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Voorwoord

Inhoud

Boeken. Daar draait het in deze editie van iTems om. En dan hebben we het uiteraard 
niet alleen over het klassieke, papieren boek maar ook over de opmars van de 
digitale variant. ianka fleerackers vertelt hoe het online platform iStoire het lezen 
en schrijven in verandering in kaart wil brengen en focust op manieren om klassieke 
boeken en e-boeken naast elkaar te laten bestaan. 

Dat het boek niet dood is, bewijst de jaarlijkse boekenbeurs. We praten met André 
Vandorpe en Jef Maes van Boek.be over het boek in tijden van crisis en over de 
Boekenbeurs 2013. Op deze beurs vinden we ondermeer een stand van Confituur, 
het verbond van onafhankelijke boekenhandels. Karla de Ceulener en Gert De Bie 
geven meer uitleg. Op de stand van Confituur zet deAuteurs een aantal ‘Eigenzinnige 
Helden’ in de spotlight, een programma om in de gaten te houden. 
In een zeer interessante bijdrage  neemt  Carlo Van Baelen de Vlaams-Nederlandse 
boekenmarkt  onder de loep. 
 
Papier of digitaal, uiteindelijk draait het om de inhoud van het boek. Daarom 
spraken we met schrijver Peter Terrin, die het ondermeer heeft over zijn angst voor 
een biografie en met schrijver-journalist Louis Van Dievel in wiens boeken fictie en 
realiteit per definitie door elkaar lopen. Illustrator Sebastiaan Van Doninck geeft ons 
inzicht in hoe een illustratie tot stand komt en wat de meerwaarde ervan kan zijn 
voor een tekst. Dichter - vertaler - bloemlezer Koen Stassijns verleent tekst en uitleg 
bij zijn missie om poëzie naar zo veel mogelijk mensen te brengen. 

Intussen staat ook het auteursrecht niet stil. In de zomervakantie werd een 
wetsontwerp uitgevaardigd om het auteursrecht op te nemen in boek XI van het 
wetboek van economisch recht. Dit ontwerp gaat verder dan een loutere codificatie 
van de huidige auteurswet en wil een regulator in het leven roepen die moet zorgen 
voor een transparant kader, duidelijke afspraken en meer controle. Het is nu wachten 
op het advies van de Raad van State waarna dit ontwerp verder behandeld wordt. 
Wij volgen dit uiteraard nauwgezet op en streven naar strategische allianties met 
alle spelers in de economische waardenketen om auteurs een billijk inkomen te 
blijven garanderen.

Inzake het kopierecht (reprografie) werd door het Europees hof van justitie in juli 
bevestigd dat printers onder de reprografievergoeding vallen. Wij kijken uit naar het 
KB dat dit in rekening brengt bij de bepaling van de vergoeding. De inkomstenderving 
voor literaire auteurs, zoals recent bewezen in een studie van Reprobel, is immers 
groot. 

In de zaak Telenet legden wij in oktober onze conclusies neer voor het hof van 
beroep: duizenden contracten werden overgemaakt om ons repertoire te bewijzen.  

Nieuwe evoluties in het auteursrecht willen wij voortaan toelichten in een 
zeswekelijkse digitale nieuwsbrief. Daarnaast blijft iTems, telkens gewijd aan een 
ander thema, drie maal per jaar verschijnen.
Het tweede literair nummer is er. Wij hopen dat u ervan zal genieten. Aarzel ook niet 
om feedback te geven of suggesties te doen voor een volgend nummer. Wij stellen 
uw mening op prijs. Bij deAuteurs staat de auteur centraal. 

 3 Peter Terrin: schrijver 
 5 ianka fleerackers: schrijver, actrice
 7 Sebastiaan van Doninck: illustrator
 9 André Vandorpe & Jef Maes: boek.be
 11 Confituur: een kleurrijk verbond
 13 Carlo Van Baelen: analyse van de
  Vlaams-Nederlandse boekenmarkt
 16 Koen Stassijns: dichter, vertaler,
  bloemlezer
 18 Louis van Dievel: schrijver
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Hoe is de roman ‘Post Mortem’ tot stand 
gekomen? 
Ik was begonnen aan een roman over 
een bekende schrijver die een fobie 
ontwikkelt voor zijn eigen biografie 
en alsnog probeert in te grijpen: een 
soort thriller over iemand die de totale 
controle over zijn leven wil. Hoewel het 
nu natuurlijk nog niet aan de orde is, 
heb ik ook zelf angst voor een biografie. 
Ik schrijf pure fictie, heb een doorsnee 
leven, hou me liever op de achtergrond 

en in mijn werk kom ik meestal niet aan 
bod. Toen ik onlangs de recensies over 
de biografie van Salingher las, bleek 
mijn angst ergens gegrond. Die biografie 
blijkt samengesteld uit snippers van 
citaten van mensen, maar het hangt aan 
mekaar met Pritt. Zijn oeuvre wordt dan 
bijvoorbeeld beoordeeld vanuit het feit 
dat hij maar één teelbal zou hebben. Het 
is toch ongelofelijk hoe geobsedeerd 
men vandaag is door die zoektocht 
naar het authentieke, het zogenaamd 

echte. Men focust zo graag op de 
backstage, maar daar gebeurt niets! Het 
is op de scène te doen, daar kan men 
je begeesteren en raken. Salingher’s 
biografie is voor mij ook het bewijs dat 
hoe minder iemand over jou weet, hoe 
vreemder en gewichtiger de verhalen 
zullen worden. Als het ooit aan de orde 
is, zou ik toch liever hebben dat men 
mijn werk herleest in plaats van mijn 
biografie te lezen.
 

Met zijn boek ‘De bewaker’, inmiddels verkocht aan vooraanstaande 
uitgevers in 17 landen, haalde hij de shortlist voor de Libris Literatuur-
prijs en won hij de EU-literatuurprijs.  
Zijn recentste roman ‘Post Mortem’ stond dan weer op de shortlist van de 
Gouden Boekenuil en werd bekroond met de AKO Literatuurprijs 2012. 
Hij houdt er niet van in de schijnwerpers te staan, maar vertelt wel liever 
zelf zijn verhaal dan het over te laten aan een biograaf. 
Een gesprek met Peter Terrin.

Peter Terrin
Nathalie Van der Perre  

‘Ik zou liever hebben dat 
men mijn werk herleest 

dan dat men zich 
in mijn biografie 
gaat verdiepen.’

®Patrick De Spiegelaere



Heb je daarom het verhaal van je 
dochter in het boek verwerkt en het aan 
haar opgedragen?
Ergens wel. Toen ik aan het schrijven was, 
kreeg mijn dochter Renée van nog geen 
4 een herseninfarct en toen veranderde 
alles. Ik maakte notities naast haar bed 
terwijl ze in coma lag en merkte later dat 
het perfect in het boek paste. Ik voegde 
een laag toe en schreef over een schrijver 
die het idee krijgt voor zo’n boek; zo kon 
ik ook mijn ei kwijt over de tendensen van 
vandaag, en tegelijk werd het een boek 
voor Renée, die buiten levensgevaar was 
toen ik aan het uiteindelijke boek begon. 
Als ze later nadenkt over wat er gebeurd 
is, of wil weten hoe het voor haar ouders 
was, kan ze het lezen. Ik heb de notities 
uiteraard serieus bewerkt en dingen 
verdraaid omdat een roman nu eenmaal 
eigen wetten en eisen heeft.
Net zoals mijn hoofdpersonage de wind 
uit de zeilen van zijn biograaf wil nemen, 
heb ik in Post Mortem geprobeerd om 
iedereen het zwijgen op te leggen. Er valt 
niets meer te vertellen dat interessant 
is, daar staat het en ik heb het zelf 
opgeschreven. Het is een constructie 
maar de kern zit erin.

Wat ook autobiografisch is, is dat je 
schrijft op typemachines. Waar komt 
dat vandaan?
Ik heb er niet zoals mijn hoofdpersonage 
mee naast haar bed gezeten maar ik 
schrijf er wel mijn boeken op. De reden is 
internet. Een paar jaar geleden merkte ik 
dat mijn dagen opgingen aan randdingen 
die ik toen belangrijk vond, maar die het 
niet zijn: Facebook checken, onnodig 
iets opzoeken voor een boek, e-mails 
controleren. Ik vergelijk het wel eens met 
een sigaret. Na een paar goede zinnen 
getypt te hebben, leunde de schrijver 
vroeger achterover, stak een sigaret op 
om wat te mijmeren over toekomstige 
roem en hop, hij schreef verder. Nu 
leunen we niet achter- maar voorover en 
gaan online. Daarom vloog mijn computer 
mijn bureau uit. En toegegeven, ik ben 
ook niet ongevoelig voor de romantiek 
van een typemachine.

Hoe ben je beginnen te schrijven? 
Ik was 23, sales manager en erg zoekende. 
Op hotel in London, na veel drinken en 
denken: ‘Wat doe ik hier?’, las ik het boek 
dat een vriend mij cadeau had gedaan: 
‘De donkere kamer van Damokles’ van 
W.F.Hermans, en de volgende ochtend 
heb ik mijn ontslag ingediend. Dat boek 
was thuiskomen, voor het eerst in mijn 
leven kwam ik iemand tegen die de 
wereld op dezelfde manier zag. Ik moest 
ook schrijven. Mijn eerste boek, een draak 
met te veel adjectieven, heb ik verbrand. 

Door later kennis te maken met het werk 
van Raymond Carver, leerde ik mijn 
verhaal zo efficiënt mogelijk te vertellen. 
Hij is een echte minimalist en schrijft 
spreektalig korte zinnen waar weinig 
literairs aan is. Ik begon kortverhalen 
te schrijven, wat economisch ook 
interessant was: mislukte het, was ik 
maar 1 of 2 maanden kwijt. Op een dag 
won ik een verhalenwedstrijd en toen 
was ik als het ware gelanceerd. 

Waar ben je nu mee bezig? 
Ik heb net een theaterstuk geschreven op 
vraag van het gezelschap Barre Weldaad: 
‘Acqua Azzurra’ gaat op 7 december 
2013 in première. Het was de eerste 
keer dat ik een echt stuk schreef, en geen 
monoloog, wat meer in het verlengde ligt 
van een roman. 

Verder ben ik bezig met een roman, 
‘Monte Carlo’. Mijn hoofdpersonage is 
een Engelse monteur bij een Formule 1 
team in 1968. Het boek opent bij de start 
van de Grand Prix. Hij is nog aan het sleu-
telen aan de auto op de startrij, wanneer 
de beau monde nog snel even tussen de 
auto’s flaneert. Iedereen kijkt uit naar 
een nieuw onweerstaanbaar filmsterre-
tje – haar leven en dat van mijn monteur 
komen op een spectaculaire en nogal 
tragische manier samen… 

Waar haal je je inspiratie voor een boek? 
Achteraf kan je dat nauwelijks nog 
reconstrueren. Het begint met iets heel 
kleins, zet zich vast in je hersenen, je 
loopt ermee rond en kijkt zo naar de 
wereld. Het groeit, blijft aan elkaar kleven 
tot het plots zo hard aan elkaar geklit is 
dat er een boek in zit. Zodra ik weet dat 
een boek zal uitkomen en het denkwerk 
gedaan is, krijg ik ideeën voor een nieuw 
boek. Dan wordt de motivatie voor het 
afwerken van het ene boek het feit dat 
je met een ander kan beginnen, dat weer 
heel anders zal zijn. ‘Monte Carlo’ wordt 
een dun uitgepuurd boek en dus zal het 
volgende dik en wild zijn, met minder 
gestileerd proza en veel woester. Ik heb 
er nu al zin in. (lacht)

We kijken er al naar uit!
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‘Een roman heeft 
nu eenmaal
eigen wetten en eisen’
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ianka fleerackers. De meesten kennen haar als 
actrice in ‘Het goddelijke monster’, ‘Flikken’ of 
‘Kulderzipken’, maar momenteel houdt vooral 
schrijven en wat daarbij komt kijken, haar bezig. 
En nee, het is geen tussendoortje: ‘Ik wil nog 
steeds spelen maar waar ik nu mee bezig ben, 
is een richting die ik zeker wil uitbouwen.’ 
Tijd voor een gesprek.  

ianka fleerackers
Nathalie Van der Perre  

 
‘Mijn nieuwe literaire project, 
de multimediale roman 
Zoë Eisenhoet, past volledig 
in de filosofie van iStoire.’

Eén van je projecten heet iStoire. Wat is het opzet? 
iStoire is een online platform dat ik een jaar geleden opstartte 
samen met de informatiearchitecte Rosemie Callewaert, om 
het lezen en schrijven in verandering in kaart te brengen. 
Er hangt een soort zaligmakerij rond het papieren boek, en 
tegelijk tracht het e-book zich te bewijzen. De twee hoeven 
niet tegengesteld te zijn aan elkaar, we moeten gewoon onze 
mindset veranderen. Het woord boek draait te veel om de 
drager en niet om het verhaal. Het klassieke boek heeft het 
al hard te verduren gehad met de komst van de radio en de 
luisterspelen, nadien met de komst van de cinema en nu komt 
het digitale erbij. Wij vinden die problematiek spannend en 
geloven dat er ook nieuwe kansen gaan ontstaan voor auteurs 
en lezers om dichter bij elkaar te komen. Momenteel is iStoire.
be een online magazine dat ongeveer tweewekelijks een 
artikel brengt. Dat kan het relaas zijn van een auteur die geen 
uitgever vond en zijn boeken in eigen beheer uitgeeft, een stuk 
over hoe een digitaal artikel er moet uitzien, een getuigenis 
van iemand die elke dag een gedicht post op Facebook om 
een publiek op te bouwen enzovoort. Het gaat om visies en 
initiatieven van mensen die aantonen dat het niet allemaal 
slecht nieuws is.

Maar iStoire is ook meer?  
Het is eigenlijk een bedrijf met vier tentakels. Het magazine 
fungeert als introductie van de hele materie, daarnaast doen 
we aan bookmarketing, is er een kortverhalenplatform en vind 
je er binnenkort ook boekentrailers. 
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Auteurs doen te weinig aan online 
marketing en een uitgever kan of moet 
die taak niet volledig op zich nemen. De 
auteur is deel van het merk en we roepen 
hem op om zelf ondernemer te zijn en 
zichzelf en zijn boeken te promoten. 
Onder de rubriek ‘bookmarketing‘ geven 
we ook workshops aan auteurs over wat 
een goede online identiteit inhoudt. 
We geloven dat een auteur online iets 
moet durven geven om nadien meer 
boeken te kunnen verkopen. 

Natuurlijk is er die hele rechtenkwestie 
maar misschien moeten we ook daar 
een paar dogma’s herbekijken. Is het 
wel haalbaar te denken dat we ook op 
het internet auteursrechten kunnen en 
moeten innen? Als je voorziet dat je 
naam als het ware ingebakken zit in een 
foto, is het dan nog zo erg dat men die 
foto  recycleert op het internet? Moeten 
we niet op een heel andere manier over 
deze inkomsten nadenken? Die vraag 
gewoon al durven stellen en vanuit 
een andere hoek te durven bekijken, 
levert soms meer op dan te blijven 
voortborduren op oude modellen.

Online aanwezig zijn met literatuur en 
promotie maken, kan bij ons via een 
kortverhaal op iStoires.be. Vandaag heeft 
bijna iedereen een smartphone of een 
ander device waarop je kan lezen. Die 
dingen fungeren als een soort nanny, 
ze houden ons bezig, dus daar - ter 
verstrooiing - een verhaal op aanbieden 
leek ons de ideale manier om een lezer 
te laten kennis maken met een auteur. 
Wij linken meteen ook naar zijn andere 
boeken én spelen in op impulsaankopen. 
 
Het vierde niveau zijn de boekentrailers. 
Iedereen heeft een zintuig dat 
domineert en bij velen is dat het 
visuele. Die mensen lezen meestal 
niet graag boeken. Hoewel er beelden 
verstopt zitten in de woorden, geraken 
zij moeilijk voorbij die woorden. Vooraf 

een trailer bekijken kan voor hen een 
insteek zijn om toch te gaan lezen.

En dat alles doe jij gratis en uit liefde 
voor de auteur?  
Iedereen werkt voorlopig nog vrijwillig 
en alles is nog gratis te lezen wat 
momenteel vooral veel tijd kost, maar 
eens we genoeg aan te bieden hebben, 
willen we wel een stap verder zetten en 
subsidies aanvragen of liever nog er een 
normaal verdienmodel aan koppelen. Ik 
voel me soms een missionaris maar wil 
dat niet blijven.

Ik zou de opgebouwde kennis enkel voor 
mezelf als schrijver kunnen gebruiken, 
maar heb de behoefte dat meteen te 
delen. Ik weet echt niet waar dat vandaan 
komt (lacht). De doorslag voor het project 
was mijn boekenprogramma op Kanaal 
Z, waar ik zeer goed geluisterd en veel 
geleerd heb. Ik merkte er hoe moeilijk 
het was om iets te weten te komen over 
een auteur of een boek.
Ik heb de materie van veel kanten 
bekeken: ik heb zelf geschreven - 
prentenboeken, een naslagwerk over 
Flikken, een interactief i-pad boek,… 
-  ik geef ook uit in eigen beheer, ik heb 
auteurs geïnterviewd en weet als acteur 
wat product placement is. Ik wil al die 
inzichten nu kanaliseren om literatuur 
op een ander niveau mogelijk te maken. 

Ben je ook zelf nog aan het schrijven? 
Mijn nieuwe literaire project, de 
multimediale roman Zoë Eisenhoet, 
past volledig in de filosofie van iStoire. 
Ik schrijf een roman die online te lezen 
zal zijn in episodes, zoals een feuilleton, 
en later pas geprint zal worden. De 
roman gaat over een blogster, Zoë, 
en met haar blog, CatShe , ben ik al 
begonnen. Ze is dus al online, twittert, 
zit op instagram, pinterest en Facebook. 
Na een aantal maanden komt de roman 
als een laag boven op haar blogs. 

Dit concept heb ik gecrowdfund,  wat zeer 
intensief en leerrijk was. Iets promoten 
wat in je hoofd zit, is het omgekeerde 
van wat mensen gewoon zijn. Je kan het 
vergelijken met een lening aangaan, daar 
moet je ook een plan voorleggen en het 
beargumenteren. Maar consumenten 
krijgen normaal gesproken dadelijk 
iets wanneer ze geld geven. Ik heb ook 
gemerkt dat mijn bekend zijn soms 
tegendraads werkte. Mensen hoefden 
nooit te betalen om me aan het werk te 
zien, ze moesten gewoon de tv aanzetten. 
Voor een auteur is het logischer: je krijgt 
iets te lezen als je zijn boek koopt. Bij mij 
lag dat toch nog anders blijkbaar.

www.zoeeisenhoet.com
www.istoire.be

‘Auteurs doen 
te weinig aan
online marketing’
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Sebastiaan van Doninck
Nathalie Van der Perre 

Op zijn website omschrijft hij zichzelf als ‘illustrative illusionist’, naar eigen zeggen niet alleen
omdat de alliteratie goed klinkt maar omdat ‘ik als illustrator altijd een illusie op papier schep, en ik het 
mysterie rond een beeld realistisch probeer over te brengen’. Een gesprek met Sebastiaan van Doninck, 
wiens illustraties na Vlaanderen intussen ook de rest van de wereld veroveren. 

Je bent een illustrator maar schrijf je 
ook zelf? 
Ik voelde nooit de behoefte om zelf 
te schrijven, tot heel recent. Ik ben 
opgegroeid in een pleeggezin, wat me 
uiteraard gevormd heeft. Onlangs maakte 
ik een illustratie over een koekoek. Toen 
ik bedacht hoe die zijn eieren in een 
ander nest legt, deed dat me aan mijn 
thuissituatie denken en voelde ik plots 
de neiging om daar een verhaal over te 
schrijven. Het is nog in de beginfase, ik 
heb enkel een ruwe tekst en nu moeten 
er dus nog beelden bij komen. 

Toch ben ik meer iemand die vertelt in 
beelden én ik vind de samenwerking met 
andere mensen ook super verrijkend. 
Samenwerken kan op veel manieren. 
Zo werk ik nu met Siska Goeminne aan 
een adaptatie van ‘De gelaarsde kat’ en 
daarvoor heb ik zelf een voorstel gedaan. 
Ik had al een half storyboard, en wou het 
verhaal graag situeren in het New York 
van de jaren 30. Siska is erg geïnspireerd 
geraakt door de schetsen en is beginnen 
te schrijven. Zo kan het dus ook.

Maar de meest gangbare manier is nog 
steeds dat jij aan de slag gaat met een 
bestaande tekst? 
Eigenlijk wel. Voor mijn laatste boek 
‘Magnus kan niet slapen’, wilde de 
schrijfster Kim Crabeels erg graag met mij 
werken als illustrator en ik vond die tekst 
zo grappig en geweldig dat ik daar direct 
op ingegaan ben. Ze heeft overigens een 
reeks geschreven dus er komen nog een 
aantal boekjes aan. 
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Voor de illustratie van artikels, wat 
ik ook vaak doe, is de werkwijze nog 
anders. Daar lees ik de tekst vaak enkel 
diagonaal, of vraag ik aan de art director 
om mij een paar citaten op te sturen, om 
zelf nog veel te kunnen invullen. Je moet 
als illustrator ook een verteller zijn en ik 
vind dat je je eigen visie of een bepaalde 
kritiek mag doordrukken in een beeld. 
Dat verrijkt een illustratie, anders is het 
niet meer dan een decoratief plaatje.
Ik geef ook les op Sint Lucas en ik zeg 
mijn studenten ook vaak dat je je als 
illustrator heel veel kan permitteren. De 
interpretatie van de kijker brengt tekst 
en beeld sowieso samen. Zo maakte ik 
ooit een illustratie voor een artikel over 
leningen en de valstrikken ervan. Ik heb 
dat gelinkt aan het sprookje van Hans en 
Grietje: het huis van de heks was bekleed 
met symbolen van de bankwereld en Hans 
en Grietje lieten euro’s vallen in plaats 
van broodkruimels. Zo’n interpretatie 
geeft toch een extra dimensie.

Hoe werk jij? Met de hand of op de 
computer? 
Ik maak altijd voorstudies, dat zijn brute 
schetsen, krijtlijnen naar compositie 
en personages. Nadien maak ik een 
soort collage in Photoshop: ik schilder 
vlakken en importeer de kleuren, ik scan 
structuren, stoffen, papier en andere 
dingen in en combineer dat alles. Ik vind 
louter digitaal werken zonder import 
van warm of ambachtelijk materiaal kil 
aanvoelen en dat wil ik niet meer.
Vlak na mijn afstuderen heb ik heel 
even puur met het softwareprogramma 
illustrator gewerkt, heel strak en 
computerachtig, maar nu heb ik dus 
een heel eigen manier van werken 
met knippen en plakken en het 
opeenstapelen van lagen. 

Hoe belangrijk is het lettertype? 
Ik voel me zelf niet echt een vormgever 
maar ik werk wel heel graag samen met 
goede vormgevers als Paul Boudens, Tom 
Hautekiet en Kris Demey. De tekst mag 
nog zo goed, de prenten nog zo mooi 
zijn, als de vormgever het verprutst, valt 
het in duigen. Ik wil er altijd mijn zeg 
over hebben en hou er ook op voorhand 
rekening mee. De grootste fout die je als 
illustrator kan maken, is alles volkribbelen. 

Studenten worstelen er ook vaak mee. 
Het is verleidelijk om alles vol te tekenen 
maar je moet de tekst integreren en 
bekijken als een beeldelement, niet als 
een opsomming van letters. 

Ook de boekvorm zelf speelt voor mij 
een rol. In ‘Magnus kan niet slapen’ heb 
ik er echt een concept van gemaakt. Het 
bedje komt altijd terug op de linkerpagina 
en de fantasie van Magnus staat altijd 
rechts. Na een tijdje valt Magnus in slaap 
en vloeien fantasie en werkelijkheid in 
elkaar over. En helemaal op het einde is 
de fantasie helemaal verdwenen.

Wat zijn voor jou mijlpalen geweest? 
Mijn debuut ‘Het woei’ was natuurlijk heel 
bijzonder. Het kwam op de longlist van de 
Gouden Uil Jeugdliteratuur terecht en zo 
is de bal voor mij aan het rollen gegaan. 
Met de schrijver ervan, Edward van de 

Vendel, heb ik dan later ‘Welterusten 
Iedereen’ gemaakt, heerlijke versjes 
op rijm over de dromen van een aantal 
personages en een echt cadeau voor mij 
om mee aan de slag te gaan.

Ik vind het de laatste jaren ook van 
belang dat de boeken die ik maak, 
verkopen. Ik wil iets brengen dat fris 
en anders is, dat artistiek sterk staat 
maar dat tegelijkertijd een commercieel 
product is. Ik ben daar helemaal niet 
vies van, ik vind een boek niet geslaagd 
als het niet verkoopt. Al kan je uiteraard 
niet altijd verklaren waarom een boek 
wel of niet verkoopt. Zo heb ik zelf een 
heel warm gevoel bij ‘Metro Monsters’, 
wat niet echt opgepikt is ondanks goede 
reacties en recensies toendertijd. 

Ook het boek ‘Lied voor een girafje’ 
was een grote stap vooruit omdat het 
in Vlaanderen bekroond is met een 
Boekenpluim. 

Intussen beperk je je niet meer tot Vlaan-
deren. Hoe loopt het internationaal? 
Ik heb nu een agent in de Verenigde 
Staten, in Groot-Brittannië en in Hong 
Kong zit ik bij Italianen die daar een 
agentschap hebben. Het begint echt 
open te breken, wat geweldig is. 
‘Cowboy Boyd & Mighty Caliope’ is 
op 27 augustus in de VS verschenen 
en staat ook op iTunes. Het is een iets 
commerciëler project met een heel 
fijne tekst vol onomatopeeën die ik kon 
integreren in de illustraties.

‘Ik vind een boek
niet geslaagd 
als het niet verkoopt.’
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Om maar meteen met de deur in huis 
te vallen: hoe reëel is de crisis in het 
boekenvak?  
André: De media zoomen snel in op 
crisisfenomenen zoals het sluiten 
van boekhandels en ook wij kunnen 
uiteraard niet ontkennen dat er wat aan 
de hand is in het boekenvak en dat we 
antwoorden moeten zoeken op nieuwe 
uitdagingen. Niemand heeft een glazen 
bol maar wij proberen wel iedereen mee 
te krijgen in het verhaal. Wij zoeken naar 
een evenwicht tussen het voorbereiden 
op de toekomst - trends als digitalisering 
en de opmars van e-books vallen niet 
te ontkennen - én de noodzaak om 
ook degenen die het wat moeilijker 
hebben om gelijke tred te houden met 
de nieuwste ontwikkelingen, op een 
afdoende manier te begeleiden. 

Jef: We zitten op een scharniermoment 
en het draait om meer dan de digitalise-
ring alleen. De financieel-economische 
crisis zet de koopkracht onder druk en 
de retail verandert fel, met een sterke 
toename van het online shoppen. Sinds 
de 500 jaar dat het boek bestaat, zijn nog 
nooit zoveel verschillende elementen 
samengekomen.

Wat zijn mogelijke oplossingen voor de 
verschillende uitdagingen?  
André: We bekijken de specifieke pro-
blemen van individuele boekhandelaars, 
werken actieplannen-op-maat uit en 
evalueren hun rentabiliteit. 
Jef: We lobbyen bij de overheid om 
bij aanbestedingen van bibliotheken, 
universitaire en andere, niet exclusief 
op prijs maar ook op kwaliteit en 

dienstverlening in te zetten. We vragen 
de politiek aandacht voor het boek in het 
algemeen: waarom geen campagne voor 
de promotie van het boek als cultuur- 
en informatiedrager, naar analogie met 
de actie rond de warme bakker? Een 
boek is immers even belangrijk als een 
warm broodje! Wij zijn ook absoluut 
voor een gelijkschakeling van de BTW 
op digitale producten tegenover die op 
papier. Een e-book heeft 21% BTW en 
een papieren boek maar 6 %. Als de 
BTW gelijkgegeschakeld wordt, zakt ook 
meteen de prijs van e-books. 

Hoe staat het met de digitalisering in de 
Vlaamse uitgeverijen? 
Jef: Dé uitgeverij bestaat niet. Zo staan 
de educatieve uitgeverijen op vlak 
van digitalisering al veel verder dan 

André Vandorpe & Jef Maes
Nathalie Van der Perre  

Hoe gaat het met het boekenvak?
En wat mogen we verwachten van de Boekenbeurs 2013?
Met deze vragen trokken we naar Borgerhout, naar het Huis van het boek, 
want wie kan ze beter beantwoorden dan André Vandorpe, directeur,
en Jef Maes, hoofd van het kenniscentrum, van Boek.be?  
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bijvoorbeeld de stripuitgevers. De 
digitalisering is tot nu toe vooral een 
digitalisering van tekst. Binnen ons 
project “Uitgeverij van de Toekomst” 
zijn we gestart met een project  hoe we  
best  geïllustreerd materiaal kunnen 
digitaliseren en integreren op generieke 
basis in de workflow van de uitgeverij 
zodat het ook een meerwaarde genereert 
en de kosten beperkt worden. Dat is 
goed nieuws voor de talrijke Vlaamse 
illustratoren wiens werk ook onlangs 
nog op de Beijing Bookfair bijzonder 
geapprecieerd werd. Een ander project 
is het ontwikkelen van een authoring 
tool om animatiecontent – video, geluid, 
games – toe te voegen aan tekstboeken 
zonder dat dat leidt naar een gesloten 
omgeving zoals de iBookstore. Wij willen 
naar een open en standaard formaat dat 
men overal kan aanbieden. 

André: Uitgeverijen moeten op dit 
moment zoeken naar juiste oplossingen 
maar ook risico’s durven te nemen. 
Zo lijkt het een goede formule om de 
muzieksector als voorbeeld te nemen. 
Verschillende uitgevers onderzoeken 
bijvoorbeeld of ‘Spotify’ ook voor het 
boekenvak een werkbaar businessmodel 
kan zijn, en in welke mate de problemen 
op vlak van auteursrechten en 
inkomsten kunnen worden ondervangen.  
Is het in concreto  realistisch om de 
geïnteresseerde lezer voor pakweg 10 
euro per maand toegang te geven tot alle 
mogelijke titels? 

 ‘Alle mogelijke titels’ brengt ons bij de 
Boekenbeurs. Hoe staat het daarmee? 
André: Goed, ze gaat door, maar is nog 
niet digitaal (lacht) 
Jef: Maar er is wel een e-paviljoen! (lacht)
André: We brengen weer om en bij de 60 000 
titels, we werken met themadagen, 
onder andere rond ‘de Groote Oorlog’, 
‘Graven in het brein’, ‘Liefde en andere 
ongemakken’, ‘Transitie voor beginners’, 
‘het Verre Oosten’, en er komen een 
aantal grote internationale namen zoals 
Ruby Wax, Helen Fielding, Nicci French 
en R.J. Ellory. 
Met vorig jaar zo’n 170 000 bezoekers 
blijft het toch een monument, met ook 
een merkbaar positief effect op de 
boekhandelaars. Nergens vind je zo een 
grote etalage, er wordt ook beduidend 
meer in de breedte verkocht. Voor mij 
is dat meteen een pleidooi om het 
landschap aan gevarieerde boekhandels 
zo breed mogelijk te houden, in het 
belang van het boeken- en uitgeversvak. 

Dus het boek is nog niet dood? 
André: Natuurlijk niet. Wij geloven in 
de kracht van boeken en gaan dat ook 
benadrukken door bij het begin van 
de Boekenbeurs een poging te doen 
om het werelrecord boekendomino te 
verbreken. 
Jef: Onder de noemer ‘het boek valt niet 
om’ duwen we minstens 3.500 boeken 
om,  - het huidige record staat op 2.586. 
Het eerste boek wordt symbolisch 
‘Birth Day’ van Lieve Blancquaert en 
dan volgen we een traject waarin we 
boekhandelaren, vertegenwoordigers en 
uitgevers betrekken om finaal te eindigen 
bij een aantal lezers. We symboliseren 
de keten van auteur tot lezer. 

André: Het scenario is nog in volle 
ontwikkeling maar het is onze bedoeling 
om de boekendomino te laten 
eindigen  bij boeken die rechtop staan 
in boekenkasten, opgesteld aan het 
e-paviljoen, waardoor ook de transitie 
naar de nieuwe boekwereld duidelijk 
wordt.

Liggen jullie er eigenlijk wakker van dat 
vooral kookboeken en fenomenen als 
Astrid Bryan goed lijken te scoren op de 
Boekenbeurs? 
André: De boekenbeurs is er 
voor iedereen én mensen maken 
onvermijdelijk ook kennis met boeken 
waar ze niet voor kwamen. 
Jef: Er is ook een grote vertekening. De 
pers komt graag filmen als een bekend 
iemand signeert en daar staan ook de 
langste rijen, maar uit onderzoek blijkt 
dat literatuur en kinderboeken de twee 
belangrijkste redenen zijn waarom 
mensen naar de Boekenbeurs komen. Zo  
kwamen er vorig jaar maar liefst 20 000 
mensen naar het auteurspodium, wat 
gigantisch is.

‘Uitgevers onderzoeken
of ‘Spotify’ voor het 
boekenvak een werkbaar
businessmodel kan zijn’
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Wat is Confituur?
Karla: Confituur is een belangenvereni-
ging, een verzamelplaats, een kleurrijk 
verbond van onafhankelijke boekhan-
dels in Vlaanderen. Confituur bevat al-
lerlei soorten fruit, onze boekhandels 
hebben stuk voor stuk een heel eigen 
gezicht, maar het zijn wel allemaal kwali-
teitsboekhandels waarin mensen werken 
met een grote liefde voor het boekenvak.

Gert: Met Confituur willen we de 
onafhankelijke boekhandels op 
een positieve manier in de belang-
stelling brengen. We staan voor 
kwaliteit, eigenzinnigheid, bereid-
willigheid en vakmanschap. Dat 
willen we dan ook graag uitdragen.

Karla: Zo is dat. We zijn enthousiaste 
boekhandelaars. We hebben lef en 
vooral veel vakkennis. Dat is wat 
we het publiek, de leveranciers en 
de pers duidelijk willen maken. Bij 
ons vind je eigenheid, sfeer, een 

heel breed assortiment en een goeie 
service. We kijken ook verder dan de 
bestsellers. 

De Confituurboekhandels zijn voor het 
eerst vertegenwoordigd met een eigen 
stand. Wat verwachten jullie? Wat 
hopen jullie?
Gert: De Boekenbeurs is een uniek 
evenement waarop het boek volop 

aandacht krijgt. Daar mogen we niet 
ontbreken. We willen er ruchtbaarheid 
geven aan ons verhaal, onze boekhandels 
zichtbaar en kenbaar maken. Via 
een mooie stand en een uitgebreid 
auteurspodium willen we een unieke 
sfeer creëren op de beursvloer. Hieruit 
moet de passie, gedrevenheid en visie 
van de onafhankelijke boekhandelaar 
blijken.

Karla: Samen met De Groene 
Waterman en De Morgen hebben 
we een grote, dynamische stand. 
We delen een podium waarop 
auteurs hun ding kunnen doen. 
Zo zijn er interviews, voorlees- 
en signeersessies. We hebben 
een indrukwekkend, boeiend 
auteursprogramma in elkaar 
gebokst, met de steun van 
deAuteurs overigens. Er is bewust 
gekozen voor een combinatie van 
bekende namen en debutanten of 
minder bekende auteurs. Op deze 

Joke Guns

Van donderdag 31 oktober tot en met maandag 11 november komt 
iedereen elkaar tegen op de Boekenbeurs in Antwerpen. Het is alweer 
de 77ste editie. Uitgeverijen, boekhandels en allerhande organisaties 
zijn maanden op voorhand al bezig met de opbouw van een al dan niet 
nieuwe stand en de organisatie van voor het brede publiek boeiende 
auteursbezoeken, workshops en signeersessies.

In al dat boekengeweld ontmoeten we dit jaar voor het eerst Confituur.
Confituur is het verbond van onafhankelijke boekhandels. We vroegen 
Karla De Ceulener (Boekhandel Salvator) en Gert De Bie (Het Voorwoord) 
wat Confituur met zijn aanwezigheid op de Boekenbeurs wenst te bereiken.

Boterhammen met euh...

een kleurrijk verbond van ona�ankelijke boekhandels
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manier proberen we op de Boekenbeurs 
ons eigen verhaal te vertellen. We hopen 
vurig dat de beursbezoekers mee zijn 
met de draad van dat verhaal, en dat 
Confituur meer en meer ingeburgerd 
geraakt, ook na de Boekenbeurs.

Hoe belangrijk is dat auteursprogramma 
voor Confituur?
Karla: Het auteursprogramma is voor ons 
heel belangrijk om onze dynamiek uit 
te stralen en over te brengen. We willen 
tijdens de Boekenbeurs de echte lezers 
en literatuurliefhebbers bereiken. En dan 
komen we automatisch uit bij de auteurs 
die dat contact met het publiek perfect 
mogelijk maken.

Gert: Auteurs zijn de scheppers van ons 
vak. Zonder hen geen onafhankelijke 
boekhandels. Het lijkt ons dan ook 
logisch dat we samen aan dezelfde kar 
trekken. Ook lijkt het ons een zinvolle rol 
van de boekhandelaar om de auteur en 
de lezer dichter bij elkaar te brengen. Een 
auteurspodium tijdens de drukte van de 
beurs is geen makkelijke  maar wel een 
boeiende en waardevolle opgave.

Confituur is zelfstandig en eigenzinnig. 
Toch zijn jullie niet bang om samen-
werkingen aan te gaan.
Karla: Dat spreekt voor zich. We zijn 
afhankelijk van de uitgevers en distributeurs. 
Dankzij ons samenwerkingsverband 
Confituur kunnen we hen aantonen dat we 
in het ‘distributieplaatje’ nog heel wat te 
betekenen hebben.
Onze samenwerking met de pers is ook 
heel belangrijk. Momenteel hebben we 
een erg prettige samenwerking met De 
Morgen. Maandelijks verschijnt er een 
vaste rubriek in hun boekenbijlage, ‘De 
smaak van Confituur’, met opvallende 
boeken, los van de verkoopcijfers.

Gert: Het is dan ook niet toevallig dat we 
samen met De Morgen (en De Groene 
Waterman) een stand delen. Ieder doet 
zijn ding, maar kan dankbaar gebruik 
maken van elkaars sterke kanten. 

En waar zit de connectie met deAuteurs?
Gert: Om auteurs voor het auteurspro-
gramma aan te trekken en aan te spreken, 
leek het ons een goed idee om met hun 
belangenorganisatie in gesprek te gaan. 
deAuteurs focust op kwaliteit en service, 
net zoals Confituur dat doet. We zaten al 
snel op dezelfde lijn.

Karla: We zijn deAuteurs zeer dankbaar 
dat zij ons auteursprogramma willen 
ondersteunen. Via deAuteurs kunnen 
we het verhaal van Confituur verder 
uitdragen. Ook voor alle auteurs die lid 
zijn van deAuteurs is dat een goeie zaak. 
De auteurs hebben alle belang bij het 
bestaan van eigenzinnige boekhandels 
die openstaan voor een ruim assortiment, 
voor alle boeken, ook de tegendraadse!
Het door deAuteurs gesteunde 
programma kreeg niet voor niets de 
naam ‘Eigenzinnige Helden’ mee.

Op de Boekenbeurs van 2012 maakte het grote publiek kennis 
met de Jonge Helden, een initiatief waarvoor deAuteurs 
samenwerkte met Boek.be, Lada vzw en boekhandel Het 
Voorwoord, niet toevallig een Confituur-boekhandel. Op 
Theater aan Zee (TAZ) in Oostende, werkte deAuteurs samen 
met boek-handel Corman - alweer Confituur - die ervoor 
zorgde dat alle leverbare titels van de Helden aan Zee 
beschikbaar waren.
De Boekenbeurs van 2013 brengt de Eigenzinnige Helden.
Ze zijn als confituur. Allemaal anders. Allemaal eigenzinnig. En 
ze brengen stuk voor stuk kwaliteit. 

De Eigenzinnige Helden brengen een voorstelling,
en zijn daarna nog aanwezig voor een signeersessie:

Diane Broeckhoven • zo 10 november, 11u30
Bouke Billiet • do 7 november, 16u30
Peter Minten • vr 8 november, 12u00 en 16u00 uur
Elvis Peeters • ma 11 november, 13u00
Saskia De Coster • ma 11 november, 15u00
Bart Van Goethem • vr 8 november, 14u00
Valerie Eyckmans • di 5 november, 16u00
Gerda Dendooven • raadpleeg www.deauteurs.be

Wil je erbij zijn?
Houd dan zeker www.deauteurs.be in de gaten en bezoek tijdens de Boekenbeurs, stand 400B.

Eigenzinnige Helden 



De uitgangssituatie voor een geaccu-
muleerde Vlaams-Nederlandse boeken-
markt is gunstig: een gemeenschappe-
lijke taal; gelijk opleidings- en inkomen-
sprofiel; grensoverschrijdende grote 
marktpartijen; per inwoner een gelijk 
besteed bedrag aan A-boeken; een goed 
uitgebouwde openbare bibliotheeksec-
tor met hoge participatiegraad; beide be-
horend tot de top 10 landen voor lees-
vaardigheid.
Maar wordt dit potentieel ook waarge-
maakt? Met andere woorden, staan de 
buurlanden open voor elkaars boeken-
productie en hun auteurs?
Of is 1 + 1 zelden 2?

In dit artikel spitsen we ons toe op de 
deelmarkt van A(lgemene)-boeken of 
publieksboeken. Niet dus de beschermde 
thuismarkt van schoolboeken door de 
sterk uiteenlopende onderwijsstructuren 
en eigen eindtermen. Ook niet de 
wetenschappelijke en vakgerichte 
producties die voor het luik studieboeken 
hoger onderwijs grotendeels gelinkt 
zijn aan de eigen docenten en 
voor de professionele uitgaven aan 
eigen wetgeving, marktorganisatie 
en landgebonden beroepsregels. 
Grotendeels dus ook thuismarkten.   

  

De Vlaamse boekenkoper besteedde in 
2012 ruim 200 miljoen euro aan A-boe-
ken, de Nederlandse boekenliefhebber 
2,6 maal zo veel bij een 2,6 maal zo grote 
bevolking. Per inwoner van 0 tot 99 jaar 
gemiddeld 33,55 euro in Nederland en 7 
eurocent minder in Vlaanderen. 

Dat is evenveel dan de Belgische 
consument gemiddelde besteedt aan 
yoghurt en kansspelen, aan kranten en 
tijdschriften gemiddeld het dubbele, aan 
patisserie het viervoudige.

Naar genre zijn er opvallende verschillen: 
in Nederland is fictie het meest gegeerd, 
in Vlaanderen non-fictie en dan 
vooral gericht op de vrije tijd (sport, 
reizen, koken, wijn, tuinieren, hobby...). 
Marktaandelen die sterk wisselen per 
jaar en waarin bestsellers een belangrijke 
rol spelen. In het topjaar van ‘Vijftig 
tinten grijs en varianten’ steeg de fictie-
omzet met bijna 11 % in Vlaanderen, 
maar daalde non-fictie vrije tijd door 
o.a. minder kookboeken in de top 50. 
In Nederland daalde de markt voor het 
vierde opeenvolgende jaar, in 2012 met 
5,5 %. De deelmarkt fictie daalde iets 
meer, terwijl non-fictie vrije tijd tegen de 
tendens in steeg. Kinderboeken hebben 
een groter aandeel in de Vlaamse markt, 
maar daalden in 2012, terwijl ze in 
Nederland stegen.

Op eenzelfde aanbod qua titels, reageren 
dus beide kopersgroepen duidelijk 
verschillend. Zowel naar dominante 
interesse qua deelmarkt, als naar 
wijzigend koopgedrag qua genre jaar na 
jaar. 
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Bestaat er een
Vlaams-Nederlandse
boekenmarkt?
Carlo Van Baelen  

 

In plaats van enkel een thuismarkt van 6,2 miljoen Vlamingen of van 
16,6 miljoen Nederlanders, heeft de Nederlandstalige boekenmarkt
een gezamenlijk potentieel van 22,8 miljoen lezers en kopers.
Voor Vlaamse uitgevers en auteurs een mogelijk extra van 268 %,
voor Nederlandse collega’s van 37 %.    

Cijfers over de boekenmarkt A-boeken 2012

A-boek 2012 Vlaanderen Nederland
Totaal omzet 207,6 miljoen € 544,8 miljoen €
Totaal afzet 16,4 miljoen 43,5 miljoen

Naar genre:
Fictie 28,2 % (+10,8 %) 42,4 % (- 6,1 %)
Kinderboeken 17,1 % (- 2,4 %) 15,2 % (+ 1,2 %)
Non-fictie vrije tijd 24,3 % (- 9,0 %) 18,2 % (+ 5,7 %)
Non-fictie informatief 18,8 % (- 3,9 %) 21,9 % (- 14,3 %)
Strips 6,1 % (- 0,3 %)

Gemiddelde prijs 12,66 € (+ 0,4 %) 12,52 € (- 2,0 %)

Besteding per inwoner 33,48 € 33,55 €
Aantal boeken per inwoner 2,65 2,69

Evolutie 2011 - 2012 in aantallen - 1,8 % - 5,5 %
Evolutie 2011 - 2012 in waarde - 1,4 % - 7,3 %

bron: Vlaanderen: Boek.be/GfK; Nederland: KVB-SMB/GfK
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Institutionele verschillen
       
Nederland kent een tweepartijen-
structuur in het boekenvak: uitgevers 
(Nederlandse Uitgevers Vereniging) en 
boekhandelaars (Koninklijke Boek-
verkopersbond) delen de ‘macht’ 
en participeren 50/50 in Stichting 
Collectieve Propaganda voor het Ne-
derlandse Boek, Centraal Boekhuis, 
Stichting Marktonderzoek Boeken en 
andere boekenvakinstituties. De koe-
pelorganisatie Koninklijke Vereniging 
Boekenvak verbindt commerciële, cul-
turele en maatschappelijke partijen die 
zich bezig houden met het boek en aan-
verwante producten als ontmoetingsplek 
voor alle boekenvakpartijen, ook biblio-
theken en boekenclubs.
 
Het grote aandeel van import in de (al-
gemene) boekenmarkt leidt tot een 
driepartijenstructuur in Vlaanderen: 
de belangenorganisaties van uitgevers 
(Vlaamse UitgeversVereniging), boek-
handelaars (Vereniging Vlaamse 
Boekverkopers) en importeurs (Verenig-
de BoekenImporteurs) vormen samen 
de koepelvereniging boek.be die dus 
drie ‘marktpartijen’ moet dienen. De 
importeurs staan in voor de diffusion 
(vermarkting) en distribution (logistiek) 
van de voornamelijk Nederlandse fond-
sen en dit in exclusiviteit voor de 
Vlaamse boekenmarkt. Collectieve 
promotie, het informatie- en bestelsys-
teem Meta4Books, het Kenniscentrum 
(marktonderzoek en opleiding) zijn de 
belangrijkste gezamenlijke projecten 
waarin elke belangengroep zich wil her-
kennen.

Om het economisch draagvlak te vergro-
ten zijn de meeste Vlaamse uitgeverijen 
van A-boeken ook actief als importeur. Dit 
maakt kostendeling mogelijk voor vas-
te kosten als administratie, huisvesting, 
verkoopsploeg, promotie, in voorko-
mend geval logistiek en verzending. De 
minimale schaalgrootte die noodzakelijk 
is om de markt professioneel te bewer-
ken is moeilijker te realiseren met enkel 
de omzet aan eigen Vlaamse uitgaven op 
de beperkte Vlaamse markt. Daarom de 
dubbelfunctie uitgeverij - importeur voor 
de Nederlandse fondsen. De ‘vertaalslag’ 
die de Vlaamse importeur realiseert is 
noodzakelijk om in te spelen op de ei-
genheden van de Vlaamse boekenmarkt 
op het vlak van media, distributieka-
nalen, kanalenbeleid en (collectieve) 
promotie. De Vlaamse boekenmarkt is 
niet te besturen vanuit de Amsterdamse 
grachtengordel, zoals de Franse uitge-
vers geleerd hebben dat de Franstalige 
markt in België niet te besturen valt van-
uit Parijs.  

De importeursfunctie voor de diffusion 
en distribution van uitgaven van Vlaam-
se uitgeverijen in Nederland is quasi 
onbestaande. Sommige uitgeverijen 
hebben een eigen kleinschalig verkoop-
kantoor opgezet in Nederland (Clavis, De 
Eenhoorn), hebben die ondergebracht 
bij een Nederlandse dochtermaatschap-
pij (Lannoo bij  TerraLannoo) of laten 
de Nederlandse verkoopploeg bepalen 
welke titels ze uit het Vlaamse aanbod 
op de Nederlandse markt zullen aanbie-
den (Bezige Bij Amsterdam in relatie met 
Bezige Bij Antwerpen). Andere Vlaamse 
uitgeverijen kiezen voor coproducties 
met een Nederlandse uitgeverij of laten 
de verkoop- en promotietaak over aan 
een zelfstandige vertegenwoordiger.

Wisselverkeer

In de deelmarkt van het publieksboek is 
de uitwisseling Vlaanderen - Nederland 
het grootst, hoewel grotendeels eenzijdig 
verkeer van Nederland naar Vlaanderen. 
Bijna 60 % van deze deelmarkt 
wordt ingevuld door in Nederlandse 
redactiekamers besliste titels. Het 
Vlaamse aandeel in de Nederlandse 
A-boekenmarkt wordt geraamd op 5 %. 
De historische realiteit dat veel 
Vlaamse literaire auteurs van fictie voor 
volwassenen en kinder- en jeugdboeken 
na hun debuut in eigen beheer of bij een 
Vlaamse uitgeverij  uitgegeven werden 
bij Nederlandse uitgeverijen, geldt 
nog steeds. In het segment spannende 
boeken en thrillers (Manteau, Houtekiet) 
en prentenboeken (De Eenhoorn, Clavis, 
Lannoo, Davidsfonds) bieden Vlaamse 
uitgeverijen weerwerk door voldoende 
publicatiekansen en professionaliteit 
om Vlaamse auteurs aan hun fonds te 
binden. Bezige Bij Antwerpen profileert 
zich steeds meer als uitgever van 
Vlaamse auteurs, zowel fictie als non-
fictie. 
Non-fictietitels in beide landen zijn sterk 
gericht op de thuismarkt: aansluitend bij 
de eigen actualiteit, maatschappelijke 
thema’s, mediahypes en Bekende 
Vlamingen respectievelijk Bekende 
Nederlanders.
 
Titelproductie

Een analyse op de titelgegevens van 
Boekenbank, de databank die door 
Vlaamse uitgevers en importeurs 
wordt gevoed met informatie over 
de beschikbare en bestelbare titels, 
geeft een beeld van de verhouding 
Vlaanderen - Nederland in deelmarkten. 
De cijfers hebben betrekking op titels 
die in 2012 voor het eerst in de databank 
zijn opgenomen en via Boekenbank 
rechtstreeks bestelbaar zijn.

Globaal zijn 59,3 % van de titels in 
Boekenbank ïmport. Naar genre is 2 op 3 
een publieksboek, en daarvan is 63,4% 
import. In het segment educatief en 
wetenschappelijk is het aandeel import 
ca. 35 % respectievelijk 45 %.

Genre
naar A,W,S code

IMPORT VLAAMS TOTAAL Aandeel import
per genre 

Algemeen 11.521 6.063 17.584 65,5 %

School, educatief 1.488 2.800 4.288 34,7 %
Wetenschappelijk 1.857 2.271 4.128 45,0 %
blanco 1.494 115 1.609 9,3 %

TOTAAL 16.360 11.239 27.599 59,3 %



deAuteurs • iTems•15•

Voor ‘jeugdboeken’ en ‘strips’ is het Vlaamse aandeel het grootst (ca. 56 %); in de 
deelgroep Fictie en Literaire non-fictie het kleinst (12,0 %). Een gecumuleerd effect 
van zowel de aantrekkingskracht voor Vlaamse literaire auteurs als van de vertalingen 
waarvan 86 % bij Nederlandse uitgeverijen verschijnen.
Van de titelproductie Non-fictie vrije tijd is ruim een kwart van Vlaamse uitgeverijen. 
In de deelgroep Non-fictie informatief en professioneel benadert het Vlaamse 
aandeel (38 %) het globale gemiddelde. 

De top-50 lijsten: eerst de vertalingen en dan eigen volk eerst
De analyse van de top-50 biedt een indicatie over de titelvoorkeuren van de kopers. 
Het stijgend aandeel van deze top 50-titels in de totale omzet - in 2012 ruim 17 
% - geeft een aanwijzing voor ruim 1op 6 verkochte boeken van de A-boekenmarkt. 

  
Het aandeel vertaalde auteurs in de top 50-lijst stijgt in beide landen en maakt de 
helft van de top50-titels uit. Daarnaast biedt de bestsellerlijst een ‘eigen volk’-eerst 
beeld: voor de bestsellers kiezen Vlaamse boekenkopers voor Vlaamse auteurs, 
Nederlandse bestsellerkopers voor de eigen auteurs. 

Slechts 3 van de 10 titels die in beide landen in de Top 50 voorkomen, zijn 
gemeenschappelijk; het zijn voornamelijk fictievertalingen. 
In de overige genres komen eerder uitzonderlijk gemeenschappelijke titels voor, voor 
Kinder- en Jeugdboeken Nederlandstalig zelfs geen. 

Binnen A-/publieksboeken zijn er opvallende verschillen: 

Deelgroepen 
A-boek

NUR Import Vlaams Totaal

Kinder en jeugd 200 - 299 2.156 44,4 % 2.704 55,6 % 4.860
Fictie & 
literaire Non-fictie

300 - 359 3.829 88,0 % 527 12,0 % 4.356

Strips 360 - 369 451 43,5 % 586 56,5 % 1.037
NF vrije tijd 400 – 599 2.049 74,3 % 709 25,7 % 2.758
NF informatief / 
professioneel

600 - 999 6.478 62,0 % 3.958 38,0 % 10.436

TOTAAL 14.963 63,8 % 8.484 36,2 % 23.447
 

Wie zijn de auteurs van de 
gemeenschappelijke oorspronkelijk 
Nederlandstalige titels? 

• fictie Nederlandstalig    
2012:
Peter Buwalda: Bonita Avenue
2011:
Koch: Het diner; Zomerhuis met zwembad
2009:
Vuijsje: Alleen maar nette mensen 
(Gouden Uil)

Enkel Nederlandse auteurs komen in 
beide landen in de top 50 voor, maar 
heel beperkt (1 of 2 titels).

• non-fictie Nederlandstalig
2012:
Geert Mak: Reizen zonder John,
Kris Verburgh: De voedselzandloper
2011:
David Van Reybrouck: Congo
2010:
David Van Reybrouck: Congo

Voor non-fictie komen twee Vlaamse 
auteurs zowel voor in de top 50 in 
Vlaanderen als in Nederlands. 

Besluit: 
1 + 1 is zelden 2

Uit bovenstaande kan maar een conclusie 
getrokken worden. Echt geïntegreerd is de 
Vlaams-Nederlandse boekenmarkt niet. 
Qua aankoopgedrag naar genre duidelijk 
verschillend. Institutionele verschillen 
en een onvolkomen wisselverkeer. 
Een grote instroom in Vlaanderen van 
in Nederland uitgegeven boeken. Een 
koperspubliek dat als het dezelfde 
keuzes maakt uit de bestsellers top-50 - 
gemiddeld slechts drie op tien gelijk in 
beide landen - vooral gezamenlijk kiest 
voor vertaalde fictie en voor het overige 
terugplooit op het kopen van zijn eigen 
auteurs in fictie en non-fictie.

TOP50 nationaliteit auteurs jaren 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Vlaanderen Nederland

Vlaamse auteur 
Nederlandse auteur
vertaling

23/25/26/23/31/29
2/2/0/1/2/6
25/23/24/25/17/15

1/1/1/0/0/0
23/20/21/25/30/30
26/29/28/25/20/20

TOP50    gemeenschappelijke titels naar genre 
2012 / 2011 / 2010 / 2009
TOTAAL

Fictie Nederlandstalig
Fictie vertaald
NonFictie Nederlandstalig
NonFictie vertaald
Kinder- en Jeugdboeken Nederlandstalig
Kinder- en jeugdboeken vertaald 

13/15/15/14

1/2/0/1
10/10/11/10
2/1/1/0
0/2/0/0
0/0/0/0
0/0/3/2
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Je bent een dichter, vertaler, bloem-
lezer. Wat doe je het meest? 
Ik ben de laatste jaren vooral aan de 
slag als bloemlezer en vertaler. Ik schrijf 
zelf nog wel maar publiceer niet; de 
omstandigheden zijn er immers niet 
naar. Omdat mijn echtgenote door 
haar job heel uithuizig is, moet ik mij 
grotendeels bezighouden met de 
opvang en opvoeding van Rilke, onze 
zoon van 8. Poëzie schrijven kan voor mij 
maar na een juiste opbouw van energie, 
wat amper lukt als ik met dagdagelijkse 
toestanden bezig ben. Maar ik klaag 
niet, mijn jongste zoon is als het ware 
mijn belangrijkste project (lacht) … en 
ik lig echt niet wakker van mijn eigen 
poëtische plek in de eeuwigheid.
Bloemlezingen samenstellen is een 
middenvinger opsteken tegen het 
vergeten. Je wordt een soort van 
archeoloog: je moet grondig zoeken, 
zoeken, zoeken... en af en toe delf je 
een gedicht op uit de donkerte van zijn 
boekengraf. Dan stof je het af en breng 
je het aan het licht, in de hoop dat velen 

er zich aan zullen warmen. Bijna alle 
bloemlezingen maak ik samen met mijn 
beste vriend Ivo Van Strijtem. We werken 
vaak in het Poëziecentrum in Gent, een 
unieke plek met fantastisch materiaal, 
fijne mensen en een heel intense 
dynamiek. Een dagje Poëziecentrum is 
voor ons altijd een feest. 

Hoe beginnen jullie aan zo’n 
bloemlezing? 
We maken een afbakening - rond een 
thema, een tijdssegment… - en beslissen 
dan of we gaan bloemlezen uit de 
wereldliteratuur of uit de oorspronkelijk 
Nederlandstalige literatuur of uit beide. 
Voor buitenlandse poëzie moeten 
zowel voor de vertaler als voor de 
oorspronkelijke dichter rechten betaald 
worden, wat niet meer evident is in 
economisch moeilijke tijden. Dus moeten 
we ons spijtig genoeg steeds vaker 
beperken tot de Nederlandstalige poëzie. 
Dat leidt tot een enorme verarming van 
het aanbod en een zeer vreemde paradox: 
Men denkt dat, dankzij een overvloed 

aan communicatieve mogelijkheden, 
het raam op de wereld nog nooit zo wijd 
heeft opengestaan als nu, maar eigenlijk 
wordt het dichtgetrokken. En ja, online 
vind je heel wat vertalingen maar omdat 
er geen kwaliteitsfilter op het internet 
staat, vind je helaas amper echt goede 
vertalingen.
 
Jouw missie is poëzie bij een breed 
publiek bekend maken. Waar komt dat 
vandaan? 
Dat komt uit een politieke overtuiging. 
Mijn vader was een dorpsapotheker en 
dus een notabele. Mijn ouders vonden 
dat wij beter waren dan de andere 
mensen van het dorp en verboden ons 
met de kinderen uit de buurt te spelen. 
Wij spraken bovendien AN en ook dat 
onderscheidde ons van het brabbelend 
gepeupel. Kortom: we spraken beter 
dus waren we beter. Ik kwam er heel 
gauw achter dat die visie, gebaseerd 
op uitsluiting, ronduit fout was en dat 
delen met anderen van fundamenteel 
belang was. Ik ben zeer vroeg in 

Koen Stassijns
Nathalie Van der Perre  

‘Benen onder gedichten zetten 
en ze naar zo veel mogelijk 
mensen laten wandelen’. Dat is 
kort samengevat de missie van 
Koen Stassijns. Een gesprek over 
het bloemlezen van poëzie in 
moeilijke tijden. ©
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Ivo Van Strijtem en Koen Stassijns (rechtsonder)
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aanraking gekomen met poëzie - met 
dank aan de internaatsdirecteur van 
het Jezuïtencollege in Aalst - en heb 
me van meet af aan verzet tegen de 
opvatting dat poëzie iets was dat de 
‘upper class’ toehoorde of dat je moest 
doorgestudeerd hebben om er iets aan 
te hebben. Ik was nog jong toen het 
nieuw realisme, met Herman De Coninck 
als motor, opgang maakte. Voor mij was 
dat de weg die poëzie moest gaan: zo 
veel mogelijk mensen bereiken, zonder 
toegevingen te doen aan de intrinsieke 
kwaliteit. Ook dichters als Miriam Van 
hee, Eddy van Vliet, Charles Ducal, 
Leonard Nolens en Luuk Gruwez hebben 
bewezen dat je toegankelijke maar 
kwaliteitsvolle poëzie kan schrijven voor 
een groot publiek. 

Vind je dat je geslaagd bent in je missie 
om poëzie te verspreiden?  
In zekere zin niet, in zekere zin wel. Ivo en 
ik wilden benen zetten onder gedichten 
om ze naar anderen te laten wandelen en 
om de meeste impact te hebben, kwamen 
we al snel terecht bij scholen. We geven 
al jaren schoollezingen aan 17-18 jarigen, 
die door velen worden ervaren als moeilijk 
en voor wie alles belangrijk lijkt behalve 
poëzie. Maar dat blijkt niet zo te zijn, we 
worden jaren later nog vaak door die 
mensen aangesproken. We vinden wel dat 
we niet genoeg mensen bereiken. Daarom 
houden we al jaren een pleidooi om het 
overbrengen van poëzie op school over 
te laten aan de best geschikte persoon en 
misschien is dat niet de leraar Nederlands, 
maar bijvoorbeeld de wiskundeleraar. En 
waarom niet nadenken over het Engelse 
systeem waarin dichters, die ook over 
educatieve kwaliteiten beschikken, als 
ambassadeurs naar scholen worden 
gestuurd? 

Waar zijn jullie nu mee bezig? 
Ons meest recente verschenen 
werk is ‘Van Hugo Claus tot Ramsey 
Nasr’, een overzicht van de moderne 
Nederlandstalige poëzie, en een vervolg 
op het boek ‘Van Heer Halewijn tot 
Hugo Claus’. Terwijl we ‘Van Hugo Claus 
tot Ramsey Nasr’ aan het maken waren, 
merkten we dat we het eerste moesten 
herwerken, wat nu ook gebeurd is. De 
twee vormen nu een perfect tweeluik, 
zonder overlappingen. 

Ik bereid ook een lezing voor met de 
titel ‘Poezie op alle fronten’ waarin ik 
op zoek ga naar dichters die tijdens WOI 
aan het front hebben meegevochten, 
zowel aan de kant van de overwinnaars 
als van de overwonnenen. Zo is de 
WOI-poëzie van Giuseppe Ungaretti, de 
beroemde Italiaanse dichter, vaak van 
een hogere kwaliteit dan het beste wat 
aan geallieerde zijde werd geschreven. 
En het gaat toch om kwaliteit, en niet 
om de vraag of een dichter in het ‘juiste 
kamp’ zat of niet.

Tot slot, heeft iemand als jij die zo veel 
poëzie kent, een lievelingsdichter? 
Ik heb geen lievelingsdichter, ik heb 
lievelingsgedichten. Als ik er enkele moet 
uitkiezen, ga ik – om zeer uiteenlopende 
redenen – voor ‘Fuga van de dood’ van 
Paul Celan of ‘De dood van de geliefde’ 
van R.M. Rilke of ‘Een verdediging van 
de anonimiteit’ van de Mexicaanse 
José Emilio Pacheco of… ach de lijst 
zou wel eens heel lang kunnen worden, 
en eigenlijk kun je al die gedichten 
terugvinden in de bloemlezingen die Ivo 
en ik maken. 

‘Ik heb geen 
lievelingsdichter, 
ik heb
lievelingsgedichten’
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Louis 
van Dievel
Nathalie Van der Perre  

We treffen elkaar in een café 
aan de Antwerpse Meir. Al snel 
blijkt de plek een rol gespeeld 
te hebben in een boek: ‘Eén van 
mijn personages ging hier naar 
toilet voor hij aan de marathon 
van Antwerpen begon, hoewel 
een groot bord aangaf dat het 
enkel voor klanten was’. Aan 
het woord is Louis van Dievel, in 
wiens romans fictie en realiteit 
standaard door elkaar lopen.   

Je begon je carrière als journalist voor 
zowat alle media. Wanneer ben je ook 
romans beginnen te schrijven? 
Ik ben een echte laatbloeier. Het is pas 
nadat ik tegen iemand loog dat mijn 
boek af was en die persoon vroeg of hij 
het mocht lezen, dat ik werk maakte van 
de roman die nog maar half klaar was. 
Ik schreef mijn debuut ‘Happy Days’ in 
mijn vrije tijd. De combinatie werken en 
schrijven ging toen prima. Als ik nu wil 
schrijven, neem ik loopbaanonderbreking 
en trek ik naar mijn huis op ‘El Hierro’, 
een klein Spaans eiland, waar ik alleen 
en van geen mens gestoord ben. In mijn 
beginjaren kon ik echter thuiskomen na 
het werk en nog twee uur schrijven. 
‘Happy Days’ werd door zowat alle 
Nederlandse uitgeverijen afgewezen, 
maar in Vlaanderen werd het meteen 
opgepikt en maakte het ook ophef; dat 
had alles te maken met het feit dat ik 
er als journalist voor uit kwam dat ik zo 
lang aan drank verslaafd was geweest. 
Alle interviews gingen ook daarover en 
minder over de inhoud van het boek. Ik 
probeerde in het boek uit te leggen wat 
er gebeurt als je gebruikelijke vangnet ©
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weggetrokken wordt en je niets meer 
hebt om op terug te vallen; het verhaal 
is uiteraard uitvergroot maar niet geheel 
fictioneel. Toch wilde ik eerst en vooral 
een thriller schrijven, één waarop ik nu 
terugkijk als ‘een sympathieke poging’.

Meer dan een poging was de Pruime-
laarsstraat, wat jouw doorbraakroman 
genoemd wordt. 
De Pruimelaarsstraat stond op de 
shortlist van de Libris Literatuurprijs, en 
dat vond ik als Vlaamse auteur geweldig, 
omdat in Nederland niemand mij kende 
en het dus alleen op de verdienste van 
het boek beoordeeld is.
Het is opnieuw een mengeling van fictie 
en werkelijkheid, een portret van ‘La 
Flandre profonde’ uit de jaren 70 dat zich 
afspeelt in de doodlopende straat waar 
ik zelf mijn jeugd heb doorgebracht. 
Nadat een moordenaar ontmaskerd 
werd als Staf Van Eyken, een jongen uit 
de straat, was iedereen in shock. Tijdens 
het zogenoemde moraliteitsonderzoek, 
waarbij men bij iedereen aanbelde, 
kwamen een aantal goedbewaarde 
geheimen boven, bijvoorbeeld hoe de 
stiefvader van de moordenaar achter 
gesloten rolluiken soms pornofilms 
draaide voor vrienden en enkele mensen 
uit de straat. Op die manier heeft de zaak 
gezorgd voor scheiding, verhuizingen uit 
schaamte en zelfs zelfmoorden. Dat is 
de kern van het verhaal: hoe een straat 
die goed aan mekaar hangt door een 
moordzaak naar de verdoemenis gaat.

Wat drijft jou om te schrijven? 
Ik wil verhalen vertellen. Ik ben niet 
bestand tegen een goed verhaal; waar 
ik ook ga, mijn oren draaien altijd als 
schotelantennes mee want de verhalen 
liggen voor het oprapen. Zo kwam ik als 
journalist in de jaren 70 voor het eerst 
in contact met zoiets archaïsch als een 
assisenzaak. Bepaalde details die ik 
me daarvan herinner, heb ik gebruikt in 
mijn boek ‘Hof van assisen’. Assisen is 
oubollig, tijdrovend en verschrikkelijk 
duur, maar er zijn ook enkele pro’s: ik 
vind dat het iets heeft dat uitgelote 
burgers oordelen over het zwaarste 
misdrijf dat een medeburger kan plegen. 
Het is ook toneel: hoe goed het gespeeld 
wordt, hangt af van de acteurs en van het 
stuk. Ik wou er iets over schrijven voor 
het verdwijnt. Ik verzon een moordzaak 
met een beschuldigde met maar één 
been en aan de hand van verhalen van 
alle betrokkenen - juryleden, rechters, 
maar ook bodes en publiek - probeerde 
ik uit te leggen hoe assisen werkt, zonder 
belerend te zijn. Als ik nu hoor dat mijn 
boek op de faculteit rechten in Gent 

bijna verplichte lectuur is, denk ik dat ik 
geslaagd ben in mijn opzet. 

Je laatste boek, ‘Het gewemel’ kwam 
uit in maart 2013. Wat was daar de 
inspiratie?  
De trein. Als ik naar de VRT moet, 
vertrek ik in Kalmthout en stap ik over 
in Mechelen, waar ik altijd op spoor 7 –
overigens de werktitel van de roman- sta. 
Die trein heeft vaak vertraging en dan 
hoor je de mensen praten en telefoneren 
en dan vergeten ze vaak de rest van 
de wereld. Het gesprek is niet voor jou 
bestemd, maar je hoort het wel. Het zijn 
vaak intieme gesprekken, die bijna altijd 
gaan over kinderen, relaties en ‘den 
bouw’. In mijn boek voer ik twee dames 
op die op het perron wachten op een 
trein die niet wil komen en twee mensen 
in het hokje van de stationsomroeper. 

Feit en fictie lijken bij jou altijd door 
elkaar te lopen. Ligt dat als journalist 
niet moeilijk? 
Als journalist moet je feit en en fictie 
uiteraard loskoppelen van elkaar. Al 
probeerde ik ook toen ik werkte voor de 
radio altijd een kleine persoonlijke touch 
te geven aan de droge nieuwsfeiten. 
Zo herinner ik me een moordzaak 
waarbij een volledige familie was 
doodgeschoten. Dan gaf ik ook nog mee: 
‘Maar de hond leefde nog’. Dat zijn details 
die mensen onthouden en waarover ze 
spreken. Achter nieuwsfeiten zitten zo 
vaak geweldige verhalen die je moet 
laten liggen, want dat is je job niet. De 
laatste jaren hou ik me ook eerder bezig 
met verhalen dan met pure journalistiek. 
Ik werk bij deredactie.be, maar schrijf 
stukjes naast het eigenlijke feitenverslag. 
Zo schreef ik in verband met het proces 
Ronald Janssen een stuk over het feit 
dat de familie van Shana Appeltans 
‘marginalen’ werden genoemd, omdat 
dat iets was wat me die dag opviel. 
Verder heb ik ook nog de satirische 
rubriek Van Dievel Consulting, waarin 
ik compleet mijn zin doe, en wat ook 
training in het schrijven is.
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