en een ontluikend nationaal sentiment.
Wat hebben Shimon Peres, Menachim Begin, Yitzak Rabin,
Marc Chagall, Mark Rotko, Irving Berlin, Noam Chomsky,
Isaac Asimov, Larry King, Harrison Ford, Gwyneth Paltrow,
Winona Rider, Michael Douglas, Scarlett Johansson, Michael
Bloomberg, en Ralph Lauren gemeenschappelijk?
Wit-Russische roots …

CHRISTOPHE BRACKX

De laatste dictator in Europa

De opstand tegen Loekasjenko

€ 22,99 | januari 2021 | paperback
140 x 210 mm | ca. 256 pp.
NUR 697 | Thema: NHTV
ISBN 978 94 0147 547 1
e-boek beschikbaar (978 94 0147 548 8)
Vormgeving: Tinxz

9 789401 475471

Christophe Brackx begon in 1992 als journalist bij
De Morgen, werkte als regisseur voor o.m. Paul Jambers
en de Canvas-reeks ‘Histories’, en maakte als eindredacteur
en creatief directeur tientallen programma’s voor Kanakna.
Als creative van de Scandinavische tv-producent Strix
reisde hij de laatste jaren de wereld rond. Op het moment
dat de Covid-pandemie uitbrak, was hij in die functie actief
in Boedapest, bij Paprika’s Studio’s, Oost-Europa’s grootste
productiehuis. Hij reisde de afgelopen jaren vaak naar
Wit-Rusland.
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Dit boek is een must-read voor iedereen die
geïnteresseerd is in buitenlands beleid
en veiligheidsstrategieën.
De koers van de wereldpolitiek wordt bepaald door
de wisselwerking tussen de grootmachten: de VS
als de gevestigde macht, Rusland als de afnemende
macht en de EU, als de twijfelende macht: de macht
die niet weet of ze een macht wil zijn.
Dit boek brengt een genuanceerde analyse van de
competitie en samenwerking tussen de grootmachten aan
de hand van 10 KERNGEDACHTEN:
1/ eenvoud: is de strategie te moeilijk om uit te leggen, zit
het niet goed.
2/ strategie: ook de vijand heeft een strategie
3/ complexiteit: wereldpolitiek is een rationeel proces
vermengd met ideologie, religie en emotie
4/ selectiviteit: bondgenoten heb je nodig, maar je kiest ze
niet altijd zelf
5/ macht: er is geen slimme, harde of zachte kracht. Er is
enkel kracht.
6/ creativiteit: politiek is wetenschap maar ook kunst
7/ alertheid: beslissingen nemen, handelen, herdenken en
nieuwe beslissingen nemen
8/ moed: hoe geweld in al zijn vormen beperken tot in
uiterste nood
9/ immoraliteit: geen enkele strategie kan zonder vuile
handen
10/ normering: kunnen alle grootmachten de agenda
onderschrijven?

SVEN BISCOP

Hoe de grootmachten de koers van
de wereldpolitiek bepalen

Grand strategy in 10 kernwoorden

€ 24,99 | mei 2021 | paperback
155 x 240 mm | ca 256 pp.
NUR: 600 | THEMA: JPF
ISBN 978 94 0147 606 5
e-boek beschikbaar (978 94 0147 619 5)
Vormgeving: Tinxz

Sven Biscop is professor aan de Universiteit Gent, en
directeur van het programma ‘Europa in de wereld’ aan
het Egmont — Koninklijk Instituut voor Internationale
Betrekkingen in Brussel.
Hij is een van de meest productieve en bedachtzame
analisten van Europa’s veiligheids- en defensieregelingen.
9 789401 476065
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In dit boek vindt u de sterkste verhalen, de leukste anekdotes
en de meest ophefmakende TV-momenten op de weg naar het
Eurovisiesongfestival. Verhalen over Bobbejaan Schoepen, Jo
Leemans, Louis Neefs, Ann Christy, Nicole en Hugo, Pas De
Deux, Clouseau, Hooverphonic en alle anderen.
Al deze verhalen worden voor het eerst samengebracht door
iemand die er sedert zijn kindertijd met hart en ziel bij
betrokken is: André Vermeulen miste sinds 1967 geen enkele
uitzending van onze preselecties, leerde later ook de kandidaten uit de periode daarvoor persoonlijk kennen en zat zelf
herhaaldelijk in de jury. Hij was als tv-commentator 23 jaar
lang getuige vanop de eerste rij, en als journalist is hij sedert
eind jaren ’80 op elk songfestival ter plaatse. De voorbije 35
jaar maakte hij ook honderden tv-verslagen over het songfestival en de preselecties. André Vermeulen is dé autoriteit
als het over het songfestival gaat. Bart Peeters bedacht hem
terecht met de eretitel ‘Professor Eurosong’.
Dit boek is het verslag van wat hij heeft meegemaakt, aangevuld met verloren gewaande gegevens over uitslagen, verzameld tijdens een jarenlange zoektocht in archieven. Alle,
maar dan ook alle gegevens over de Vlaamse preselecties
vanaf 1957 vind je dit boek: alle uitvoerders, alle liedjes en alle
punten die er ooit zijn gegeven. Ook voor de Franstalige kant
is dit de meest volledige geschiedenis ooit over de preselecties
voor het Eurovisiesongfestival.

Schitterende foto’s en platenhoezen uit
André Vermeulens eigen collectie schetsen een
uniek tastbaar tijdsbeeld van de voorbije 65 jaar.

VOORJAAR 2021 | GESCHIEDENIS

Van Canzonissima tot Eurosong. 65 jaar Belgische
preselecties voor het Eurovisiesongfestival.
Het Eurovisiesongfestival, elk jaar goed voor
200 miljoen kijkers, bracht één keer een Belgische
winnaar: Sandra Kim met ‘J’aime la vie’ in 1986
Herinnert u zich nog het legendarische
Canzonissima, de moeder van alle preselecties
met Jan Theys als presentator en later Eurosong
met Luc Appermont en met Bart Peeters?
Elke keer weer die zoektocht naar de ideale
kandidaat en het ideale lied.
Van Canzonissima tot Eurosong vertelt een onuitgegeven,
nog nooit verschenen verhaal. Want de interesse voor de
preselecties bij het publiek is/was vaak juist groter dan voor
het songfestival zelf. De afstand tot wat er in die preselectie
gebeurt is kleiner. Daar gaat het om mensen van bij ons, vaak
om vedetten die we allemaal kennen.
Soms duurde zo’n preselectie maar één tv-uitzending
lang, maar geregeld ook weken en zelfs maanden. In
Canzonissima zong Ann Christy voor het eerst haar klassieker
‘Dag vreemde man’ en gaf de jury een lied eerst 500 en dan
nul punten. In Eurosong liep het Amerikaans Theater ooit al
leeg nog tijdens de uitzending, terwijl fans van verliezende
artiesten luid protesteerden; ‘Rendez-vous’ daarvoor in het
verhaal over 1983.

ANDRÉ VERMEULEN

Van Canzonissima tot Eurosong
65 jaar Belgische preselecties voor
het Eurovisiesongfestival

€ 29,95 | mei 2021 | paperback
200 x 260 mm | ca. 320 pp.
NUR 666 | THEMA: AVM/AVP
ISBN 978 94 0147 609 6
e-boek beschikbaar (978 94 0147 622 5)
Vormgeving: Tinxz

Als jongetje van elf raakte André Vermeulen gefascineerd
door het Eurovisiesongfestival en de Belgische preselecties
daarvoor. Als VRT-journalist maakte hij meer dan dertig jaar
reportages over het festival voor Het Journaal. 23 Jaar lang
verzorgde André ook het tv-commentaar.
Tijdens de preselecties zat hij herhaaldelijk in de vakjury.
9 789401 476096
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Het Vlaamse ruimtelijk beleid is
de laatste twee decennia een draak.
Dit boek wil de ogen openen van ruimtelijke planners,
politici, ambtenaren, middenveldorganisties,
milieubewegingen, leerkrachten, adviesraden
kortom iedereen met een baksteen in zijn maag, en is
dat niet zowat elke Belg?
Sinds 1980 is Vlaanderen bevoegd voor zijn ruimtelijke
ordening. Het had het begin van een doortastend beleid
kunnen zijn, naar het adagio van de eerste Vlaamse
minister-president Gaston Geens: ‘We zullen moeten
bewijzen dat wat wij zelf doen, beter is.’
Van dat voornemen is niets terecht gekomen. Het Vlaamse
ruimtelijk beleid is al decennialang een draak. Het
autonome Vlaanderen bakte er niks van. Erger nog, het
gebeurde met voorbedachten rade: het was een bewuste
politieke keuze van de opeenvolgende regeringen om de
jongste twintig jaar vooral géén planmatig ruimtelijk beleid
meer te voeren.
Het vierluik van de ruimtelijke ordening (plannenvergunnen-handhaven-grondbeleid) werd tot vergunnen
gereduceerd: zo veel mogelijk, met regels die
afwijkingen mogelijk maakten en daarbovenop nog eens
uitzonderingsregels. Ruimtelijke planning werd op Vlaams
niveau doorgeschoven naar de gemeenten die er ook geen
prioritair belang aan hechten. Alles kan nog steeds, overal.

PETER RENARD — TOM COPPENS — GUY VLOEBERGH

Met voorbedachten rade

De sluipmoord op de open ruimte
€ 24,99 | april 2021 | paperback
155 x 240 mm | ca. 256 pp.
NUR 600 | Thema: RPC
ISBN 978 94 0147 607 2
e-boek beschikbaar (978 94 0147 620 1)
Vormgeving: Tinxz

De hoogste tijd dus voor een maatschappelijk debat waar
de ‘werkelijke’ waarde van open ruimte in kaart wordt
gebracht met aandacht voor ecologie, gezondheid en
respect.

Peter Renard gewezen redacteur Knack
Tom Coppens hoogleraar UA
Guy Vloebergh docent UA — studiegroep Omgeving
9 789401 476072
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RECENT VERSCHENEN

Zestig jaar geleden, op 17 januari 1961 werd
Patrice Lumumba vermoord, waarom en
hoe is dat gebeurd ?

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.

MET NIEUWE, UITGEBREIDE INLEIDING

LUDO DE WITTE

De moord op Lumumba

€ 22,99 | juni 2020 | paperback
155 x 240 mm | ca. 376 pp.
NUR 697 | Thema: NHTQ
ISBN 978 94 014 7146 6
e-boek beschikbaar (978 94 014 7238 8)
Vormgeving: Tinxz

9 789401 471466

Kroniek van een aangekondigde dood

Ludo De Witte (1956) is socioloog,
en oa. ook auteur van Crisis in Kongo (1996).
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3DE DRUK

3DE DRUK

9 789401 468428

9 789401 468459

GUY BOUTEN

KAREL ANTHONISSEN & WIM VAN DEN EYNDE

Bouhouche, Beijer, Beuckels en de anderen

Achter de schermen van de BBI

De Bende van Nijvel, de CIA en de Staatsveiligheid

Memoires van een caractériel

2DE DRUK

2DE DRUK

9 789401 468466

9 789401 468435

LUC HUYSE & STEVEN DHONDT

WALTER DE SMEDT

Onverwerkt verleden

Het land van de onbestrafte misdaden

Collaboratie en repressie in België 1942 – 1952

Waarom faalt justitie ?
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VERSCHIJNT BINNENKORT

JANUARI 2021

FEBRUARI 2021

9 789401 473088

9 789401 468442

RIK COOLSAET

DOUGLAS DE CONINCK

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

Mister Big

Over een moord, onorthodoxe politiemethodes
en een bekentenis

De geschiedenis van de wereld van morgen

MAART 2021

MEI 2021

Wie verbergt
DE RECHTVAARDIGE
RECHTERS?
SIEL VAN DER DONCKT

9 789401 468497

9 789401 473200

JEAN VANEMPTEN

SIEL VAN DER DONCKT

Speelt de globalisering in blessuretijd?

Wie verbergt De Rechtvaardige Rechters?

Redt de democratie het?
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De 200 rijkste Belgen
9 789401 473170

978 94 0146 846 6
9 789401 468442

978 94 0146 844 2
De opstand
tegen
Loekasjenko
de laatste
dictator
in Europa
Christophe Brackx

Vergeet dat onze tijd zoveel
complexer is dan alles wat ooit
voorafging
De laatste dictator in Europa
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HOE DE
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978 94 0146 848 0

GRAND STRATEGY IN
10 KERNWOORDEN
eenvoud

1

competitie

2

rationaliteit

3

strategie is een rationeel proces, maar ideologie,
religie en emotie zijn niet uit te schakelen

selectiviteit

4

bondgenoten heb je nodig, maar je kiest ze niet altijd zelf

een strategie die te moeilijk is om uit te leggen,
geraakt nooit uitgevoerd
ook de tegenstrever heeft een strategie

macht

5

creativiteit

6

politiek is wetenschap, maar ook kunst

alertheid

7

beslissingen nemen, handelen, herdenken
en nieuwe beslissingen nemen

moed

8

Er is geen slimme, harde of zachte macht — er is enkel macht
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Speelt de globalisering
in blessuretijd?

Met voorbedachten rade

Hoe de grootmachten de koers
van de wereldpolitiek bepalen

geweld in al zijn vormen beperken tenzij in uiterste nood

immoraliteit

9

geen enkele strategie kan zonder vuile handen

normering

10

kunnen de grootmachten nog een gedeelde agenda voor
de wereld onderschrijven ?

ANDRÉ VERMEULEN
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TOT EUROSONG

Van Canzonissima tot Eurosong

BELGISCHE
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voor het

EUROVISIESONGFESTIVAL
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Bobbejaan Schoepen Jo Leemans Louis Neefs
Anneke Soetaert Ann Christy Nicole & Hugo
Micha Marah Jean Vallée Telex Pas De Deux
Sandra Kim Liliane Saint-Pierre Ingeborg Clouseau
Barbara Dex Tom Dice Laura Tesoro Hooverphonic

Wie verbergt
DE RECHTVAARDIGE
RECHTERS?
SIEL VAN DER DONCKT
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Wie verbergt De Rechtvaardige
Rechters?
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