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In zijn nieuwe roman vertelt Bart Van Lierde over twee broers met muzikaal talent die elk een andere 
richting uitgaan - en met elkaar botsen.  
In Een sprong naar de hemel portretteert Bart Van Lierde een muzikale familie uit de negentiende eeuw. Het 
gezin Nissen heeft twee zonen en een dochter die alledrie muzikaal talent hebben. Hector speelt gitaar, Fanny 
heeft aanleg voor componeren, Felix is pianovirtuoos. De jongens groeien samen op in Hamburg, maar zwermen, 
hun driften en dirigeerstokje achterna, over diverse Europese steden uit. Hector is vaders favoriet, Felix is 
moeders lieveling. Hector valt voor zijn zus, Felix verleidt zijn moeder. Hector studeert ijverig, Felix speelt stiekem 
in bordelen.  
 
De personages hebben de keuze tussen manipuleren of gemanipuleerd worden. Zo zijn vrouwen ofwel naïeve 
prooien ofwel hoerige krengen, en belichamen Felix en Hector twee uitersten. Felix is een dwingeland die 
mensen en situaties naar zijn hand zet, desnoods met geweld. Het succes van de zachtaardige Hector wordt 
steeds gedwarsboomd door Felix' duistere kanten. Uiteindelijk maken ze elk op hun manier naam in de muzikale 
wereld, maar als Felix een compositie van Hector steelt, loopt de rivaliteit tussen de broers hoog op. Een drama is 
onvermijdelijk.  
 
Een sprong naar de hemel is na Violist van de duivel (2003) en Luister niet naar Robert Blake (2005) Van Lierdes 
derde roman. Daarnaast schreef hij onder meer een jeugdroman en bijdragen voor bundels met kortverhalen en 
theaterteksten. Vreemd genoeg verschijnen zijn teksten telkens bij andere uitgeverijen. Hij debuteerde bij 
Meulenhoff, was dan te vinden bij Vassallucci, verhuisde naar L.J. Veen en publiceerde dit boek bij Van Gennep. 
In het najaar verschijnt wéér een nieuw boek van hem, deze keer bij Nieuwe Amsterdam. Voortdurend 
veranderen van uitgeverijen kan verschillende redenen hebben. Misschien wil Van Lierde zich niet aan een 
uitgever binden, maar het kan ook dat de stoelendans met uitgeverijen het gevolg is van een gebrek aan geloof in 
Van Lierdes kwaliteiten.  
 
Die twijfel zou niet onterecht zijn. Als deze roman een debuut was, zou je hem nog verrassend kunnen noemen, 
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maar Van Lierde voert in dit derde boek precies dezelfde kunstjes op als in zijn twee vorige. Een sprong naar de 
hemel toont weer gedegenereerde personages die er in dit geval niet voor terugschrikken hun handen vuil te 
maken aan plasseks of het uitrukken van een baarmoeder; in Luister niet naar Robert Blake werd verwezen naar 
de tragedie van Othello, hier speelt King Lear op de achtergrond; en dit verhaal gaat net als Violist van de duivel, 
over een ontspoord muzikaal wonderkind.  
 
Van Lierde bereidt boeken als Minute Soup: perverse seksuele uitspattingen, manipulatie en intrige, aangelengd 
tot een waterig goedje. Het stilt de honger, maar het is niet memorabel. Je wil wel sympathie voor hem 
opbrengen, al was het maar voor zijn gedrevenheid, maar het geheel maakt een onvolgroeide, onbezielde indruk.  
 
In zijn debuut kon je een originele schrijver in de kiem vermoeden. Helaas neemt hij niet de tijd om zijn kwaliteiten 
te laten rijpen. Van Lierdes consequente stijl en strakke zinsconstructies bewijzen dat hij kan schrijven, maar het 
bandwerk komt zijn fantasie niet ten goede. Hoog tijd voor bezinning, want wat begon als de lancering van een 
jong talent, begint meer en meer op een val te lijken.  
 
 
SOFIE GIELIS 
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CORRUPTE UITGEVERIJEN 

 

  

Ik gaf uit bij J.M. Meulenhoff, Vassallucci, Clavis/Afijn, L.J. Veen, Nieuw Amsterdam, Van Gennep 

en uitgeverij Houtekiet. Bij elke uitgeverij kreeg ik af te rekenen met corruptie, incompetentie en/of 

machtsmisbruik. 

 

 

Het verhaal in het kort: 

 

Uitgeverij Meulenhoff had geen jeugdafdeling en raadde me aan mijn jeugdroman bij Vassallucci 

onder te brengen. Mijn tweede roman voor volwassenen kon niet bij Meulenhoff verschijnen, want 

tegen dat die roman klaar was, werd Meulenhoff zo goed als opgedoekt door PCM, de uitgeversgroep 

waartoe die behoorde. 

 

Uitgeverij Vassallucci besloot geen jeugdboeken meer uit te geven, zodat ik mijn tweede deel – ik 

ging een jeugdserie schrijven – moest opbergen. Vassallucci werd even later, na het vertrek van de 

directeur, volledig opgedoekt door PCM. Daar kon ik dus ook niet meer terecht. 

 

Nadat ik een contract had getekend bij uitgeverij L.J. Veen stapten alle medewerkers op en stichtten 

uitgeverij Nieuw Amsterdam. Ik zat contractueel vast aan L.J. Veen waar niemand meer werkte. 

Amstel, de groep waartoe L.J. Veen behoorde, had meer dan een halfjaar nodig om de leeggelopen 

uitgeverij weer te bevolken. Tijdens die periode zocht ik voor mijn volgende roman onderdak bij Van 

Gennep. 

 

Uitgeverij Van Gennep claimde niet voldoende geld te hebben om het voorschot te betalen dat in het 

contract was afgesproken, zodat ik een advocaat moest inschakelen, wat de samenwerking eenmalig 

maakte. 

 

Een redacteur van uitgeverij Nieuw Amsterdam vroeg me om bij hen te komen, wat ik deed. 

Na het vertrek van die redacteur deed zijn vervanger er een jaar over om mijn nieuwe manuscript te 

lezen, en hij las het dan nog maar half. Zo kwam ik bij uitgeverij Houtekiet terecht, gevestigd in 

België. 

 

Bij uitgeverij Houtekiet werd een corrupt spelletje gespeeld met het voorschot op de auteursrechten. 

Als er iets misliep met het schrijven van het boek (zelfs als het een schrijfopdracht was) werd dat 

voorschot teruggeëist, terwijl in elk contract duidelijk ‘niet-terugvorderbaar’ stond. 

En zo kwam aan die samenwerking ook een einde. 

 

 

 

Het verhaal in het lang, waarin ik alle betrokkenen bij naam noem: 

 

Mijn debuut Violist van de duivel kwam uit bij uitgeverij Meulenhoff, en werd een succes.  

Een sprong naar de hemel was al klaar begin mei 2004 en het was bestemd om mijn tweede (en niet 

mijn derde) roman voor volwassenen te worden. 

De redacteur van mijn debuut, Marc Kregting, was opgestapt bij Meulenhoff en de nieuwe redacteur, 

Pieter Swinkels, was overwerkt. Hij liet het manuscript negen maanden op zijn bureau liggen en 

paaide me intussen met de woorden dat ik tot het fonds hoorde en meer vertrouwen moest hebben. In 

die periode schreef ik Luister niet naar Robert Blake. 
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Rond kerstmis 2004 verliet Pieter Swinkels de uitgeverij. De toenmalige directrice, Annette Portegies, 

kondigde Een sprong naar de hemel aan in de catalogus voor de boekhandels. Ze liet me weten dat 

Luister niet naar Robert Blake een thriller was en dus niet in aanmerking kwam voor publicatie bij 

Meulenhoff. Ze raadde me aan het manuscript aan te bieden bij de andere uitgeverijen van de 

PCM-uitgeversgroep. 

 

Uitgeverij Manteau liet weten dat het een roman en geen thriller was, wat doet vermoeden dat Annette 

Portegies het boek nooit las, maar slechts afging op mijn samenvatting. Alle andere uitgeverijen van 

PCM stuurden een standaardbrief waarin werd gezegd dat het niet in hun fonds paste. Annette verliet, 

zonder me op de hoogte te brengen, van de ene dag op de andere de uitgeverij. Op twee redacteurs na 

was uitgeverij Meulenhoff nu volledig leeg. 

  

Een van die twee, Reinjan Mulder, beloofde de redactie van Een sprong naar de hemel te doen, want 

in de catalogus stond dat het boek in mei 2005 op de markt zou komen. Begin februari bleek hij nog 

geen vinger te hebben uitgestoken. Hij liet weten dat Harold Polis, de uitgeefredacteur van 

Meulenhoff/Manteau (een uitgeverij in Vlaanderen) hulp wilde bieden; deze zou het boek redigeren 

en persklaar maken, zodat het eind mei bij Meulenhoff zou kunnen verschijnen. Ondertussen zou 

Meulenhoff opnieuw bevolkt worden met een nieuwe ploeg, want er was beslist dat de uitgeverij toch 

niet opgedoekt zou worden. 

  

Harold Polis vond dat ik een onmogelijke situatie had geschapen door een contract te tekenen bij L.J. 

Veen voor Luister niet naar Robert Blake, omdat die uitgeverij niet tot PCM behoorde, maar tot de 

Amstelgroep. Omdat het zou worden uitgegeven als roman, en niet als thriller, besloot Harold Polis de 

uitgave van Een sprong naar de hemel (historische roman) te verlaten naar het najaar van 2006, zodat 

de boeken met voldoende afstand van elkaar gepubliceerd zouden worden. 

 

Omdat de medewerkers van L.J. Veen opstapten, en de publicatie van Luister niet naar Robert Blake 

opeens op de lange baan kwam, besloot Harold het boek toch op de markt te laten komen. Mei leek 

hem niet meer haalbaar, ook al had hij nog twee maanden de tijd, want hij had nog een eigen 

uitgeverij (Meulenhoff/Manteau) te runnen, maar in september zou het er zijn. Hij liet een nieuwe 

voorkaft voor het boek ontwerpen en wat bleek: onderaan stond niet Meulenhoff, maar wel 

Meulenhoff/Manteau. 

Dat was een groot verschil. Meulenhoff zetelde in Amsterdam. Als ik bij hen uitgaf, dan verscheen ik 

in een catalogus tussen internationale schrijvers en dan bestelden de Nederlandse boekhandels mijn 

boek, omdat ze wisten dat het Belgische taalgebruik eruit zou zijn gehaald en vervangen door 

Algemeen Nederlands. 

Meulenhoff/Manteau was een uitgeverij in België, als ik daar uitgaf, dan kwam ik nauwelijks de grens 

over, want Nederlandse boekhandels waren niet tuk op boeken die een Vlaamse afdronk hadden; die 

komen stug en ouderwets over; de dialogen waren vaak onbegrijpelijk. 

Ik reageerde kordaat. Ik zei dat er was afgesproken dat hij Meulenhoff zou helpen, en niet dat hij mij 

als schrijver zou overnemen. 

Harold Polis liet zijn tanden zien. Hij zei dat het boek alleen bij Meulenhoff kon verschijnen als ik het 

met twee centimeter zou inkorten. Omdat hij niet onmiddellijk een meetlatje vond, zei hij dat ik 

50.000 woorden moest schrappen. Als reden gaf hij op dat het boek anders te dik werd, recensenten 

zouden het niet lezen en kopers zouden het niet kopen; ik moest maar vertrouwen op zijn ervaring 

hieromtrent. Ik stelde vast dat 50.000 woorden één derde van het boek was. Ik weigerde deze 

aanpassing te doen en zei dat ik alleen zaken zou schrappen als hij inhoudelijke redenen kon opgeven, 

niet omwille van recensenten of vermeend koopgedrag. Een sprong naar de hemel gaat over twee 

broers die elkaar bekampen met muziek. De suggestie van Harold Polis om één van de twee broers te 

schrappen, zodat ik dan nog de helft van het boek over zou hebben, wat hij de perfecte lengte vond, 

was van zo’n absurditeit dat ik weigerde nog langer met hem te werken. 
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Ik schreef een aangetekende brief naar uitgeverij Meulenhoff waarin ik uitlegde wat er aan de hand 

was. Een nieuwe werkkracht, de redacteur Bart Kraamer, belde me op. Hij vertelde me dat 

Meulenhoff razend was op Harold Polis, want hij had zes van de zeven Vlaamse schrijvers die hij 

ging helpen, in zijn eigen uitgeverij laten uitgeven; ik was de enige die had geweigerd. Hij liet weten 

dat hij mijn boek aan het lezen was, dat hij het heel goed vond en dat hij ervoor zou zorgen dat het zou 

verschijnen. Een week later kreeg ik e-mail van Johan de Koning, de directeur van Standaard 

Uitgeverij in België, die de tijdelijke supervisie had over Meulenhoff, en die tevens een collega van 

Harold Polis was – ze werkten in hetzelfde gebouw. Hij schreef me dat Harold gelijk had en dat het 

boek niet publicabel was. Aangezien er met mij niet te werken was, volgens hem, en in het contract 

stond dat het boek nog altijd mocht afgekeurd worden op de inhoud, werd het contract ontbonden. 

Deze breuk kreeg nog een wrange nasmaak toen de jaarlijkse afrekening van mijn debuut in de bus zat. 

Er bleken vijfhonderd boeken op te ontbreken. De administratie bevestigde dat er een fout was 

gebeurd en betaalde de boeken uit. Maar omdat ze op hetzelfde getal als eindvoorraad moesten 

uitkomen moesten er nog andere getallen aangepast worden. Opeens bleek dat er een paar honderd 

boeken aan een goedkopere prijs waren versjacherd toen de roman nog maar een halfjaar uit was, wat 

volgens het contract niet toegelaten was. Mijn vraag aan welke prijs die dan wel waren verkocht en of 

ik geen recht had op royalty’s kwam bij Johan de Koning terecht. Hij liet me weten dat ik het 

voorschot dat ik voor Een sprong naar de hemel had gekregen moest terugstorten; mijn vraag naar de 

royalty’s en de verkoopprijs negeerde hij en op mijn vraag om documenten uit de boekhouding te 

mogen inzien die zouden aantonen dat de nieuwe afrekening met al die nieuwe getallen wél klopte – 

wat volgens het contract een recht is – antwoordde hij simpelweg ‘nee’. 

  

Aangezien er bij L.J. Veen niemand meer werkte en Amsteluitgevers me niet kon garanderen wanneer 

de nieuwe ploeg er zou zijn, laat staan wanneer Luister niet naar Robert Blake op de markt zou komen, 

stuurde ik het manuscript van Een sprong naar de hemel naar alle uitgevers die niet tot PCM en de 

Amstelgroep behoorden. Er was nog een extra reden dat ik weer aan het zwerven ging: in het contract 

met L.J. Veen stond ook dat het boek nog op de inhoud afgekeurd mocht worden, ik durfde er niet 

zomaar op te vertrouwen dat de nieuwe ploeg Luister niet naar Robert Blake evengoed zou vinden als 

de oude – ik had mijn lesje geleerd. 

  

De zelfstandige uitgeverij Van Gennep liet enkele weken later weten Een sprong naar de hemel te 

willen uitgeven, zonder dat er zelfs maar één woord aan gewijzigd moest worden, zo goed vond de 

uitgever, Chris ten Kate, het boek. Ik sloot een waterdicht contract. Er werd in gezet dat het boek niet 

meer op de inhoud kon worden afgekeurd, en ook de uitgavendatum werd beperkt tot 1 juni 2006. 

Enkele weken na het afsluiten van het contract informeerde ik naar het voorschot op de auteursrechten 

dat onmiddellijk gestort zou worden. Chris ten Kate zei dat hij het was vergeten door te geven aan de 

boekhouding. Weer een week later bleek de boekhouder vergeten de betaling te doen, nog een week 

later gaf Chris toe dat hij geen geld had. Ik liet een advocaat een brief schrijven en binnen de zeven 

dagen stond het geld op mijn rekening. 

Begin februari informeerde ik naar de stand van zaken. In de catalogus, op basis waarvan de 

boekhandels het boek aankopen, was de roman ondertussen in maart en niet in februari aangekondigd, 

zonder aanwijsbare reden. Er werd me verzekerd dat de redactrice, die het Belgisch Nederlands eruit 

ging halen, aan het werk was. Toen ik begin maart weer contact opnam werd me verzekerd dat de 

redactrice eraan ging beginnen, wat haaks stond op de bewering van de maand daarvoor. Uiteindelijk 

zou het boek van de drukker komen op 31 mei, één dag voordat het contract verliep. Dat de zomer 

geen goed moment is om interviews in de wacht te slepen, en een periode is waarin de kranten minder 

ruimte hebben voor recensies, is geweten. 

 

Bij L.J. Veen was intussen een nieuwe directeur aangesteld, een jongeman, Tom Harmsen. Hij zei dat 

hij Luister niet naar Robert Blake had afgekeurd toen hij nog redacteur was bij een andere uitgeverij, 

maar het toch op de markt zou brengen. Hij vroeg wat de vorige medewerkers van L.J. Veen in het 
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boek hadden gezien. Ik zei: ‘Ze vonden het fantastisch.’ 

Dat was een leugen. Redacteur Peter Buwalda had het eerste hoofdstuk van Luister niet naar Robert 

Blake gelezen toen het bij L.J. Veen binnenkwam en had me onmiddellijk gebeld om te zeggen dat hij 

het boek goed vond en dat ik moest langskomen om een contract te tekenen. Twee weken later stapte 

hij op en stichtte zo mee Nieuw Amsterdam. Hij bleef echter contact houden, omdat hij toen nog dacht 

dat de Amstelgroep alle schrijvers die onder contract waren, toestemming zou geven om over te 

stappen. Hij biechtte me op dat hij het boek destijds niet echt had gelezen maar me gewoon als 

schrijver had willen binnenhalen. Nu hij het wél had gelezen, had hij een aantal fundamentele 

bezwaren, die erop neerkwamen dat hij me het hele boek wilde laten herschrijven. Zover kwam het 

niet, want de Amstelgroep gaf geen toestemming, en ik wist dat de nieuwe ploeg van L.J. Veen mijn 

enige kans was om het boek op de markt te krijgen. 

Tom Harmsen geloofde me toen ik zei dat de vorige ploeg het boek fantastisch vond en hij liet een 

corrector alleen nog het Belgisch Nederlands eruit halen. Zo kwam het boek er dan toch, helemaal 

zoals ik het had bedoeld en zonder dat ik er ingrijpende zaken aan had moeten wijzigen.  

  

Ik schreef twee nieuwe boeken voordat ik mijn hoofd er weer over brak hoe het nu met me verder 

moest in die toch wel erg onbetrouwbare uitgeverswereld. Ik legde ze voor aan Tom Harmsen, want 

het nieuwe L.J. Veen leek me een betere optie dan Van Gennep, ook al slaagde L.J. Veen er slechts in 

twee recensies te laten verschijnen en geen enkel interview in de wacht te slepen.  

  

Na enkele maanden had ik nog steeds geen nieuws van één van de twee manuscripten die ik had 

doorgemaild. Tom Harmsen bleek over het hoofd te hebben gezien dat ik het manuscript had 

doorgestuurd en beloofde er werk van te maken door meteen ook het tweede te laten beoordelen door 

zijn medewerker, Jelte Nieuwenhuis. Na nog eens vier maanden kreeg ik bericht dat beide boeken 

heel goed waren, over een contract, een uitgavendatum of een voorschot werd niet gerept. 

Ondertussen was ik door al mijn geld heen – ik leefde al zes jaar onder het bestaansminimum – en ik 

wist dat ik het schrijven niet fulltime zou kunnen blijven voortzetten als er niet dringend iets 

gebeurde. 

  

Peter Buwalda nam tegen alle verwachtingen in weer contact met me op. Hij verontschuldigde zich 

dat hij mijn contract van Luister niet naar Robert Blake niet had kunnen meenemen naar Nieuw 

Amsterdam en dat hij het boek niet helemaal had gelezen destijds. Hij vroeg of ik nog werk in mijn 

kast had liggen. Ik stuurde hem de twee manuscripten. Op twee weken tijd had hij ze gelezen en 

nodigde me uit op de gloednieuwe uitgeverij. Na een lang gesprek waarin ik uitgeefster Marie-Anne 

van Wijnen ervan overtuigde dat de uitgeverijendans niet aan mij te wijten was, werd er een plan voor 

de toekomst uitgezet en tekende ik een contract voor beide boeken, waarin stond dat ik een groter 

voorschot kreeg dan normaal. Dat gaf me de ademruimte die ik nodig had om te kunnen blijven 

schrijven. De boeken zouden wel in de omgekeerde volgorde worden uitgebracht: eerst Mokerslag, 

het jaar erna 160 kilo. 

 

In dit relaas ontbreekt nog de samenwerking met uitgeverij Vassallucci. Toen ik een contract bij 

Meulenhoff tekende voor mijn debuut duurde het nog eens meer dan een jaar voordat het boek op de 

markt kwam. Omdat ik niet onmiddellijk een tweede roman over muziek wilde schrijven zonder de 

reacties op de eerste te kennen, schreef ik een jeugdboek over Venetië, waarin een steenvreter een 

centrale rol speelt. Meulenhoff verlangde dat ik het jeugdboek zou aanbieden bij Vassallucci, een 

uitgeverij die jeugdboeken uitgaf en die onder hetzelfde dak zat. Ik deed dit en hoorde meer dan een 

halfjaar niets. 

Intussen stuurde ik het manuscript ook naar andere uitgeverijen, zoals uitgeverij Clavis. Toen Clavis 

liet weten het boek te willen uitgeven, belde ik naar Vassallucci; de directeur, Oscar van Gelderen, 

kwam aan de lijn om te zeggen dat hij de uitgave zou doen en me over een week wilde ontmoeten. 

Tijdens die ontmoeting ontdekte ik dat hij het boek de dag ervoor had gelezen en dat het erg voorbarig 
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van me was geweest Clavis te laten weten dat ik niet met hen zou werken. Gelukkig vond hij het boek 

goed en zo werd het klaargemaakt voor publicatie. Toen het net op de markt was liet de uitgeverij me 

weten dat ze in de toekomst geen jeugdboeken meer zouden uitbrengen, iets wat al veel eerder moest 

zijn beslist, en ook dat niemand interesse had om me te interviewen, m.a.w. de persdienst was niet van 

plan mijn boek te promoten. Het tweede deel van de driedelige reeks waarin telkens de steenvreter de 

link zou zijn, borg ik op in mijn kast, ook al was ik al naar Turkije gereisd en had ik het hele verhaal 

al ontworpen. Enkele maanden nadat Meulenhoff uit elkaar was gevallen, verliet ook de directeur van 

Vassallucci zijn uitgeverij en stichtte bij een andere uitgeversgroep een nieuwe, waarna Vassallucci 

als uitgeverij ophield te bestaan. (Nog geen jaar later zou uitgeverij Clavis in de pers in opspraak 

komen omdat het merendeel van de auteurs niet correct werden uitbetaald.) 

 

Peter Buwalda besloot uitgeverij Nieuw Amsterdam te verlaten net toen hij Mokerslag moest 

redigeren. Hij leverde half werk: er hoefde geen letter aan mijn boek gewijzigd te worden, beweerde 

hij; het mocht zo gedrukt worden. Ik zette zelf enkele kritische lezers in en ontdekte zo nog tien zware 

denkfouten in het manuscript. 

160 kilo werd een jaar later geredigeerd door Jasper Henderson. Deze redacteur was niet akkoord met 

Peter Buwalda. Hij vond het boek maar niets, en wat hem betrof kon het beter niet verschijnen. Hij 

had nochtans destijds beweert – hij was toen het ‘hulpje’ van Peter – dat hij het erg goed vond. Hij gaf 

nu toe dat hij het werk toen niet had gelezen en zo maar wat had beweerd. Ik nam zijn commentaar op 

160 kilo toch ernstig en kortte de nevenverhalen in het boek in. Dat hij het boek hoe dan ook van een 

te laag niveau vond om gepubliceerd te worden, kon me weinig deren, want ik had een sluitend 

contract. 

Maar toen ik in het najaar van 2007 een nieuw manuscript inleverde, een historische roman, was hij 

onverbiddelijk. De twee boeken die Peter Buwalda destijds had binnengehaald, waren van ondermaats 

niveau, en mijn nieuwe werk scoorde wat hem betrof nog minder. Ik nam contact op met Marie-Anne 

van Wijnen, de directrice fictie. Ik vertelde haar dat Peter en zij me destijds hadden binnen gehaald 

omdat Mokerslag en 160 kilo hen van hoog niveau leken, en ik een schrijver bleek waar een mooie 

toekomst mee opgebouwd kon worden. Hoe kon het dan dat beide boeken opeens van ondermaats 

niveau waren en beter niet gepubliceerd hadden kunnen worden? Op kwaliteit zat toch geen 

vervaldatum? 

Marie-Anne liet weten dat Jasper gelijk had en dat mijn wantrouwen in hem ervoor zorgde dat er niet 

meer met mij kon worden gewerkt. Bovendien had ik me vragen gesteld over het feit dat Mokerslag 

na een jaar al in de tweedehands boekhandel de Slegte te vinden was, wat contractueel niet toegestaan 

was. Ook bij de oplage had ik vragen gehad. Zowel Peter als Jasper hadden onafhankelijk van elkaar 

beweerd dat er van Mokerslag 2500 boeken waren gedrukt en dat die druk zo goed als uitverkocht was. 

Ik kreeg echter een jaarafrekening waarop stond dat er maar 1500 waren gedrukt en dat er maar 2/3 

was verkocht. Ook omwille van dit soort ‘wantrouwen’ wilde Marie-Anne van Wijnen niet meer met 

me werken. 

Nieuw Amsterdam liet zich intussen in Vlaanderen vertegenwoordigen door PCM-groep, waartoe 

Harold Polis en Johan de Koning behoorden. Of deze heren iets te maken hadden met de gewijzigde 

perceptie van Marie-Anne van Wijnen over mij als schrijver, weet ik niet, maar het is niet ondenkbaar. 

 

De afgelopen twee jaar had ik veel energie gestoken in een geheim project bij Nieuw Amsterdam, 

waar niets van terecht was gekomen. Ik had met Marie-Anne van Wijnen een aantal zaken 

afgesproken bij onze eerste ontmoeting. Ze zou elk jaar een boek van me publiceren, ze zou over een 

nieuw manuscript nooit langer dan een maand doen om het te beoordelen, en ze stond open voor een 

‘geheim’ project. 

  

Het ‘geheim’ project bestond erin dat ik onder een vrouwelijke schuilnaam extra boeken bij Nieuw 

Amsterdam zou uitbrengen. Ik schreef een eerste vrouwenroman, een romantisch verhaal. Peter 

Buwalda keurde het manuscript af, omdat het een romantisch vrouwenverhaal was. Op mijn vraag wat 
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voor zin het had met mij af te spreken om een tweede romantische vrouwenlijn op te zetten, en mijn 

boek dan af te keuren omdat het romantisch was, kwam het antwoord dat ik misschien ernstiger, 

rauwer moest schrijven. Ik leverde een tweede roman in: over een toneeldocent die zijn studente 

zwanger maakte en haar daarna mishandelde tot ze een abortus liet uitvoeren. Omdat Peter Buwalda 

intussen weg was bij de uitgeverij en er niemand anders op de hoogte was van ons ‘geheim’ project, 

gaf Marie-Anne het manscript aan een nieuwe redactrice die niet wist dat ik het boek had geschreven; 

deze keurde het manuscript af, omdat zo’n rauw verhaal iets was waar lezers absoluut niet van zouden 

kunnen genieten. Dat was dan meteen het einde van het ‘geheim’ project, dat me een jaar fulltime 

schrijven kostte. 

  

Marie-Anne van Wijnen had over het algemeen een slecht geheugen: ze kon zich niet herinneren dat 

ze met me had afgesproken dat ze elk jaar een roman van me zou uitbrengen, dat leek haar opeens 

veel te vlug. Dat Jasper het nieuwe manscript ook niet binnen de maand beoordeelde, leek haar 

eveneens niet meer dan normaal. Het was duidelijk: ik moest op zoek naar een andere uitgeverij. 

 

Ik nam contact op met de uitgevers met wie ik in het verleden had gewerkt: Annette Portegies, die 

intussen bij Querido werkte, liet weten dat ze nooit meer mijn uitgever wilde zijn. Tom Harmsen van 

L.J. Veen liet weten dat ik destijds maar niet bij hem had moeten weggaan. Chris ten Kate van 

uitgeverij Van Gennep vond hetzelfde. Dat ik hun fonds had verlaten door interne problemen binnen 

de uitgeverij zelf en/of omdat ze hun afspraken niet waren nagekomen, kon hen niet van mening doen 

veranderen. 

 

Uitgeverij Houtekiet, een uitgeverij in Vlaanderen, had interesse om met me te werken. Die behoorde 

tot de Veen, Bosch en Keuning Uitgeversgroep (VBK), die voor de rest uitsluitend in Nederland 

opereerde. 

De directeur, Leo de Haes, bleek een correct oordeel te hebben over mijn nieuwe manuscripten. Als 

hij een manuscript niet goed vond, en ik stuurde het naar enkele andere uitgeverijen, dan vonden die 

het ook niet goed. Hierdoor bleef ik bij Houtekiet, en werden alleen mijn beste boeken op de markt 

gebracht. 

Het enige wat de samenwerking stelselmatig verslechterde waren de spelletjes die Leo de Haes met 

het voorschot speelde. 

Zo vroeg hij mij of ik ghostwriter wilde worden van een non-fictieboek over/met Jef Brouwers, een 

sportpsycholoog die vaak in de media kwam. Ik had een tiental gesprekken met deze psycholoog, 

maar Jef Brouwers kon niet over zijn bekende sportcliënten praten, want hij had een zwijgplicht. Ik 

liet aan Houtekiet weten dat ik geen boek kon schrijven over een sportpsycholoog die niets mocht 

vertellen. Leo de Haes eiste het niet-terugvorderbare voorschot dat ik al had gekregen, integraal terug. 

Hij liet duidelijk aanvoelen dat er anders geen samenwerking met Houtekiet meer mogelijk was. Ik 

betaalde alles terug, op de benzinekosten en de belastingen na, die ik al op dat bedrag had betaald. 

 

Mijn volgende boek was een samenwerking met bokser Jurgen Haeck. Voor dat boek kreeg ik een 

lager voorschot omdat het minder commercieel was, en ik moest dat voorschot dan ook nog eens 

delen met Jurgen Haeck. In totaal kreeg ik duizend euro bruto, voor zes maanden fulltime werk. Daar 

kwam niets meer bij, want de Koninklijke Boksbond spande een kortgeding aan tegen het boek, omdat 

de organisatie er slecht uitkwam. Omdat mijn naam als enige vermeld stond als auteur, die van Jurgen 

Haeck was in de titel verwerkt, moest ik als enige voor de rechter komen; alle mogelijke schade zou ik 

alleen moeten betalen, niet de uitgeverij, niet Jurgen Haeck. Ik kreeg van de rechter echter op alle 

vlakken gelijk: ik had de boksbond correct geportretteerd. 

Houtekiet had in afwachting van het verdict het boek geblokkeerd bij het Centraal Boekhuis, het 

verdeelcentrum. Wie het boek wilde bestellen in de boekhandel, kreeg daar te horen dat het 

uitverkocht was. Het proces en het verdict namen tijd in beslag, en toen de uitspraak in mijn voordeel 

was, bleek het boek nog steeds geblokkeerd. 
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Ik vroeg me af waarom Houtekiet me niet had gewaarschuwd: ze moesten daar toch hebben geweten 

dat ik alleen verantwoordelijk zou worden voor de inhoud als alleen mijn naam als auteur vermeld 

stond? En ze hadden geen advocaat voor mij geregeld; ik moest een pro-Deo aanvragen; en waarom 

hadden ze het boek nadien niet gedeblokkeerd? 

Een deel van het antwoord is waarschijnlijk te vinden bij Frank Jaspers. Houtekiet was intussen 

opgekocht de mediagroep Concentra, en de man die boven Leo de Haes stond was Frank Jaspers. 

Toen de problemen met het boek ontstonden nodigde hij me uit om iets te gaan drinken. Veel tijd had 

hij niet, want een uurtje later kwam zijn minnares – een blonde vrouw van zijn leeftijd – mijn stoel 

innemen. Frank vroeg of ik een kortverhaal wilde schrijven voor een maandblad – Misdaad.com – dat 

hij pas had opgericht; de eerste editie was al uit, en de dagbladhandelaars hadden een goede verkoop 

gehad. Ik stemde in, en toen het klaar was, vond hij mijn bijdrage te lang en inhoudelijk niet goed, en 

begon zelf te herschrijven. Ik zei dat hij geen auteur was en aan mijn werk eigenhandig niks mocht 

veranderen. Dat zinde hem niet, mijn bijdrage werd ingetrokken en ik werd niet betaald. 

Frank Jaspers had echter een vreemde onthulling gedaan. Hij bleek bevriend met Notaris X, die ooit 

door Leo de Haes (toen Leo nog als journalist voor het weekblad Humo werkte) ervan was 

beschuldigd zijn kinderen seksueel te hebben misbruikt. Frank had aan Leo gevraagd waarom die de 

notaris was blijven beschuldigen, zelfs nadat die van alle blaam vrij was gesproken, en Leo zou 

hebben geantwoord: ‘Hij was me te rechts.’ 

Ik besloot op mijn hoede te zijn; als Leo de Haes die notaris ten onrechte was blijven beschuldigen 

omdat hij voor een links weekblad werkte en de vals beschuldigde hem te rechts was, dan kon ik van 

Leo alles verwachten. 

Mijn eerste openlijke conflict met Leo de Haes ontstond toen hij me vroeg om een tweede 

misdaadroman over tv-figuur Witse te schrijven. Patrick de Bruyn had blijkbaar zijn manscript niet 

ingeleverd en liet niks meer van zich horen. Houtekiet had een nieuw manscript nodig, en wel 

onmiddellijk, want er ging een film over Witse uitkomen, het boek moest rond hetzelfde tijdstip 

uitkomen om een graantje van het succes mee te kunnen pikken – de film zou een flop worden, maar 

dat wisten we toen nog niet. Ik sprak met Leo de Haes af dat ik net zoals in de film de vertrouwde 

tv-cast niet zou gebruiken; alleen Witse zou ik opvoeren, in een eigen verzonnen verhaal. 

Veertig dagen en nachten schreef ik aan dat boek, en toen ik het instuurde, liet Leo weten dat hij 

ontgoocheld was. Doordat ik de vertrouwde cast niet had gebruikt, kwam het karakter van Witse er 

niet voldoende uit. 

Bovendien had ik het boek zo opgevat dat elk van de vijf delen een andere misdaad uit het leven van 

Witse verhaalde; het was dus niet één misdaadverhaal, het was Witse in alle stadia van zijn leven. Leo 

vond dit te experimenteel. 

Het manuscript werd op mijn vraag voorgelegd aan de VRT; de reactie was: de kortverhalen konden 

best, maar het was jammer dat de vertrouwde cast ontbrak. 

Nu het boek officieel ‘mislukt’ was, wilde Leo het voorschot van 2500 euro (bruto) terug dat de VRT 

aan hem had betaald, en hij aan mij. Ik zei: ‘Het is niet-terugvorderbaar, ik ga het houden.’ 

Ik had tenslotte veertig dagen en nachten gewerkt, en het mislukte eindresultaat was te wijten aan een 

foute briefing: Leo was akkoord gegaan dat de vaste cast er niet in voor zou komen. 

Leo werd razend: ik moest een nieuwe Witse schrijven, en pas als dat resultaat was goedgekeurd, zou 

ik voldaan hebben aan mijn contract. 

Ons meningverschil bleek onoplosbaar. Ik maakte me weinig zorgen, want Leo stond op het punt met 

pensioen te gaan. Ik zou met de volgende uitgever wel onderhandelen. Toen ik echter eind oktober 

2014 contact opnam met Houtekiet, en vroeg of ze interesse hadden om het intussen herschreven 

Witse-boek als roman uit te geven, en ik daarbij aanbood om het betaalde voorschot af te trekken, 

kreeg ik bericht terug van Leo de Haes. Hoewel hij officieel met pensioen was gegaan op 1 augustus 

2014, bleek hij nog steeds ongezien de leiding over uitgeverij Houtekiet te hebben. Leo zei dat hij het 

manuscript alleen wilde lezen en eventueel uitgeven als ik 5000 euro betaalde en dat hij er lol in had. 

Toen ik weigerde, sprak Leo met de directrice van het VBK, Vé Bobelyn, af dat ik niet meer welkom 

was, niet alleen bij Houtekiet, maar bij de hele uitgeefgroep. 
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Je zou kunnen denken dat dit soort praktijken beperkt blijven tot de uitgeverijenwereld. Maar dat is 

niet zo. Ik schreef een filmscenario over twee Vlamingen die naar Nederland gingen en daar in een 

situatie belandden waar ze niet meer uitkwamen. Het scenario werd binnen de week onder contract 

genomen door Peter Bouckaert, de directeur van Eyeworks Belgium. Hij zei dat hij me maar een klein 

voorschot kon betalen, omdat het een low budget film zou worden. Hij zou zelfstandige investeerders 

zoeken, zodat er niet met het filmfonds (VAF) gewerkt moest worden. Ik vroeg om slechts één zin toe 

te voegen aan het contract: dat hij geen grote aanpassingen aan het verhaalverloop van het scenario en 

de karakters meer zou verlangen. Peter Bouckaert ging akkoord, en we tekenden het contract. 

Enkele weken later zat ik met regisseur Jan Verheyen aan tafel. Hij wilde het budget verdubbelen om 

de kwaliteit te verhogen. Peter Bouckaert ging akkoord – hij stelde echter niet voor om mijn voorschot 

te verdubbelen. Opeens moest er ook met het filmfonds gewerkt worden, want privé-investeerders 

konden zo’n bedrag niet ophoesten. Het filmfonds geeft echter alleen geld voor culturele projecten, en 

dit was een actiethriller; het filmfonds vraagt ook dat het scenario herschreven wordt naar hun wensen 

voordat ze met geld over de brug komen. Dat leken me serieuze obstakels… Maar het scenario 

belandde nooit bij het filmfonds… 

Jan Verheyen wilde niet dat vier van de zes (hoofd)acteurs Nederlanders zouden zijn, want dan kon 

hij niet uitpakken met bekende namen op de affiche. 

Hij wilde ook geen twee zwarten in zijn film. Het moesten allemaal blanken zijn, want er waren 

volgens hem geen twee bekende zwarte acteurs. 

Hij wilde ook dat het hoofdpersonage zou overleven, want dan zou het een familiefilm worden, voor 

jong en oud. 

Ik zei dat het verhaal zich in Nederland moest afspelen, omdat het dan over nationalisme gaat, en dat 

er zwarten in moesten zitten, omdat het dan over racisme gaat, en dat het hoofdpersonage niet mocht 

overleven, omdat het een drama was, zoals ook Romeo en Julia een drama is: het verhaal verliest alle 

kracht als de personages overleven. 

Jan Verheyen was mijn inziens bezig alles wat diepgang gaf uit het verhaal te halen, zodat het 

succesvoller zou worden, maar ik wilde dat niet, omdat het verhaal er ondermaats van werd en een 

oppervlakkige film nooit succesvol kan zijn. 

Peter Bouckaert eiste dat ik akkoord zou gaan of me zou terugtrekken uit de samenwerking. Ik schreef 

een aangetekende brief waarin ik hem voor de keuze stelde: de rechten allemaal teruggeven en me het 

voorschot laten houden (die optie stond in het contact) of me uitkopen; als Eyeworks geld bijstortte, 

mocht hij met het scenario doen wat hij wilde. 

Peter Bouckaert koos voor de laatste optie. Maar niet zonder de grenzen van de ethiek af te tasten; hij 

wilde dat ik een clausule zou ondertekenen waarin stond dat ik nooit in het openbaar over de mislukte 

samenwerking zou reppen. Het zou zijn reputatie kunnen schaden. Ik tekende de clausule niet. 

Eyeworks ging verder met het scenario, zonder mij, maar uiteindelijk kwam er geen film van, want 

het bleek niet mogelijk om een actiethriller om te schrijven naar een actiekomedie, wat ik had 

voorspeld. 

 

Eindigt hier de corruptie die ik de afgelopen jaren heb meegemaakt? Absoluut niet. Ik schreef Mozart 

en het Operaduel voor het orkest Prima La Musica, een theatervertelling over het leven van Amadeus 

Mozart. De dirigent, Dirk Vermeulen, liet me uitbetalen in onkostennota’s, waarna de sociale 

inspectie het orkest moest dwingen om met terugwerkende kracht van mij een werknemer te maken. 

(Het orkest kreeg enkele jaren later tijdelijk geen subsidie meer van de staat, omdat het niet in orde 

was met zijn algehele administratie.) 

Diezelfde theatervertelling ging ik daarna solo opvoeren voor het Educatief Theater van Antwerpen, 

die ook het Fakkeltheater beheerde. De zakelijke leider, Walter Groener, wilde me alleen in het zwart 

betalen. Nadat hij het geld effectief op mijn rekening had gestort, nam de sociale inspectie contact met 

hem op; ook hij werd gedwongen om van mij een werknemer met een dagcontract per voorstelling te 

maken (zoals in de overeenkomst stond die ik bij aanvang met het Educatief Theater had gesloten). 
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Alle mensen die ik hier bij naam noem, hebben/hadden een hoge functie. Allemaal zijn/waren ze op 

hun manier corrupt, incompetent en/of deden aan machtsmisbruik. 

 

Bij uitgeverijen zie ik weinig hoop op verbetering omdat er een wettelijk kader ontbreekt. 

Uitgeverijen vragen 90% van alle inkomsten en geven maar 10% aan de auteur, terwijl ze weinig 

anders doen dan het manuscript naar de drukker sturen en aan het verdeelcentrum vragen om de 

boeken te leveren bij de boekhandels. 

90% is diefstal. En met de jaarlijkse eindafrekening wordt geknoeid. 

Alle boeken in Nederland en België worden verdeeld door het Centraal Boekhuis. Als dit 

verdeelcentrum bij wet verplicht wordt om auteurs (via een inlogsysteem) een inkijk te geven in 

hoeveel boeken er verkocht zijn, en hoeveel er de deur uit zijn, dan zou de eindafrekening van de 

uitgeverijen altijd kloppen. 

 

Nieuwe technologie zal er vanzelf voor zorgen dat wat ik heb meegemaakt geen enkele andere auteur 

meer overkomt. Met een programma zoals Calibre kun je in enkele muisklikken je boek omzetten naar 

een e-book. Hoewel een e-book niet degelijk beveiligd kan worden en je er daarom weinig tot geen 

geld aan kunt verdienen, is de almacht van de uitgeverijen gebroken; ze zijn niet langer een noodzaak 

om lezers te bereiken. Ook de boekhandel en bibliotheken verliezen hun functie. Het internet is alles 

wat je als auteur én als lezer nodig hebt. 

 

Om schrijvers aan te moedigen de traditionele kanalen links te laten liggen en zo aan de corruptie van 

de uitgevers een einde te stellen, bied ik al mijn boeken die niet langer onder contract zijn, gratis als 

e-book op mijn website aan. 

 

Geniet ervan, 

 

 

Bart Van Lierde 

www.bartvanlierde.be 

www.bartvanlierde.nl 

 

 

 

  

http://www.bartvanlierde.be/
http://www.bartvanlierde.nl/
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