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Voorwoord

Inhoud

iTems is het gloednieuwe magazine van deAuteurs, de nieuwe beheersvennootschap 
die de belangen behartigt van onder meer Nederlandstalige literaire auteurs. Wij 
streven naar een publicatie van drie themanummers per jaar, telkens gewijd aan 
een ander genre uit ons rijk gevuld repertoire :  literatuur, audiovisuele werken en 
theater. 

Voor u ligt het eerste literaire nummer. 
Als auteursrechtenvereniging vinden we het ontzettend belangrijk om naast 
gevestigde waarden ook jong talent kansen te bieden en te ondersteunen. Daarom 
werken we samen met  het initiatief ‘Jonge Helden’ op de Boekenbeurs én wijden 
er een groot deel van ons eerste magazine aan.
Wie Boekenbeurs hoort, denkt spontaan ‘boeken, boeken en boeken’. En die zijn er 
ook. Maar er is veel meer. De nieuwe generatie auteurs krijgt of wil zijn verhaal niet  
enkel in een boek kwijt. We spraken met enkelen van hen die naast schrijven en 
voorlezen ook bezig zijn met grafiek, video, audio etc. en allerhande performances 
brengen.

Grenzen vervagen, cross-over viert hoogtij, de toekomst van het klassieke boek 
staat ter discusssie. En dan kan ook de uitgeverswereld en het onderwijs niet 
achterblijven, getuige onze gesprekken met Peter Quaghebeur, directeur van WPG, 
en met Valerie Leirens, die vernieuwende AVI-boekjes maakt.

Verder vertellen we u hoe het nu gesteld is met het leenrecht. Na de uitspraak van 
het Europees Hof van Justitie moet de Belgische wetgever de leenrechtregeling 
herzien. Een ontwerp van koninklijk besluit ligt op de onderhandelingstafel. Wij 
geven een kort historisch overzicht en lichten onze visie toe. 
De auteurs moeten een billijke en correcte vergoeding ontvangen voor de 
exploitatie van hun werken: of het nu over openbare uitlening, kopierecht, gebruik 
analoge of digitale boeken of cross-over projecten gaat. Alleen op deze manier 
kunnen jong talent en vaste waarden zich verder ontwikkelen. Daar zetten wij ons 
voor in, elke dag opnieuw.   
Tal van literaire auteurs kiezen onbevangen voor nieuwe dynamische projecten en 
dat biedt mooie perspectieven voor de toekomst.

 3 Lies van Gasse - Curator Jonge Helden op de Boekenbeurs
 5 Maan Leo - Jonge Held(in): Ik koos voor allerhande losse stukjes
 6 Annemarie Estor - Jonge Heldin: Een vertelling zoals een symfonie dat vaak is.
 7 Reinout Verbeke - Jonge Held: De crossover van muziek en poëzie is niet nieuw.
 8 Maarten van der Graaff & Daniel Labruyère - Jonge Helden: Ik vind het goed om
  mezelf regels op te leggen en er dan in hetzelfde gedicht weer te breken.
 10 Fikry El Azzouzi - Jonge Held: Als schrijver heb je het uiteindelijk meestal
  over de dingen die je kent.
 11 Reine De Pelseneer - Jonge Held(in): Ik zet soms letterlijk puntjes waar de regels
  moeten komen, dan is het blad al niet meer wit.
 12 Helen White - Jonge Held(in): Maar dan word je uitgenodigd om op te treden
  en word je geconfronteerd met een microfoon.
 13 Leenrecht: Nood aan verandering.
 14 Peter Quaghebeur - Uitgever: ‘Ik kan nog steeds met stelligheid zeggen:
  er zijn te veel boeken!’
 15 Valerie Leirens - Schrijfster: Als ik zie hoe vlot kleuters nu met tablets omgaan,
  vind ik dat ons onderwijs mijlenver achterop hinkt.
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Jij mocht een aantal jonge schrijvers 
uitkiezen. Wie zijn het geworden?
Het zijn onder anderen Maan Leo, 
Maarten Ingels, Maarten van der Graaff 
met Daniel Labruyère, Helen White, 
Reinout Verbeke, Bernard Wesseling, 
Reine De Pelseneer, Fikry El Azzouzi, 
Annemarie Estor, Inge Braeckman, Y.M. 
Dangre en David Pefko. Sommigen 
brengen collega-auteurs of -performers 
mee. Het is een ontzettend gevarieerd 
programma, gaande van rockoptredens 
tot een intieme voorleessessie voor 
kinderen. Ze laten elk op hun manier 
een soort literatuur zien die niet dadelijk 
klassiek is.

Vanwaar die nadruk op het niet-
klassieke? 
Enerzijds vind ik het boek heel 
belangrijk, maar anderzijds vind ik dat 
er te veel boeken gepubliceerd worden.
Schrijvers denken te weinig na over welk 
medium het beste bij hun werk past. Er 
zijn bijvoorbeeld dichters die absoluut 

een bundel willen uitbrengen terwijl ze 
een zekere faam hebben als performer. 
Doe je er jezelf dan recht mee om dat per 
se in een boek te willen krijgen? Ik ben 
zelf erg bezig met deze vragen en heb 
dat ook gezocht bij de geselecteerde 
auteurs: op welke manier stellen zij dat in 
vraag? Wat doen zij ermee in hun werk? 
Daarnaast heb ik op een tweede spoor 
gewerkt. Ik heb ook een aantal auteurs 
gekozen van wie ik vind dat ze als 
dichter ondergewaardeerd worden en 
proportioneel te weinig aandacht krijgen 
hoewel ze heel sterk en inhoudelijk 
werk schrijven. ‘Jonge Helden’ klinkt 
nogal schreeuwerig maar ik vind het ook 
belangrijk om in dat programma naar 
voor te schuiven wat ik zelf heel integer 
en goed vind. 

Hoe ziet jouw werk eruit? Is dat een 
mengvorm of zijn dat boeken? 
Ik heb twee klassieke bundels, mijn 
debuut ‘Hetzelfde gedicht steeds 
weer’ en recenter ‘Brak de waterdrager’ 

maar ik heb ook 2 graphic poems – 
een combinatie van beeld en poëzie: 
‘Sylvia’ en ‘Waterdicht’, samen met 
Peter Theuninck. Ik ben ook met een 
postkaartenproject ‘Hauser’ bezig, 
samen met Annemarie Estor, en ik treed 
op met Electric Sheep: poëzie op de 
grens met beeld en pop- en  jazzmuziek. 
Die poëzie is niet in een boek of zelfs 
op een plaat te vatten. Dat is een kleine 
multimediale show. Zo probeer ik de 
grens te verkennen van wat er kan. 

Jij combineert poëzie, beeld en muziek. 
Hoe komt dat? Ligt dat aan je opleiding? 
Met muziek ben ik zelf minder actief 
bezig. Ik heb wel altijd klarinet gespeeld, 
maar muziek zit meer in mijn interesse. 
Maar ik heb nooit kunnen en eigenlijk 
ook niet willen kiezen tussen poëzie 
en beeld. Ik won op het einde van de 
middelbare school al poëzieprijzen, 
maar ik tekende en schilderde ook. 
Toen ik een studiekeuze moest maken, 
leek Germaanse Talen logisch maar ik 

Lies Van Gasse
Curator Jonge Helden

deAuteurs ondersteunt het initiatief ‘Jonge Helden’, een programma waarmee Boek.be een aantal jonge 
auteurs in de kijker zet op de Boekenbeurs. Ze hebben er een eigen stand met een boekenaanbod, er zijn 
signeersessies en de jonge kunstenaars krijgen ook letterlijk een podium. Want boeken alleen volstaan al 
lang niet meer om het werk van de nieuwe generatie te vatten. Een gesprek met Lies Van Gasse, de curator 
van het programma, die ook zelf veel meer is dan een dichter: ‘Ik heb nooit kunnen zeggen ‘ik wil een dichter 
zijn’ of ‘ik wil een schilder zijn’. Ik wilde een kunstenaar zijn in zijn algemeenheid en dat is nog altijd zo.’
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‘Schrijvers denken te weinig na
over welk medium het beste
bij hun werk past.’
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was bang dat die studie 
mijn plezier in het schrijven 
kapot zou maken. Dus heb 
ik Sint-Lucas gedaan om 
ook het beeldende talent 
te ontwikkelen. Die studie 
heeft mij op een andere 
manier doen schrijven, wat 
mij op een bepaalde manier 
ook vrij gemaakt heeft.  
Ik heb poëzie en beeld lang 
apart proberen te houden 
tot er eindelijk een klimaat 
kwam waarin je dat kon 
combineren. Dan heb ik snel 
mijn eigen stem gevonden. 

Je geeft les en je bent ook het 
jongste bestuurslid van de 
Vlaamse Auteursvereniging. 
Vanwaar die gedrevenheid om 
ook met opleiding en beleid 
bezig te zijn?
De kern is wel altijd mijn 
eigen werk. Dat staat op de 
eerste plaats en daar heb ik het meeste 
ambitie in, van binnenuit dan. Maar ik 
vind het ook belangrijk om iets te doen 
zodat poëzie zijn plaats in de literatuur 
en in de wereld terugkrijgt. 

Wat is voor jou het belang 
en de plaats van poëzie in 
de wereld?
Ik vind dat poëzie de men-
sen helderder leert naden-
ken over zichzelf maar ook 
over hoe ze zich verhouden 
tot de maatschappij en de 
wereld. Niet door geënga-
geerd te zijn maar juist door 
alles wat in de taal zit en in 
het omgaan met de taal. Nu 
wordt poëzie te vaak gezien 
als een soort romantisch 
neveneffect van de litera-
tuur. Maar eigenlijk is poëzie  
in de kern denken over het 
zijn en het bestaan. Ik vind 
het belangrijk dat dat op een 
heldere manier gecommuni-
ceerd wordt.

En wat wil jij specifiek in 
jouw werk vertellen?
Ik ben heel erg bezig, op 
verschillende manieren, 
met hoe de mens zich tot 
de wereld en tot de andere 
verhoudt; met de altijd maar 
terugkerende poging maar 
tegelijk ook de onmogelijk-
heid om een relatie of een 
verbinding aan te gaan met 

andere mensen. Hoe relaties voor een 
groot deel op projecties gebaseerd zijn. 
Dat de echte, onbevooroordeelde ver-
binding niet mogelijk is, maar wat er dan 
wel in de plaats is. Dat klinkt misschien 
heel vaag, maar daar zijn zoveel kanten 

aan dat het toch altijd een 
bron van inspiratie blijft. 

Is het van toon positief of 
eerder zwaar? 
Er zit een zwaarte in, maar 
ook hoop. En het is niet heel 
oordelend.

Over oordelen gesproken: 
krijgen jonge auteurs ge-
noeg aandacht? 
Ik vind dat jonge auteurs 
veel aandacht krijgen maar 
dat die verkeerd verdeeld 
is. Er gaat te veel aandacht 
naar mediapersoonlijkhe-
den en dat zijn niet altijd 
de auteurs die mijns inziens 
het interessantste werk ma-
ken. Dat wringt soms wel.  
Soms krijg je aandacht 
omdat je jong bent, maar 
het is ook een stempel. 
Je moet vechten om op 

gelijke hoogte te staan met andere 
auteurs die al wat langer bezig zijn.  
Ik kom wel in de media maar als ik het 
gevoel heb dat ik te vaak binnen een be-
paald patroon gevraagd of  geïnterviewd 
word, is er iets in mij dat zich daartegen 

verzet. Ik vind met literatuur 
bezig zijn uiteindelijk iets 
heel serieus en inhoude-
lijks. En ik vind het altijd heel 
wrang als dat dan vernauwd 
wordt tot ‘dat is een dichte-
res die mooi op de foto staat’ 
of ‘zij is wel boeiend want ze 
tekent ook’ – het is zoveel 
meer!

Wat is voor jou het belang 
van deAuteurs voor jonge 
auteurs?
Ik denk dat het sowieso  
belangrijk is dat er een 
rechtenmaatschappij is 
die tegelijk aanspreekbaar 
en betrouwbaar  is, en die 
ook nieuwe dingen actief 
probeert te ondersteunen. 
Zoals Jonge Helden, maar 
ook via beurzen, en eigenlijk 
ook via een soort scouting.

laatste updates 
programma Jonge Helden:

www.boekenbeurs.be

‘Nu wordt poëzie te vaak gezien als
een soort romantisch neveneffect

van de literatuur.’

Kerskleur (fragment)
Lies Van Gasse
Graphic poem



Hoe ben jij beginnen te schrijven?
Ik heb het schrijven eigenlijk nooit 
nagestreefd. Veel verder dan wat artikels 
voor studentenmagazines ging het nooit. 
Tot ik Peter, sinds begin september mijn 
man, leerde kennen. Hij is schrijver, 
en hij liet me zien dat schrijven niet 
gecompliceerd en moeilijk hoeft te zijn, 
maar dat het ook licht, vrolijk en speels 
kan zijn. 

En waarom ben je er dan zelf ook mee 
begonnen?
Toen we nog niet zo heel lang samen 
waren, vertrok Peter voor anderhalve 
maand naar India. Ik was doodsbang dat ik 
hem zou kwijtraken, en wilde hem blijven 
imponeren door leuke en goede mails te 
schrijven. Hij moest via mijn taal verliefd 
worden. Ik heb daar ontzettend veel tijd 
en moeite in gestopt. Maar ik ontdekte 
toen ook hoe leuk ik schrijven vond.  
Sowieso vind ik dat je het beste kan 
schrijven als je een doel hebt. En dat 
had ik: ik wilde deze man aan me binden. 
Toen hij terugkwam, hield hij gelukkig nog 
steeds van mij en had ik ontzettend veel 
verhalen.

En dat materiaal werd uiteindelijk jouw 
eerste boek?
Het eerste jaar heb ik daar niets mee 
gedaan omdat ik geen format of structuur 
had. Maar op een dag zei Peter dat 
mijn werk eigenlijk een caleidoscoop 
was, net zoals mijn persoonlijkheid: 

je ziet telkens iets anders, hoewel de 
basis, de steentjes, hetzelfde blijven.  
Nou, dat vond ik een mooi concept. Ik 
koos dus niet voor een lineaire verhaallijn, 
maar voor allerhande losse stukjes. Ik heb 
nog wat bijgeschreven en dat resulteerde 
in mijn eerste boek ‘Ik ben Maan’. Het 
bestaat uit 17 hoofdstukken, waarvan 
de titel telkens begint met ‘ik ben’: ik 
ben bang, ik ben bipolair, ik ben stout... 
Ik heb mijn eigen leven gefictionaliseerd. 
Er zitten heel wat elementen uit mezelf in 
het boek. Zo heb ik echt grote borsten en 
val ik ook echt op oudere mannen, maar 
ik heb ook heel wat uitvergroot. Moest ik 
alleen over mijn eigen echte leven kunnen 
schrijven, was ik na een paar dagen wel 
klaar. Dat is helemaal zo boeiend niet.

Je balanceert dus op de grens tussen feit 
en fictie?
Absoluut. Ik zeg het ook in het begin 
van mijn boek: dit is ‘The True Story 
of a Bloody Liar’. Ik speel een spel. 
Ik schrijf over hoe het is om 25 te zijn. Ik 
vind dat een heel boeiende leeftijd. Je wil 
wat in het leven en je vindt jezelf uit. Dat 
zoeken ben ik dus gaan fictionaliseren.  
Ik heb naast mijn boek ook een blog. 
En daar doe ik net hetzelfde. Ik zet er 
trouwfoto’s op maar net zo goed schrijf 
ik over dingen die helemaal niet gebeurd 
zijn. Oorspronkelijk was het idee van 
de uitgever om te bloggen tot het boek 
uitkwam, maar ik doe het nu nog steeds. 
Bovendien is het ook een manier om 

te reageren op alles. Want een boek 
uitbrengen is best wel gek: plots is dat 
boek jouw vertegenwoordiging in de 
wereld. 

Hoe is het boek onthaald?
Ik heb recencies gekregen in alle grote 
Nederlandse kranten en tijdschriften. 
Een aantal waren zeer positief, maar 
daartegenover stonden er ook een aantal 
uitzonderlijk negatieve beoordelingen. 
Dat wist ik ook, ik wou graag dat mijn boek 
iets zou losmaken.

Wat wilde je graag losmaken?
Ik heb niet echt één grote boodschap, 
maar er zitten wel wat subboodschapjes 
in waardoor een lezer gechoqueerd 
kan zijn. Zo heb ik het in het 
hoofdstuk ‘ik ben borsten’ over het 
feit dat ik een K-cup heb. Dan is mijn 
statement: ‘Ja, een K-cup bestaat ook’.  
Of ik heb het over het feit dat ik kinderen 
en jonge ouders vreselijk vind. Als ik 
daarover schrijf, wil ik een lans breken 
voor dat idee en een punt maken.  
Maar over het algemeen wil ik de lezer 
vermaken. Ook door mijn taalgebruik. Ik 
schrijf heel extravagant, barok en vol. En 
dat zie je tegenwoordig niet zo vaak meer. 
Er is een overvloed aan wat ik ‘anorectisch 
taalgebruik’ noem. Er zijn veel schrijvers 
die heel puur en lineair schrijven: ‘dun, 
dunner, dunst’ als het ware. Maar dat is bij 
mij dus allesbehalve zo. 
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Maan Leo
Jonge Held(in)

Curator Lies Van Gasse nodigde niet alleen 
Vlaamse auteurs uit. Ook enkele Nederlandse 
schrijvers zijn vertegenwoordigd op de 
Boekenbeurs. En dus trokken wij naar Utrecht  en 
hadden er een gesprek met de zeer flamboyante 
schrijfster Maan Leo. Over haar debuutroman ‘Ik 
ben Maan’ zegt ze: ‘Niemand die dit boek leest, 
blijft onbewogen. De reacties zijn óf lyrisch óf 
heel negatief.’

‘Ik koos dus niet voor een lineaire 
verhaallijn, maar voor allerhande
losse stukjes.’
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Wanneer ben jij gebeten geraakt door 
literatuur en beginnen te schrijven?
Het werk van Jeanette Winterson lezen, 
de postmoderne auteur waar ik ook op 
gedoctoreerd heb, was voor mij een 
echte revolutie. Het is een vrouw die 
geen compromissen sluit en het leven 
voluit leeft. Ze beschrijft de complete 
overgave – vaak in de liefde – en dat 
is een gemene deler met mijn werk.  
Ik schrijf  al sinds mijn 18e maar ik ben heel 
lang zoekende en veelvormig geweest. Ik 
kon niet kiezen voor één bepaalde toon 
of genre, het ging echt alle kanten op. 
Het is pas in 2007 dat ik een manuscript 
opgestuurd heb naar Wereldbibliotheek, 
de uitgeverij die met mij in zee ging. Dat 
is ook de uitgever van het werk van Lies 
Van Gasse, die ik zo leren kennen heb; zij 
wist dat ik ook tekende en zo zijn we aan 
de praat geraakt.

Welk project hebben Lies en jij samen 
gedaan?
‘Hauser’ is een postkaarten-
project dat we momenteel 
aan het afronden zijn. We 
wilden samen aan een epos 
schrijven en stuurden elkaar 
elke week een strofe plus 
illustratie op om het te laten 
aangroeien. Na verloop 
van tijd zijn we wat losser 

geworden en zijn er ook andere auteurs 
bij betrokken geraakt maar de kern was 
wel hoe je met twee personen aan iets 
kan werken dat dan boven de twee en 
hun talenten uitstijgt. Nu is er ook een 
blog en komt er een tentoonstelling met 
de postkaarten en allerhande objecten 
en filmpjes. 

Ben je naast schrijven en tekenen ook 
nog in andere disciplines actief?
Ik zing ook, maar op dit moment zijn 
dat enkel losse koorprojecten, een keer 
of twee per jaar. Ik ben absoluut een 
klassieke muziekliefhebber en dat merk 
je ook wel aan mijn boeken. Mijn tweede 
boek, ‘De Oksels van de Bok’ volgt de 
structuur van een klassieke symfonie. 

Een literair werk als een symfonie. Wat 
moet ik me daar precies bij voorstellen?
Het heeft bijvoorbeeld een uitnodigende 
ouverture en het neemt je mee. Het is 
een vertelling, zoals de symfonieën van 

Mahler dat ook vaak zijn. Maar bovendien 
is het werk ritmisch en melodieus. Ik 
gebruik woorden graag vanwege hun 
muzikale kwaliteit. Zo gebruik ik soms 
plaatsnamen omwille van hun klank. 
Sommige mensen denken dat ze dan 
precies moeten weten waar die plek 
ligt en dat ik beroep doe op kennis die 
ze misschien niet hebben. Maar op die 
manier wil ik niet met taal omgaan, ik wil 
juist de betovering van de taal zoeken. Je 
hoeft dat niet verstandelijk te benaderen. 
Ik nodig de lezer uit om zijn verstand uit te 
zetten en zich gewoon te laten meevoeren 
alsof het een rivier is, of een muziekstuk. 
Wie echt wil, kan er wel bij nadenken want 
er zitten ook verwijzingen in naar andere 
teksten. Maar het hoeft niet.

Waar gaat je werk inhoudelijk over?
Ik onderzoek de emoties die ons buiten 
onszelf brengen, of die de grenzen 
van het ik opzoeken, zoals de extase 
bijvoorbeeld. Mijn eerste bundel, 

‘Vuurdoorn me’ gaat over 
momenten waarop het ik 
bijna buiten zichzelf treedt. 
De tweede bundel gaat nog 
een stap verder. In momenten 
van extase en angst raak je 
echt buiten zinnen en het 
zijn die grenservaringen die 
ik wil opzoeken.

Eén van de Jonge Helden die curator Lies Van Gasse selecteerde, 
is Annemarie Estor, een Nederlandse schrijfster die al jaren in het 
Antwerpse woont en met wie Lies ook regelmatig samenwerkt. 
Ook Annemarie schrijft opmerkelijke cross-over literatuur. 
Zo schrijft ze onder meer gedichten met de structuur van een 
klassieke symfonie. 

Annemarie Estor
Jonge Held(in)

‘Het is een vertelling, zoals de 
symfonieën van Mahler dat
ook vaak zijn.’

‘In momenten van extase en angst
raak je echt buiten zinnen en
het zijn die grenservaringen

die ik wil opzoeken.’
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Zoek je die ervaringen ook in je eigen leven op? Gaan we 
daar op de Boekenbeurs iets van zien?
Een goede vriend zei – weliswaar 10 jaar geleden: ‘Jij laat me 
zien wat het is om een mens te zijn met alle stoppen eruit.’ Maar 
op de Boekenbeurs ga ik het beschaafd houden. Ik ga voorlezen 
en tekeningen projecteren. Ik ben geen acteur. Eigenlijk 
zouden mijn teksten door een actor-performer gebracht 
moeten worden. Ikzelf ben niet zo een podiumpersoon. Ik hou 
er overigens ook van dat mijn werk in de privésfeer gelezen en 
genoten wordt.

Schrijf je ook proza?
Mijn twee bundels zijn poëzie, maar zelfs de kortste gedichten 
zijn eigenlijk verhaaltjes. Ik vind dat belangrijk. Ik verzet 
me nogal tegen de klassieke opvattingen over de poëzie 
sinds de Vijftigers, het idee dat het allemaal zo serieus 
en kaal en proper moet zijn. En zo stil. Dichters zoeken 
vaak de stilte op en ik vind dat verschrikkelijk cliché. Ik wil 
geluid, beeld en klank. Het zinnelijke van woorden, maar 
ook het vieze van woorden: dat moet er voor mij allemaal in.  
En het overrationele mag eruit. We laten ons in het Westen veel 
te veel leiden door het verstand en door de krampachtigheid 
waarmee we veiligheid zoeken. Postkaart uit het project Hauser.

Duotekening van Lies Van Gasse en Annemarie Estor.

Reinout Verbeke
Jonge Held

‘De crossover van muziek
en poëzie is niet nieuw,
de rederijkers waren er al mee bezig. 
Maar er is ook een 21ste eeuwse 
vorm die vandaag een breder 
publiek
kan aanspreken dan de
echte poëzieliefhebbers
alleen.’

Het zijn de woorden van Reinout Verbeke. 
Achteraan in zijn debuutbundel zit een heuse 
rockcd, die ook apart uitgegeven werd. 
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Poëzie als een rockplaat. Hoe ben je daartoe gekomen?
Een aantal jaar geleden interviewde ik, als stagiair bij het 
Nieuwsblad, Marcel Vanthilt over Eurosong. Het ging onder 
andere over het feit dat de waarde van een tekst op Eurosong 
eigenlijk nihil is en hoe jammer dat is. ‘Als het er toch niet toe 
doet, waarom sturen we dan niet gewoon een mooi 16e eeuws 
gedicht of iets van Herman De Coninck op muziek in?’ vroeg 

Marcel toen. 
Dat interview is blijven hangen en toevallig vroegen mijn neven 
Francis en Emmanuel Vanbrussel, die een band hadden, me 
niet veel later of ik met mijn gedichten eens wou langskomen 
in het repetitiekot. In het begin leek dat nergens op, maar ik 
bleef consequent het laatste kwartier van hun repetitie in de 
micro wat neuzelen en op den duur werd het interessant. We 
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noemden ons project ‘Reinout met Nevenwerking’ en voor we 
het wisten hadden we drie nummertjes op een demo, en zijn 
we op De Nachten geraakt, waarna de optredens niet uitbleven.

De cross-over is dus van nature gegroeid?
Ja, voor mij was een cd bij mijn bundel geen gimmick of iets 
om op te vallen. Poëzie als een totaalervaring is voor mij 
belangrijk. De bundel is een vertrekpunt, maar poëzie moet 
het podium op en uitgedragen worden. Als 
je daar een beetje je best voor doet en de 
juiste mensen rond je verzamelt, kun je heel 
intense dingen doen. Wij hebben een heel 
goede producer, Bas Remans van oa Zornik en 
Millionaire, bereid gevonden om eraan mee te 
werken; Koen Buyse speelt zelfs mee op één 
van de nummers.

Komt de groep mee op de Boekenbeurs? 
Ik ga er alleen optreden en ook met mijn 
groep. In een solo-optreden kan je meer 
gevoeligheid leggen, het is intiemer en je 
kan de woorden helemaal tot hun recht laten komen. Maar de 
intensiteit van een optreden, en het echte buikgevoel komt 
voor mij maar boven met een groep en met muziek. Je kan 
je dan echt volledig laten gaan, door de versterkers ook qua 
volume. De kracht van poëzie, die soms een beetje opgesloten 
zit in bundels, wordt zo ook heel duidelijk. 

Waar haal je je inspiratie voor je teksten? 
Ik ben redacteur voor Eos en die wetenschappelijke 
onderwerpen vind ik fascinerend. Wetenschap loopt altijd een 
aantal jaren vooruit, en kapt eigenlijk onderwerpen vrij voor de 
dichter. Als je als een meeuw achter die vissersboot hangt, heb je 
onderwerpen zat om over te schrijven. In mijn debuutbundel zit 
dan ook veel wetenschap. Ik schrijf over de robot Honda Asimo, 
maar ook aardwormen, waterspinnen en veelkleurige visjes in 

het Victoriameer vormen inspiratie. Mijn taal 
is no nonsense en concreet. Ik probeer uit de 
vaak beenharde werkelijkheid poëzie te puren.

Wat wilde jij de lezer/luisteraar vertellen? 
Mijn debuutbundel is narratief, elk gedicht is 
een verhaal. Centraal staat onze dierlijkheid, 
die we alleen naar buiten laten komen 
op onbewaakte momenten, tijdens een 
woedeuitbarsting of wanneer we ontploffen 
van goesting. Vandaar ‘De achterkant van 
flatgebouwen’: die interessante, verborgen 
kant, waar de opengepikte vuilniszakken 

liggen, waar de liefde ruwer wordt bedreven. Aan de voorkant, 
op de dijk, zie je koppeltjes flaneren en showen hoe verliefd 
ze zijn, aan de achterkant vallen de harde woorden. Ik heb de 
achterkant van de mens naar boven willen schrijven. Als er al 
een boodschap in zit is het deze: laten we onze dierlijkheid niet 
in de taboesfeer duwen, maar open en bloot bespreken.
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Maan Leo is niet de enige Jonge Held(in) die in Utrecht 
woont. We hebben er ook een gesprek met schrijver 
Maarten van der Graaff (wiens debuut in mei 2013 
bij Uitgeverij Atlas-Contact verschijnt), en beeldend 
kunstenaar Daniel Labruyère. Zij hebben de handen 
in elkaar geslagen en speciaal voor de boekenbeurs 
een project uitgewerkt. 

Maarten van der Graaff
&
Daniel Labruyère

Jonge Helden

‘Ik vind het goed om
mezelf regels op te leggen en
er dan in hetzelfde gedicht,
weer mee te breken.’
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Hebben jullie altijd al samengewerkt?
Maarten: In 2008 exposeerden we samen in de Rotterdamse 
galerie Singer SweatShop en toen was het al duidelijk dat we 
meer wilden samenwerken.
Op de boekenbeurs ga ik voordragen en Daniel maakt er live 
beelden bij die hij dan projecteert. 
Daniel: En hoewel ik heel graag digitaal werk, ga ik het deze 
keer volledig analoog, met papier en potlood doen. Dat is 
een klassieke manier van werken maar dat heeft ook iets heel 
directs en daar houden we wel van. 

Daniel, zijn de tekeningen die jij op de Boekenbeurs maakt 
improvisatie of zitten die nu al in je hoofd? 
Daniel: Het wordt een combinatie van beide. Er zijn beelden 
die ik van tevoren bedacht heb, om enige lijn te bewaren. Maar 
ik zal ook improviseren en gewoon tekenen wat ik leuk vind, 
wat in me opkomt en waar het moment zich toe leent. Dat 
heeft ook met het publiek te maken. 

Welk stijl hebben de tekeningen? 
Maarten: Ik vind zijn stijl 
altijd iets grimmigs hebben, 
er zit een scifi-kantje aan, een 
vreemde sfeer die ergens in 
de toekomst lijkt te zijn. 
Daniel: Ik zoek graag naar 
een heel moderne vorm. 
Maarten: Ja, maar het leidt 
ook altijd naar verval. Er zit 
een wat duister kantje aan.
Ik voer Daniel in mijn werk 
ook op als persoon. Dan 
heet hij ‘de gruweletser’. Dat 
woord past bij hem. 
Daniel: Ik ben geïnteresseerd 
in klassieke methoden, maar hou tegelijk wel van het rauwe, 
het vieze en vuile. Het hoeft allemaal niet té gestileerd te ziin. 

En dat past bij jouw gedichten, Maarten? 
Ja, er zit een soort absurdisme in dat ik ook heb. En we houden 
ook allebei van harde en  rauwe effecten. 
Ik wil in mijn poëzie tegen de kitch en en het sentiment 
aanzitten, niet op de manier van de neoromantische dichters, 
maar harder en directer.
Verder houden we allebei van vormexperimenten. Zo heb ik 
in mijn poëzie geen specifieke vorm, ik leg me niet snel vast. 
Ik zet een gedicht soms semi-conceptueel op om me daar 
vervolgens helemaal niet aan te houden. Ik vind het goed om 
mezelf regels op te leggen en er dan in hetzelfde gedicht weer 
mee te breken. 
Ik doe het wel nooit gratuit, maar altijd met een bepaalde inzet. 
Ik neem de poëzie, hoe marginaal ze ook is, volstrekt serieus. Ik 
ben niet van de ironische kaste, dat vind ik vaak slap.

Heeft de voorstelling die jullie op de Boekenbeurs brengen, 
een naam? 
Maarten: Ja, ze heet ‘Kinetische dood, hoe heet jij?’
Ik hou ervan om het abstracte heel concreet te behandelen. 
Niet dat ik van alledaagse dingen hou, helemaal niet zelfs, 
maar ik wil het abstracte direct maken. Grote concepten, daar 
praat ik het liefst tegenaan, alsof je tegen een mens praat, ik 
tutoyeer ze. Dat vind ik interessant omdat je dan een vreemde 
spreekstem krijgt, die heel praterig klinkt maar het wel over 
volstrekt abstracte dingen heeft. Ik vind het bijvoorbeeld 
leuk om ongrijpbare begrippen zoals ‘de poëzie van de 
onmiddellijke realiteit’ tegen te komen in de snackbar, alsof 
het onder ons zou leven. 

Hebben jullie ook andere projecten samen? 
Maarten: Samen met de Amsterdamse dichter Frank Keizer 
hebben Daniel en ik een half jaar geleden het literair tijdschrift 
‘samplekanon’ opgericht, dat volledig digitaal en non-budget 
is. We publiceren er elke week een bijdrage van een bekende 
of minder bekende kunstenaar:  dichters, schrijvers, beeldende 

kunstenaars... De nadruk ligt op 
literatuur maar we proberen 
de beeldende kant ook sterk 
naar voren te brengen. Daniel 
is de beeldredacteur, Frank 
en ik hebben contact met de 
schrijvers en dichters. 
Daniel: We maken nu een 
nummer over de asemische 
poëzie; poëzie zonder directe 
semantische betekenis. 
Dat bevat visual poetry die 
geen enkele betekenis heeft 
behalve de betekenis van de 
lijnen misschien.

Maarten: Het is een heel abstracte variant van poëzie die 
tegelijkertijd ook heel plat is. Het is niet diepzinnig, het 
is letterlijk heel oppervlakkig en daarom vonden we het 
interessant om daar een nummer over te maken. 

Kunnen jullie allebei schrijven en tekenen? 
Maarten: Ik kan totaal niet tekenen! 
Daniel: En ik kan niet schrijven. Maar we vinden het wel allebei 
interessant. Op bepaalde raakvlakken spreken we toch dezelfde 
taal en daar begrijpen we elkaar wel. Hoewel er grenzen zijn 
aan het begrijpen hoe het werk van de andere nu precies tot 
stand komt. Het blijft altijd een beetje raadselachtig te zien 
welke beelden en samenwerkingen werken en welke niet. 

© J.J.L. Saarloos



Fikry, wat laat jij ons op de boekenbeurs zien?
Wij gaan een boekenverbranding doen. Ik zit bij het 
theatercollectief SIN en breng twee acteurs mee. Zij gaan de 
mensen lastig vallen, en dingen roepen als ‘fuck cultuur en 
fuck boeken – koop een boek en dan verbranden wij het!’. Het 
is allemaal ludiek opgevat dus de meesten zullen wel snel in 
de gaten hebben dat het gespeeld is. We deden het al eens 
eerder bij de start van het theaterseizoen en toen was het een 
succes. We toonden een filmpje waarin we verkondigden dat 
cultuur enkel voor de rijken is en hoe schandalig het is dat 
ze ons belastinggeld daarvoor gebruiken. De acteurs speelden 
dat op een ironische en gespeeld verzuurde manier.
 
En denken jullie er ook echt zo over of is het enkel ironie?
Het is eigenlijk ook wel een beetje de waarheid. Kunst en cultuur 
is toch vaak een elitaire bedoening voor een kleine groep.
We beseffen dat we erbij horen, dat ook wij de elite zijn, 
maar we willen het tegelijkertijd ook aankaarten. Het is 
mij opgevallen dat schrijvers vaak heel conservatief zijn. 
Ze pretenderen progressief te zijn en de multiculturele 
samenleving te kennen, maar uiteindelijk is dat niet zo. 

Doe je binnen theater meer dan schrijven?
In principe schrijf ik alleen maar. Ik heb nu twee stukken 
geschreven: ‘Troost’ en ‘Ijdele dagen’ die allebei opgevoerd 
worden door ’t Arsenaal in 2013. 
Ik volg wel een paar repetities en ik praat ook met de regisseur 
en de dramaturg. Ik vind het niet evident om mijn stukken zomaar 
los te laten. Als ze veel schrappen, heb ik het er 
soms wel moeilijk mee. Maar ze doen er ook fijne 
dingen mee; ‘Troost’ is bijvoorbeeld muziektheater 
geworden. 

Wat wil je bereiken met je stukken?
Het is de bedoeling dat mensen bij sommige 
onderwerpen stilstaan. ‘Ijdele dagen’ gaat over 
3 illegalen, een kraker en een vrouw die samen 
in een kelderappartement wonen en daar hun 
dagen doorbrengen. Ik wou aantonen dat die 
mensen soms heel content zijn in dit land, ook al 
zijn ze illegaal. In mijn vriendenkring zie ik velen 
ongelukkig of depressief worden voor het minste, 
terwijl ik ook een paar illegalen ken die ondanks 

hun soms grote problemen wel gelukkig zijn en dat vond ik 
fascinerend. 

Je hebt Marokkaanse roots. Gebruik je die bewust in je werk?
Ik debuteerde met ‘Het Schapenfeest’, een roman die zich 
volledig afspeelt op de dag van het schapenfeest. Mijn tweede 
roman wordt een magisch- realistische familiekroniek. Dat zijn 
gewoon onderwerpen die mij interesseren. Als schrijver heb 
je het uiteindelijk meestal over de dingen die je kent. Maar ik 
schrijf zeker niet bewust enkel over Marokko. Ik word ook niet 
gevraagd als allochtone schrijver ofzo - ik ben gewoon één van 
de vele schrijvers, maar mijn invalshoek kan wel interessant zijn.

Schrijf je naast theater en romans ook nog andere dingen?
Ik schrijf op vaste basis columns voor de Morgen. Ik kies altijd 
een persoon uit die mij opvalt – meestal een politicus- en dan 
schrijf ik iets heel ironisch en satirisch over die persoon.
En ik ga ook een filmscenario schrijven voor de regisseur 
Daniel Lambo. Ik grijp alle kansen die ze me bieden. 

Ben jij een fulltime schrijver?
Ja en nee. Ik werk als bewalingsagent en zit aan de receptie 
waar mensen zich komen aanmelden. Omdat er niet veel 

bezoekers zijn, heb ik ook niet veel werk en 
kan ik schrijven. Ik wil enkel een job waar ik 
niet afhankelijk ben van iets of iemand. Ik 
doe mijn job en ik schrijf. Er zijn binnenkort 
afbraakwerken dus dan zal het wat drukker zijn. 

Als ik me niet vergis, ben jij ook lid bij 
deAuteurs?
Ja, ze hadden me aangeraden om theaterstukken 
te innen en van verschillende auteurs had ik 
gehoord dat ze wel goed zijn; dat ze dicht bij 
de auteurs staan en snel antwoorden als je iets 
vraagt. Maar ik ben nog maar pas aangesloten. 
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De Jonge Helden brengen op de boekenbeurs een 
opmerkelijke mix van stijlen en media. Ook voor 
Fikry El Azzouzi is schrijven meer dan alleen maar 
boeken uitbrengen. Hij schrijft romans, scenario’s, 
colums en ook theater. Een gesprek. 

Fikry El Azzouzi 
Jonge Held

  ‘Als schrijver heb je het uiteindelijk 
meestal over de dingen die je kent.’
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Voor volwassenen schrijf je poëzie. 
Maar voor kinderen is het proza?
Ik heb twee dichtbundels voor kinderen 
maar voor hen schrijf ik toch vooral 
verhaaltjes. Al merk ik dat ik steeds vaker 
een vleugje poëzie in dat proza sluis. Zo 
gaat één van mijn recentere verhalen 
over een wasbeer die gedichten schrijft.  
Ik vind het belangrijk om kinderen een 
mooie, interessante taal aan te bieden, 
maar het moet ook een 
toegankelijk verhaal blijven. 
Ik wil dat mijn boeken 
kinderen ook echt leesplezier 
bijbrengen. Ik hou mijn 
doelgroep in gedachten, het 
is niet zo dat ik schrijf en 
denk ‘ze moeten er hun plan 
maar mee trekken’.

En wat is het bijzondere aan je poëzie 
voor volwassenen?
Ik ben begonnen als een heel 
toegankelijke schrijver, maar dat is aan 
het evolueren. Mijn laatste dichtbundel 
is een heel stuk minder parlando dan 
mijn eerste. Ik schrijf ook steeds meer 
conceptuele bundels. Waar je mijn 
eerste bundel nog kan zien als een losse 
verzameling gedichten, geldt dat voor 
mijn laatste bundel echt niet meer. Ik 
vertrek van een vooropgesteld concept 
en elk gedicht moet binnen dat geheel 
passen.

Zit het conceptuele in de vorm of in de 
inhoud?
Ik leg mezelf altijd een vorm op voor ik 

begin te schrijven, zowel wat de bundel 
betreft als wat de cyclus en het specifieke 
gedicht betreft. Ik denk op voorhand na 
over hoeveel gedichten er in de bundel 
komen, en dat zijn er tot nu toe altijd 33 
geweest. Ik weet zelfs in welke vorm ik 
mijn gedicht ga gieten: hoeveel regels 
het gaat tellen, waar de witregels vallen. 
Dat komt voor veel mensen over als een 
strak keurslijf, maar ik heb dat nodig om 

mijn creativiteit uit te dagen. Het is ook 
een houvast. Schrijvers zijn vaak bang 
voor het witte blad en ik heb dat ook wel. 
Wanneer je dan iets op het blad zet, is 
de eerste stap al genomen. Ik zet soms 
letterlijk puntjes waar de regels moeten 
komen en dan is het blad al niet meer wit.  
De vorm is heel bepalend, maar in een 
conceptuele bundel werk ik ook rond 
een thema. Mijn laatste bundel bestaat 
uit drie cycli en in elke cyclus staat een 
ander personage centraal: in de eerste 
gaan alle gedichten over een meisje, in 
de tweede over een man en in de derde 
over een vrouw. Die personages zijn dan 
allemaal, vooral via de taal, met elkaar 
verbonden. Dat zijn dingen waar ik echt 
op voorhand over nadenk.

Heb je een boodschap? Iets wat je aan 
de wereld kwijt wil?
Een echte boodschap heb ik niet. Maar 
poëzie is, zeker in hectische tijden, een 
ontzettend traag medium. Om poëzie 
te schrijven en te lezen moet je je tijd 
nemen. Als ik mensen gewoon eventjes 
kan doen stilstaan, de tijd kan doen 
nemen voor een gedicht, dan vind ik dat 
ik met mijn poëzie al veel bereikt heb.

Wat ga je op de Boekenbeurs 
doen?
Ik ga het klassiek houden. 
Ik heb een moment 
voor kinderen en één 
voor volwassenen. Voor 
kinderen ga ik uit ‘Het 
geheim tussen de boeken’ 
voorlezen, de illustraties 

van Richard Verschraagen projecteren 
en ook wat praten over boeken 
en geheimen in het algemeen. 
Voor volwassenen ga ik voorlezen uit 
mijn laatste bundel ‘Aan alles vast’ en 
ook daar ga ik beelden bij projecteren. 
Ik schrijf mijn gedichten in eerste 
instantie nog altijd op papier en van 
de meeste gedichten heb ik al die 
papieren nog bijgehouden. Ik ga van 
elk gedicht een collage maken waarin 
je al de verschillende versies met de 
eerste aanzetten en krabbels ziet, zodat 
je een idee krijgt van hoe dat gedicht 
ontstaan is. Ik geef dus een beetje inkijk 
in mijn interne keuken.  Er komt dus wel 
iets visueels bij, maar de kern blijft wel 
klassiek voorlezen.

‘Ik zet soms letterlijk puntjes
waar de regels moeten komen,

dan is het blad al niet meer wit.’

Reine De Pelseneer
Jonge Held(in)
Niet alle Jonge Helden op de Boekenbeurs zijn 
met cross-over of multimediale projecten bezig. 
Er komen ook een aantal klassieke
dichters die hun bundels graag 
uitgeven op papier. ‘Ik heb maar
één talent en dat is schrijven’,
zegt Reine De Pelseneer. 
En dat doet ze dan ook
gepassioneerd . 
 
Ze combineert het schrijven
van poëzie voor volwassenen
met het schrijven van
kinderboeken.



Hoe komt een Engelse schrijfster in 
Gent terecht?
Ik had een contract voor een lesopdracht 
en ben nadien blijven hangen.  
Toen ik hier nog maar net was, heb ik 
samen met twee andere dichters de 
groep Krikri gevormd, die 10 jaar actief 
was. Zo ben ik in contact gekomen met 
meer experimentele kunstvormen. We 
waren in het begin heel erg bezig met 
het probleem van geschreven versus 
gesproken poëzie. Elk van ons heeft 
dat op zijn eigen manier opgelost, en 
mijn keuze was om het visueel te gaan 
doen en te werken met poëzie die niet 
gebracht kon worden. 

Maar toch wil je dat beeldend werk ook 
op een podium brengen?
Ja, dat is een blijvend probleem. De 
kern van wat ik doe is visuele poëzie. 
Maar dan word je uitgenodigd om op te 
treden en word je geconfronteerd met 
een microfoon en dan sta je daar met die 
beelden. De meeste ruimtes zijn ook niet 
geschikt voor iets visueels. Met de jaren 
ben ik enerzijds gewoon gaan optreden 
met teksten en anderzijds werk ik met 
filmpjes en vooral met soundscapes, 
audio-opnames van poëzie die ik dan 
bewerk in de studio, eventueel met 
kunstmatige stemmen erbij. Ik treed niet 
zo heel graag op met mijn eigen stem, en 
ik werk ook niet graag met één stem. Ik 
vind het zo monolitisch om met één stem 
te spreken, alsof ik God ben ofzo.

Hoe moet ik me het visuele aspect 
voorstellen?
Ik werk met al dan niet bewerkte foto’s, 
en soms maak ik ook driedimensionele 
dingen die ik dan fotografeer. Daarnaast 
werk ik heel veel met het lichaam: 
foto’s van het lichaam, beelden van het 
menselijke lichaam, soms teken ik op 
mijn gezicht... 

Waar gaat je werk over?
Ik heb een jaar of 4 als kassabediende in 
een boekenwinkel gewerkt en ik neem 
onder andere dat als mijn vertrekpunt. 
Ik werk met de meest onpoëtische 
taalvormen, met de super voorgeschreven 
banale en beperkte gesprekken die je 
in een winkel kan voeren. Dingen als 
‘Goeiedag, kan ik u helpen?’, ‘Wil u een 
plastic zakje?’ en ‘Dat is 7 euro vijftig’.  
Maar ook het fenomeen kassa en 
consument op zich fascineert me. 
Bijvoorbeeld het feit dat je moet 
glimlachen als je achter de kassa werkt. 
Je mag er niet grumpy uitzien. Dus je 
glimlach heeft een economische waarde. 
Maar is die glimlach wel van jezelf? Of is 
die er vanbuitenaf opgeplakt? Dat is het 
soort vragen waar ik mee werk.

Schuilt er ook een kritiek in?
Ik was een slechte kassabediende, ik 
ben niet braaf. Als kassabediende word 
je 100 keer per dag geconfronteerd met 
mensen die iets van je vragen zonder dat 
ze er echt recht op hebben. Ze bieden je 

wel geld aan, maar wat ben je met dat 
geld? Omdat jij altijd beleefd moet zijn, 
kunnen zij zich gedragen hoe ze willen. 
Omdat we allemaal elke dag met die 
dingen bezig zijn, denk ik wel dat het iets 
raars doet in de maatschappij. Het lijkt 
soms problematisch om geen sociale 
kritiek te krijgen. Mijn werk rond het 
kassagebeuren komt ook vaak neer op 
stiltes, op dingen die je niet kan of mag 
zeggen. 

Je lijkt me zeer gefascineerd door 
woorden en wat erachter zit.
Ja, zeker wanneer een taal uit elkaar 
valt, wanneer het niet meer werkt. 
Hoe mensen taal gebruiken om niet te 
zeggen wat ze bedoelen, of dat nu liegen 
is of diplomatisch zijn... Of niet uit hun 
woorden komen, anderstalig zijn dus.

Jij bent letterlijk anderstalig. Schrijf je 
in je moedertaal?
Ja, ik schrijf in het Engels. Toen ik hier 
naartoe kwam, vond ik het onbeleefd 
om op het podium te staan en Engels te 
spreken. Ik dacht in het begin: ik kan toch 
niet zo imperialistisch of kolonialistisch 
doen? Maar nu spreek ik toch wel 
gewoon Engels op het podium. 
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Curator Lies Van Gasse zei over Helen White: ‘Ik 
heb haar gekozen omdat ze geen klassieke auteur 
is, maar visuele poezie maakt. Het soort werk dat 
zij maakt, past niet in een boek en tegelijkertijd 
is zij toch een dichter’. Een gesprek met een 
Engelse dichteres in Gent. invisible ink 

Helen White
Jonge Held(in)
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Leenrecht
Nood aan verandering
Het leenrecht is bij ons tot stand gekomen dankzij de Europese Richtlijn van 1992. De intussen 20 jaar oude 
richtlijn kent auteurs en uitgevers een billijke vergoeding toe wanneer hun werken worden ontleend via 
openbare instellingen.
Zowat overal in Europa is er intussen een aanvaardbare regeling tot stand gekomen. België blijft helaas in 
gebreke en werd hiervoor in 2011 veroordeeld door het Europees Hof van Justitie. 

t

1992 
De Raad van de Europese Gemeen-schap-
pen neemt de Richtlijn 92/100 aan die 
voor auteurs, producenten en kunstenaars 
moet voorzien in een billijke vergoeding in 
geval van openbaar leenrecht.

t

1994
Het leenrecht wordt opgenomen in de 
Belgische auteurswet onder de vorm van 
een “wettelijke licentie”: auteurs kunnen 
de ontlening van hun werken niet verbie-
den, wanneer die geschiedt met een edu-
catief of cultureel doel door instellingen 
die daartoe door de overheid officieel zijn 
erkend of opgericht.

t

2000
De auteurs en de beheersvennoot-schap-
pen dienen een klacht in bij de Europese 
Commissie. Ze eisen een schadevergoe-
ding van de Belgische Staat voor het uit-
blijven van een wettelijke regeling sedert 
1994 en eisen dat er werk zou worden ge-
maakt van deze vergoeding.

t

2004
•Het koninklijk besluit van 25 april 2004 
definieert de vergoedingsrechten voor 
openbare uitlening van auteurs, vertolkende 
of uitvoerende kunstenaars, producenten 
van fonogrammen en producenten van eer-
ste vastleggingen van films. De vergoeding 
wordt vastgelegd op 1 € per jaar voor vol-
wassen personen en 0,5 € voor minderjari-
gen.

•De Vereniging van Educatieve en Weten-
schappelijke Auteurs (VEWA) dient  bij de 
Raad van State een annulatieberoep in te-
gen dit besluit met als argument dat de erin 

vervatte vergoedingsregeling niet tegemoet 
komt aan de billijke vergoeding die de Eu-
ropese richtlijn als compensatie eist voor de 
wettelijke licentie van de openbare uitlening.

t

2011
Het Europees Hof van Justitie veroordeelt 
de Belgische staat op grond van het feit dat 
de vergoeding uitsluitend wordt berekend 
op basis van het aantal in de openbare 
instellingen ingeschreven leners en geen 
rekening houdt met het aantal aan het pu-
bliek ter beschikking gestelde werken.

t

2012
Een nieuw koninklijk besluit wordt voor-
bereid dat hopelijk meer rekening zal 
houden met de rechten van de auteurs.

In het ontwerp van KB wordt rekening ge-
houden met twee criteria om de hoogte 
van de vergoeding te bepalen: 

•het aantal beschermde werken en pres-
taties dat door de bedoelde instellingen 
ter beschikking wordt gesteld om de uit-
lening ervan mogelijk te maken, i.e. de be-
schikbare collectie van de bibliotheken. Dit 
is een nieuw criterium;

•het aantal uitleningen. Dit criterium ver-
vangt het criterium van het aantal inge-
schreven leners. Het geeft een objectiever 
beeld van het door de rechthebbenden 
geleden nadeel. 

Het bedrag van de leenrechtvergoeding zou 
op grond van het ontwerp-KB samengesteld 
worden uit twee delen: 

•forfaitair bedrag in overeenstemming met 
de omvang van de collectie van de uitleenin-
stelling, en 

•een bedrag per uitlening
In geval van een gecentraliseerde inning door 
de Gemeenschappen, de overheden en de 
vereniging van uitleeninstellingen  zou in een 
korting/forfaitaire aftrek worden  voorzien.
Daarnaast zou ook een ook een aftrek 

worden voorzien voor publieke domeinwer-
ken (werken die niet of niet meer door het 
auteursrecht worden beschermd) en wer-
ken die wel auteursrechtelijk beschermd 
zijn maar normaal niet meer worden uitge-
leend .

Het ontwerp K.B dat nu op tafel ligt vormt al-
vast een eerste stap naar een meer correcte 
en billijke berekeningsbasis, maar blijft on-
voldoende. deAuteurs hoopt dat hier in de 
komende maanden aan gesleuteld wordt.

deAuteurs vraagt…

1. De hoogte van de vergoeding per ont-
lening af te stemmen op de praktijk van 
de ons omringende landen. In Vlaande-
ren bedraagt de vergoeding nu omge-
rekend 1,9 eurocent per ontlening en 
groeit naar 2,6 eurocent in 2017. Terwijl 
het gemiddeld bedrag in Europa 6 à 8 
eurocent bedraagt. Kortom een verdrie-
voudiging is nodig.   

2. Een noodzakelijke compensatie voor de 
te lage vergoeding in de periode 2004 
- 2012.

3. Aanpassing van de bedragen van de 
leenrechtvergoeding aan de inflatie en 
de stijgende levensduurte.

4.  Transparantie, eenvoudige rekensche-
ma’s en snellere uitbetaling.

Verdeelbarema’s:

deAuteurs werkt anticiperend op het aan-
gepast KB aan een gedifferentieerd ver-
deelschema voor zijn leden
•    gebaseerd op de principes van de 

nieuwe regelgeving en
•    rekening houdend met sociale en cul-

turele randvoorwaarden.  

Raadpleeg
www.deauteurs.be/actueel/lobby

en/of www.deauteurs.be/faq
voor het volledige dossier ‘leenrecht’

en andere juridische dossiers als
‘literaire uitgavencontracten’



Wat zijn de voor- en nadelen voor 
iemand die uit de televisiesector komt, 
om aan het hoofd te staan van een 
uitgeversgroep? 
Het voordeel is dat ik, net zoals Erwin 
Provoost (voormalig hoofd van het 
productiehuis Eyeworks, red.) die nu 
directeur media is bij WPG, uit de tv-
sector kom en het nadeel is dat we uit de 
tv-sector komen. Algemeen gesteld is het 
sowieso interessant en zinvol om iemand 
uit een andere sector aan boord te hijsen 
omdat die een andere kijk op de dingen 
heeft, andere gewoontes en tradities 
kent en en heel wat bagage meebrengt.
De televisiesector is daarenboven bij 
uitstek een contentsector, en dat moet de 
uitgeverswereld ook worden. Wij willen 
uitgeven ruimer zien en definiëren als 
verhalen vertellen; of je die nu uitgeeft in 
een boek, op tv, online of via de klassieke 
media brengt: je vertelt iets.
Een tweede voordeel is dat de televisie-
sector een zeer snelle sector is en een 
uitgeverij werkt traditioneel eerder traag. 
Het kan dus positief zijn om iets van die 
dynamiek en snelheid te implementeren, 
hoewel we nu ook niet aan het ritme van 
een krant moeten gaan werken.
Het nadeel is dat we niet veel van 
uitgeven kennen en ons daar dus 
grondig moeten in inwerken. We moeten 
de goede dingen vooral ook bewaren. 
Het zou zonde zijn om het kind met het 
badwater weg te gooien. 

 Hoe ziet u de toekomst van het boek?
Ik ben ervan overtuigd dat het klassieke 
gedrukte boek, het folioboek zoals dat in 
vaktermen heet, nog een lange toekomst 
heeft, net zoals papieren kranten. Alleen 
komen ze wel onder druk te staan 
omdat de doelgroep kleiner wordt en 
de concurrentie om de aandacht van de 
consument groter. Daarnaast is er wel 
degelijk sprake van ‘ontlezing’ bij de 
jeugd. Vroeger gingen kinderen buiten 
spelen of ze lazen een boek. Nu spelen 
ze op de computer of op de Wii. En dat 
is natuurlijk wel een bedreiging voor het 
klassieke boek.
Ik heb in vorige interviews al gezegd dat 
er te veel boeken zijn. Welnu, ik ben net 
terug van de beurs in Frankurt en ik kan 
nog steeds met stelligheid zeggen: er zijn 
te veel boeken! Maar ik ben niet de enige 
die dat zegt en veel uitgevers zeggen het 
ook al lang. De vraag naar uitgeverijen 
is nu: wat gaan we eraan doen? Want de 
huidige hoeveelheid aan boeken kan de 
sector niet blijven dragen. 

Wat gaat WPG eraan doen? 
De boeken zonder succes niet uitgeven, 
dat kunnen we niet. Het is geen exacte 
wetenschap, boeken kunnen het nog 
altijd beter of minder goed doen dan 
gedacht.
Wat we wel kunnen doen, is meer 
nadenken. Met een boutade kunnen 
we stellen dat momenteel in het 

uitgeversvak 5% naar research gaat, 
90% naar het maken van de boeken en 5 
% naar de marketing. Welnu, we moeten 
naar 25% research, 50% maken en 25% 
marketing. Er zit momenteel wel degelijk 
een distortie op de verhoudingen en we 
moeten dringend meer aandacht geven 
aan het voortraject. 
 
Zijn er bij jullie al concrete voorbeelden 
of staan er al concepten in de steigers? 
Welke?
WPG heeft al e-books en e-strips.  
Erwin Provoost houdt zich bezig met 
het vertalen van content naar het juiste 
platform en onderzoekt per project 
welke media het meest geschikt zijn.
Anderzijds vertrekken we ook gewoon 
van goede ideeën en zien we hoe we die 
kunnen uitwerken en implementeren.
Concrete voorbeelden zijn ‘Bo’, dat is een 
kinderboek dat we aan het herwerken 
zijn naar een game en een app. Het 
draait rond het verwerken van emoties 
in de kleuterklas; daarnaast hebben we 
een project rond WOI. Dat is een online 
educatief project waar we nu de boer 
mee opgaan om ook andere media aan 
te spreken. 

De jonge generatie schrijvers werkt vaak multidisciplinair en 
op alle mogelijke platforms. De toekomst van het klassieke 
boek wordt druk besproken, en dus kan ook de uitgeverswereld 
niet achterblijven. Ook daar waait een nieuwe wind en neemt 
de cross-over toe. Een gesprek met Peter Quaghebeur, de man 
die jarenlang vtm mee bestuurde, en sinds kort directeur van 
de uitgeversgroep WPG is. 

Peter Quaghebeur 
Uitgever

‘Ik kan nog steeds met 
stelligheid zeggen: er zijn te 
veel boeken!’
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Heb je altijd AVI-boekjes geschreven? 
Nee, ik ben begonnen met (gewone) 
dierenverhalen. Samen met illustratrice 
Michèle Vanparys had ik er één volledig 
afgewerkt. Ik besloot mijn verhaal door 
te sturen naar Playlane, het bedrijf dat 
digitale prentenboeken maakt, beter 
bekend als Fundels. Zij konden mijn 
verhaal smaken en nodigden me uit 
voor een gesprek. Hun interesse ging dit 
jaar vooral uit naar de avi-markt. Wou ik 
een beurt maken bij hen, diende ik mij 
op deze markt te gooien. Mijn eerste 
reactie was niet zo positief. Ik wilde vrij 
en creatief schrijven, ik vond AVI lezen 
eerder saai en wilde niet aan regels 
gebonden zijn. Tot ik me realiseerde dat 
dit mischien wel de kans was om het 
AVI lezen boeiender te maken en er iets 
nieuws mee te doen. Al 10 jaar werk ik 
met kinderen – voor ik zorgleerkracht en 
afdelingsverantwoordelijke werd, heb 
ik jaren in het 6e leerjaar gestaan- en 
lezen is altijd mijn stokpaardje geweest: 
ik doe er onderzoek naar, neem allerlei 
leesinitiatieven op school en zit in een 
bibraad, omdat lezen bij kinderen mij 
enorm fascineert.

En wat is je eerste boek geworden? 
Ik heb een boekje geschreven voor het 
eerste leesniveau: AVI Start. Het heet 
‘Waar is de koek?’ en gaat over Bij en 
Vos. Het is een leesondersteunend 
programma dat uit drie delen bestaat.
In het eerste deel oefenen we de 
woorden die veelvuldig in het verhaal 
voorkomen op een originele en ludieke 

manier in. Ik vind dat elke letter en elk 
woord dat kinderen leren lezen supertof 
en spannend moet zijn; ze moeten een 
goed gevoel hebben. 
Het tweede deel is het verhaal zelf met 
de zeer leuke tekeningen van Michèle. 
Mijn verhaal is iets Vlaamser dan wat 
er nu op de markt is. Ik vind dat we nog 
te vaak met Noordnederlandse teksten 
werken in het onderwijs. Ook de nieuwe 
AVI boekjes bevatten dingen als ‘Juf Jet is 
gaaf’. Dat is geen ramp maar dat spreekt 
Vlaamse kinderen toch minder aan. 
Het derde deel is de verwerking. De 
grote commentaar op het oude AVI-
lezen was dat er te weinig rond begrip 
gewerkt werd, en het te veel draaide 
rond technisch lezen, wat een terechte 
opmerking was. Kinderen moeten 
begrijpen wat ze lezen. Een leeg woord 
kan je immers ook niet onthouden. 

Ik zie dat je het boekje nu wel in 
gedrukte vorm vasthebt. Waarom is het 
niet digitaal? 
We hebben een fysiek boekje gedrukt 
omdat we willen deelnemen aan de 
Gouden Leeuw; een westrijd voor wie 
boeken uitgeeft in eigen beheer. 
Maar ik wil het concept zeer graag 
digitaliseren. Het is ook interactief 
opgezet. Zo zouden kinderen op de 
computer o.a. in een ballon uit het verhaal 
kunnen prikken. Bovendien kadert het 
verhaal in een concept van tien verhalen. 
De rode draad is dat Rat jarig is en een 
verjaardagsfeest geeft. Het huisje van 
Rat staat centraal in het dierenbos, de 

andere huisjes staan errond. Alle dieren 
willen een verrassing meebrengen. De 
ene bakt een koek, de andere verzint 
een dansje. Het leesconcept is dat de 
kinderen elke week op stap gaan met 
één dier, en dat gedurende tien weken. Ik 
wil ook graag links opnemen naar dingen 
die de kinderen thuis kunnen doen: het 
recept van de koek, of de bewegingen 
van de dans bijvoorbeeld. 
Het concept bevat ook een eigen 
beloningssysteem, wat betekent dat de 
ouders er niet meer altijd moeten bijzijn. 
We leven in een maatschappij waar veel 
ouders daar geen tijd meer voor hebben 
of kunnen maken; een reden te meer om 
dit leesconcept digitaal uit te werken. 

Wanneer verschijnt het concept 
digitaal?
We zoeken nog een bedrijf dat het concept 
digitaal wil uitgeven. Het is nog steeds 
erg duur en ik denk dat men ook nog 
bang is van deze digitale markt. Als ik zie 
hoe vlot  kleuters nu met tablets omgaan, 
vind ik dat ons onderwijs mijlenver 
achterop hinkt. We moeten dringend 
nog meer naar die digitale wereld. Je kan 
kinderen ongelofelijk motiveren door 
met de computer te werken. Uiteraard 
is ook het klassieke verhaaltje voor het 
slapengaan superleuk, en er schuilt 
zeker nog charme in met een zaklamp 
onder de dekens een boek lezen. Maar 
in leestrainingsprogramma’s lijkt het 
digitale mij een enorme meerwaarde 
voor alle partijen. 

Valerie Leirens is afdelingsverantwoordelijke in een lagere school en gepassioneerd 
door (leren) lezen. Ze schrijft boekjes volgens het vernieuwde AVI-systeem, de 
leesniveaus waar de meeste Vlaamse scholen mee werken, en doet dat op een heel 
eigen manier. We spreken haar op de dag dat haar eerste gedrukte boekje geleverd 
werd, hoewel haar werk eigenlijk ontworpen is om digitaal te gaan.  

Valerie Leirens
Schrijfster &
Afdelingsverantwoordelijke
Lagere school

‘Als ik zie hoe vlot  kleuters
nu met tablets omgaan,
vind ik dat ons onderwijs
mijlenver achterop hinkt.’
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auteursrechten
Als het over

gaat...

deAuteurs int en verdeelt
kopie- en leenrecht
audiovisuele rechten
opvoerings- en bewerkingsrechten,

deAuteurs biedt
haar leden gratis professioneel en juridisch advies

deauteurs ondersteunt
actief haar leden en biedt
een beurzenprogramma aan.

deAuteurs voert
permanent een constructieve dialoog met
de gebruikers van haar repertoire


