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Voorwoord

Inhoud

‘Volwassenen toegelaten’, dat is de heerlijke titel van de Boekenbeurs 2015, bedacht door cu-
rator Dimitri Leue. In dit nummer legt hij uit wat hij er precies mee bedoelt en staat hij stil bij de  
Live-Lezershow, één van de initiatieven die deAuteurs op deze editie van het Antwerpse boeken-
feest ondersteunt. Traditioneel kan u deAuteurs ook terug vinden op de stand van Confituur en 
De Morgen. Een handig overzicht van onze activiteiten vindt u in het midden van dit magazine. 

Wie zeker ook op de Boekenbeurs zal zijn, is Rudy Van Schoonbeek, oprichter van Uitgeverij 
Vrijdag en al meer dan 30 jaar in het boekenvak. Hij maakt samen met ons een stand van zaken op.

De boekenbeurs staat dit jaar in het teken van kinder- en jeugdliteratuur en legt de klemtoon 
op schrijvers en illustratoren. Auteur Joke Guns verhuisde naar Zweden, het land van haar grote 
voorbeeld Astrid Lindgren. Ze laat er ons kennis maken met de wondere wereld van de bekende 
jeugdschrijfster. deAuteurs is enthousiast en koppelt er haar eerste buitenlandse schrijfbeurs aan 
voor schrijvers en/of illustratoren.

Verder praten we met Luk Van Haute, een naam die bij weinig mensen een belletje doet rinkelen, 
omdat de meesten onder ons nog steeds te weinig oog hebben voor boekvertalers. Luk is 
Japanoloog en vertaalde onder meer enkele Murakami boeken. 

‘Dit is wat we delen’ is dan weer de Nederlandse tagline van de grootse boekenvakbeurs: de 
Frankfurter Buchmesse. In 2016 zijn Vlaanderen en Nederland er samen gastland. Artistiek 
intendant Bart Moeyaert doet het concept uit de doeken. 

Daarnaast staan we ook stil bij de evolutie van het e-book. Onze bestuurder Carlo Van Baelen licht 
dit uitgebreid toe.

Het regende de voorbije maanden prijzen en onderscheidingen, niet alleen voor onze leden, maar 
ook voor onze bestuurders: proficiat Freek Mariën met de Taalunie Toneelschrijfprijs en Eva Küpper 
met de Ensor voor beste documentaire. Een speciale vermelding ook voor Lara Taveirne, die voor 
haar roman ‘De kinderen van Calais’ de debuutprijs in ontvangst mag nemen op de Boekenbeurs.

Als beheersvennootschap innen en verdelen wij rechten voor literaire auteurs. Geen rechten 
zonder plichten evenwel. Als auteur heeft u de plicht om ons een aangifte van uw gepubliceerde 
werken (zowel online als offline) te bezorgen. We leggen uit waarom deze aangifte, zowel voor u 
als voor ons, zo belangrijk is.  

Als u deze editie van iTems leest, heeft de Minister van Cultuur waarschijnlijk de knoop inzake 
de gereglementeerde boekenprijs doorgehakt. Wij geven een inkijk in de geschiedenis van het 
voorbije jaar en hopen dat het langverwachte decreet er nu snel komt zodat een divers titelaanbod  
en een fijnmazig boekendistributienet kunnen blijven bestaan.

Veel leesplezier! 
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Wat wordt het concept van de 
Frankfurter Buchmesse? 
Bart Moeyaert: Omdat men in het 
buitenland niet altijd weet waar 
Vlaanderen en Nederland nu voor staan, 
wilde ik het niet over onze verschillen 
hebben, maar uitgaan van onze 
gelijkenissen. Ik ging boven de landkaart 
hangen en zag dat we naast een grens 
vooral de Noordzee delen. We zijn geen 
exotisch land zoals Brazilië, we zijn ‘maar’ 
de buren van Duitsland en we waren 
ook in ‘93 al eens gastland. We moeten 

dus benadrukken dat men opnieuw 
moet kijken, want in 25 jaar is er veel 
veranderd. Het bidbook, het document 
dat het Vlaams Fonds voor de Letteren 
en het Nederlands Letterenfonds 
indienden om zich kandidaat te stellen, 
poneert dat we gastland 2.0 willen 
zijn. Wij zijn bereid om de droom van 
Frankfurt om meer dan een boekenbeurs 
te zijn, een stap dichterbij te brengen: 
zo geven we ruimte aan nieuwe en/of 
andere manieren van vertellen zoals 
virtuele creaties, muziek en beeldende 

kunst. Met de Noordzee had ik een goed 
beeld: het heeft diepgang, is constant 
in beweging, er zijn golven die schatten 
achterlaten op het strand. Toch was 
alles aan de Noordzee alleen ophangen, 
te smal. Daarom heb ik 17 begrippen 
ontwikkeld, woorden zoals ‘licht, lucht, 
ambacht, rust, onrust, zintuiglijkheid, 
water, eb, vloed,…’ die het concept breder 
maken. Nadien zijn de taglines gegroeid. 
Ik koos drie verschillende taglines in drie 
talen, om onze verschillende kanten te 
benadrukken. De Engelse is ‘Be moved’, 

Een kleine rondvraag leerde me dat ik lang niet de enige ben die, gevraagd naar de beste jeugdroman aller 
tijden, zonder aarzelen ‘Duet met valse noten van Bart Moeyaert’ roept. Het was zijn debuut uit ’83 waarna 
nog veel pareltjes volgden: ‘Blote handen’, ‘Broere’ en ‘Iemands lief’ om er maar enkele te noemen. Toch 
zocht ik hem niet op om het over zijn romans of poëzie te hebben, maar wel over zijn aanstelling als artis-
tiek directeur van de Frankfurter Buchmesse 2016, waarop Vlaanderen en Nederland samen gastland zijn. 
Fascinerend genoeg kwam ik niet verder dan één vraag. Verslag van een interview dat er geen was, maar 
een verhaal werd van een gepassioneerde verteller. 

Bart Moeyaert  
Auteur
Nathalie Van der Perre

© Dries Luyten



wees geraakt en wees in beweging. Die 
zin is glad en misschien al gebruikt, dus 
je onthoudt hem snel. Ik breng hem in 
balans door hem te combineren met 
het Duitse ‘Denn das Meer ist meine 
Seele’, een poëtische zin uit de tekst 
‘Die Nordsee’ van Heinrich Heine. Een 
beetje eigenzinnig wilde ik ook graag 
een Nederlandse zin op de banieren 
laten wapperen, en die werd ‘Dit is wat 
we delen’. Het woord ‘delen’ gaat heen 
en weer en doet je diep nadenken over 
wat de andere te bieden heeft.

Een uitdijend concept
Terwijl hij verder praat, neemt Bart 
Moeyaert pen en papier. In het midden 
van een blad tekent hij een cirkel, die de 
Buchmesse symboliseert. 
Bart Moeyaert: Het zou niet slim zijn 
om alles in te zetten op de vijf dagen 
Buchmesse. Sinds ik in ‘95 zelfstandig 
schrijver werd, heb ik geleerd om verder 
dan één doel te kijken. Daarom legde ik 
de stad Frankfurt om de Buchmesse heen 
(hij tekent een cirkel rond de binnenste), 
van waaruit we kunnen verwijzen naar de 
beurs en ons gastlandschap. We werken 
onder meer samen met het Museum für 
Moderne Kunst, waar een grote expositie 
van de Nederlandse kunstenares Fiona 
Tan gepland is. Wij willen er – net 
zoals in andere musea in Frankfurt en 
elders in Duitsland – schrijverslezingen 
organiseren. 
(Rond Frankfurt tekent hij nog een cirkel).
Aanwezig zijn in Frankfurt is mooi, maar er 
is ook nog de rest van Duitsland. We zijn 
op zoek gegaan naar steden waar sowieso 
al iets met Vlaanderen en Nederland 

zou gebeuren: een tentoonstelling, een 
literaire manifestatie, de première van 
een toneelstuk... Uiteindelijk hebben we 
zeven steden gekozen, verspreid over 
het hele land: Keulen, Münster, Leipzig, 
Berlijn, Hamburg, Karlsruhe en München. 
(Een derde concentrische cirkel 
krijgt vorm). Rond Duitsland komen 
Vlaanderen en Nederland te liggen: 
ook hier moet men natuurlijk weten dat 
we straks gastland zijn, en er komen 
ook veel Duitse schrijvers naar hier. 
De laatste cirkel eromheen is de hele 
wereld, die tamelijk groot is - ha - en die 
we bereiken met de website en door de 
aanwezigheid op de boekenbeurs van 
Londen, Göteborg, Beijing ... 

Als je het concept nu omdraait en een pijl 
trekt van de buitenste cirkel naar binnen, 
krijg je het chronologische verhaal. We 
starten met de lancering van de website, 
in maart 2016 beginnen we in Keulen, 
en gaan via de verschillende steden tot 
Frankfurt waar midden oktober 2016 
de Buchmesse plaatsvindt. En ik ben 
heel blij dat we kunnen samenwerken 
met Bozar Brussel en ZKM Karlsruhe om 
een literair luik te ontwikkelen in een 
tentoonstelling over de na-oorlogse 

Europese avant-garde die in Karlsruhe 
opent op de laatste dag van de beurs. 
Ook na de Buchmesse loopt het verhaal 
dus door.

De credo’s van een West-Vlaming 
Duurzaamheid, goed nadenken over wat 
je doet, is één van de credo’s die ik aan 
het team doorgaf. Misschien is dat wel 
de West-Vlaming in mij. Als ik in het 
buitenland word uitgenodigd, wil ik zelf 
ook altijd meer doen dan twee lezingen 
geven voor veertig mensen. En dat leidde 
al snel tot mijn tweede credo: ‘als je iets 
programmeert, moet je ook iets laten 
creëren’. Schrijvers op onze podia krijgen 
daarom ook een opdracht: een stuk 
schrijven, een tip geven voor de website 
van de stad, enz, extra elementen die 
langer blijven bestaan. Maar we keren 
het ook om en starten hier projecten 
op waar we volgend jaar de vruchten 
van plukken. Zo resideren drie dichters 
uit Vlaanderen, Nederland en Duitsland 
straks drie weken op een plek aan de 
kust in een buitenland, om poëzie te 
schrijven, geïnspireerd door de zee of 
die badplaats. Er komt een bibliofiel 
uitgegeven bundel, ze komen samen 
optreden en hun poëzie eindigt ook op 
de Buchmesse. 

De Buchmesse zelf 
Op de Buchmesse zelf krijg je als 
gastland een paviljoen ter beschikking 
van 2300 m2 om je voor te stellen. Alles 
kan en mag: een tentoonstelling, een 
videoprojectie, een belevenis, … Ik ga 
zelf al sinds 1988 naar de Buchmesse 
en heb geleerd dat wat op zintuiglijke 
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‘Ik ben heel blij dat we 
kunnen samenwerken 
met Bozar Brussel en
ZKM Karlsruhe’

© Hannie van Herk
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ervaring, impressie en gevoel speelt, het 
meeste bijblijft. Zo heeft Nieuw-Zeeland 
me een aantal jaren geleden tijdens de 
ceremonie echt ontroerd. Een Maori-
vrouw zong een lied dat oversloeg naar 
de zaal, wat kippenvel veroorzaakte. 
Even waande ik me in Nieuw-Zeeland en 
plots wou ik meer van hen lezen omdat 
ik ervan overtuigd was dat de magie van 
dat moment ook in hun literatuur moet 
zitten. Zoiets raakt meer dan een prachtig 
gemaakt filmpje waarin honderd namen 
genoemd worden.

Twee kanten
Wij presenteren al onze communicatie in 
leporellovorm: aan ons zigzagdrukwerk 
zijn altijd twee kanten, zoals Vlaanderen 
en Nederland met z’n tweeën zijn. Op de 
beurs hebben we ook twee ingangen: naar 
een theater en naar een museum. Het 
theater heeft een duidelijke horizontale 
programmatie, met bijvoorbeeld elke 
dag een tribute aan een overleden 
schrijver. Wie vertelt over een overleden 
schrijver, heeft het meestal over mensen 
die de overledene beïnvloed hebben en 
geeft ook nog eens zichzelf prijs. Dat is 
nog een geliefde denkpiste: we geven 
zoveel mogelijk namen mee op een 
subtiele manier. Het is uiteraard onze 
bedoeling Nederlandstalige schrijvers 
in het buitenland vertaald te krijgen, 
wat overigens nu al aan het lukken is, 
want zodra je gastland wordt, neemt de 
interesse toe. 
Aan de andere ingang moet je je de 
meest spannende expositie voorstellen. 
Ik ben heel erg geïnspireerd door de 
expo van Dries Van Noten in Parijs, 

waarvan ik volledig van de kaart was. 
Hij combineerde zijn collectie met 
kunstwerken en design uit dezelfde 
periode. Als wij beloven dat we gastland 
2.0 zijn, moeten we cultuur met 
literatuur verbinden. Neem bijvoorbeeld 
het poëzieproject waar ik daarnet over 
sprak: we hangen geen drie portretten 
op met een biografie erbij, maar plaatsen 
stoelen die aan de Duitse strandstoelen 
doen denken, waar je als bij een jukebox 
een gedicht kan kiezen dat iemand je 
komt influisteren. Doorheen het hele 
museum werken we verder met een 
gesofisticeerde audioguide, die veel 
meer doet dan informatie geven: hij 
brengt ook sfeer en begeleidt je echt 
van de ene kamer naar de andere. Tot 

slot komt er in het hart van het museum 
een kamer die spectaculair virtueel 
aanwezig is. Vanuit die kamer verwijzen 
we dan naar plekken op de beurs met 
gaming en andere virtuele ervaringen uit 
Vlaanderen en Nederland. Dat is meteen 
het derde credo, van mezelf en Judith 
Uyterlinde, die de programmering in de 
zeven steden doet: we maken schrijvers 
‘rijker’ door een andere discipline 
toe te voegen. Een ultiem voorbeeld 
van zo’n crossover: Ingrid Godon, een 
Vlaamse illustratrice en Toon Tellegen, 

een Nederlandse dichter, worden 
gecombineerd met Duitse muzikanten 
en treden op in Duitsland.

Verbinding
Bart Moeyaert haalt adem, maar gaat 
toch nog heel even door.
Bart Moeyaert: Ik wil nog graag één 
ding vertellen, dat aantoont dat we ook 
met het verleden bezig zijn. Een tijd 
terug werd ik gecontacteerd door Jo 
De Baerdemaeker, die voor het project 
graag een eigen font wilde ontwerpen 
om duidelijk te maken dat de familie 
Plantin-Moretus vier eeuwen geleden al 
naar Frankfurt trok om boeken en letters 
te verkopen. In Nederland had je dan 
weer de school van Enschede, ook een 
begrip in de boekdrukkust. Jo ontwierp 
een letter die hij baseerde op de 
typewriter, waarboven hij verschillende 
letters van Plantin-Moretus en Johannes 
Enschedé legde. Op dat basisontwerp 
is ons ontwerpbureau Dog and Pony 
verdergegaan; zij hebben er ligaturen aan 
toegevoegd, waardoor de ene letter in de 
andere overvloeit. Dat breidt het verhaal 
nog maar eens mooi uit: de ene letter 
verbindt zich aan de andere, Vlaanderen 
en Nederland verbinden zich aan elkaar, 
wij verbinden ons verleden en onze 
toekomst. Je hoeft dat niet te weten, je 
kan ook gewoon een mooi lettertype 
zien. Maar voor wie het verhaal erachter 
kent, drukt het nogmaals uit dat het deel 
uitmaakt van een mooi organisch geheel. 
 

‘Wij presenteren al onze 
communicatie in
leporellovorm...’

Presentatie aanpak Nederland & Vlaanderen gastland Frankfurter Buchmesse 2016 
Bart Moeyaert (artistiek intendant), Judith Uyterlinde (coördinator literair programma).

Koen Van Bockstal (VFL), Juergen Boos (Frankfurter Buchmesse), Tiziano Perez (Nederlands Letterenfonds), Judith Uyterlinde, Bart Moeyaert, Bas Pauw. 
foto’s persconferentie © Hannie van Herk
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Wat is jouw rol als curator van de Boe-
kenbeurs? 
Je moet die rol zeker niet te groot zien. 
Ik heb mee mogen beslissen over de titel 
‘Volwassenen toegelaten’ en de affiche, 
getekend door Sebastiaan Van Doninck. 
Daarnaast heb ik nog een paar infusen 
gegeven om boeken voor een jong pu-
bliek te promoten. ‘All write now’ is een 
wedstrijd voor jongeren tussen 12 en 16; 
20 geselecteerde kandidaten mogen op 
3 november 2015 naar de Boekenbeurs 
komen. Daar krijgen ze ’s ochtends een 
opdracht en worden ze de hele dag be-
geleid door een auteur. ’s Avonds lezen 
we de teksten voor en beslist de jury wie 
gewonnen heeft.

Een tweede infuus is het ‘Pavildoen’, 
waar jongeren zelf creëren en illustra-
toren workshops geven. Verder is er 
een wedstrijd om een ‘sleep over’ te 
winnen. De winnaars mogen blijven sla-
pen op de Boekenbeurs: we spelen een 
spannend avondspel in de lege hallen, 
en nadien kom ik - met mijn saaiste 
stem - de kinderen in slaap lezen. ’s An-
derendaags is er nog ontbijt en een 
workshop. Nog een infuus is dat er een 
glijbaan komt aan de inkom. Toch vind 
ik het ook belangrijk te zeggen dat de 
Boekenbeurs gewoon de Boekenbeurs 
blijft, en dat alles nog zal zijn zoals veel 
volwassenen het in hun hoofd heb-
ben. Het is geen verhaal van min maar 

van plus: alles voor kinderen en jonge-
ren komt erbij, er is niets weggevallen. 

Ook de ‘Live Lezershow’ richt zich tot 
een jong publiek. Wat mogen we van 
die show verwachten? 
Het is de bedoeling dat auteurs er live 
komen lezen, maar dat gebeurt niet zo-
maar. Ze worden ontvangen door de 
Boek-King, een Elvisachtige figuur die 
samen met zijn Boekmakkers muziek 
van Elvis speelt met nieuwe aangepas-
te teksten. Wanneer Wally De Doncker 
verschijnt, die het boek ‘Schim’ heeft 
geschreven, zingen wij bijvoorbeeld niet 
‘are you lonesome tonight’ maar ‘ben 
ik niet meer dan een schim’. Er komen  

‘Volwassenen toegelaten’, 
zo luidt het centrale thema 
van de Boekenbeurs 2015. 
Bedenker van die titel is 
acteur, schrijver en all round 
creatieveling Dimitri Leue. 
Hij is meteen ook de curator 
van de Boekenbeurs en leidt 
de ‘Live Lezershow’, één van de 
initiatieven die deAuteurs 
mee ondersteunt. 
Een gesprek. 

Dimitri Leue 
Auteur, acteur &
curator van de
Boekenbeurs
Nathalie Van der Perre

© Boek.be
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4 schrijvers en we maken telkens een 
speciaal lied als ode aan hun boek. Deze 
schrijvers spelen een spel om te beslis-
sen wie mag voorlezen; bij momenten 
zal dat een heftige en fascinerende strijd 
worden waarbij de auteurs elkaar onder-
meer met pen en klavier te lijf gaan. Wie 
faalt, leest niets. Er zijn simpele spelle-
tjes, zoals het zoeken naar een verstopt 
boek: een auteur krijgt 4 minuten om 
voor te lezen, maar als hij 3,5 minuten 
zoekt naar het boek, heeft hij maar een 
halve minuut meer over. De spelletjes 
kunnen ingewikkelder worden, maar hun 
kledij zal nooit bevuild worden door eie-
ren of tomaten. Wat niet wegneemt dat 
we nog altijd choco kunnen gebruiken. 
Elke dag komt er op het einde ook een 
ster van de dag. Die auteur is eigenlijk 
evenwaardig aan de anderen, maar dat 
verzwijgen we. Misschien zal die auteur 
bij meer mensen een Marc de Belletje 
doen rinkelen of zal die een Joke van 
Leeuwendeel van de show krijgen. Hij 
of zij krijgt dus net iets meer aandacht. 

Heb jij de auteurs ook zelf geselecteerd? 
Nee, alle uitgeverijen mochten sugges-
ties doen, en wij hebben geprobeerd een 
eerlijke verdeling te maken zodat alle 
leeftijdsgroepen en zowel prentenboe-
ken als jeugdromans vertegenwoordigd 
zijn. Qua humor zullen we sowieso alle 
leeftijden aanspreken, en we zijn tole-
rant, ook volwassen mogen binnen! In 
het jaar waarin Carll Cneut de Vlaamse 
Cultuurprijs Letteren heeft gewonnen, 
willen we ook extra aandacht voor illus-
tratoren. Men kan niet om het feit heen  
dat illustratoren niet alleen gelijkwaar- 
dig aan, maar soms zelfs belangrijker dan  
schrijvers zijn. Wij hebben een illustrator 
van de dag die als eerste opkomt en dan 
live de rest van de show illustreert. Zo 
komt bv. Thé Tjong-Khing eerst iets ver-
tellen over zijn nieuwe boek ‘Kunst met 
taart’ en nadien tekent hij zijn interpreta-
tie van wat er gebeurt.

Wil jij kinderen ook echt aanzetten tot 
lezen? 
Ik ben Hendrik Conscience niet, maar ik 
weet wel dat lezen je fantasie verruimt en 
je taalvaardigheid verrijkt, en dat schrij-
ven je wakker en alert houdt. Het gaat om 
letters op papier maar toch zie je werel-
den, wat eigenlijk nog veel indrukwek-
kender is dan film, waar je de beelden te 
zien krijgt. Ik vind lezen even belangrijk 
als sporten: waar bij sport je lichaam be-
weegt, zetten boeken je geest in beweging. 

Hoe lang werk jij al voor jongeren en 
kinderen? 
Ik zat nog op het conservatorium in Ant-
werpen, toen Oda Van Neygen, de voor-
malige directeur van Bronks, mij vroeg 

iets voor kinderen te maken, en ik ben 
er nooit mee gestopt. Sinds 1996 heb 
ik elk jaar voor jongeren minstens één 
voorstelling gemaakt, of iets gedaan op 
televisie zoals ‘w@=d@’ of ‘Mijn dans is 
top!’. De reacties van kinderen in een the-
aterzaal zijn oprecht en direct, en niet te 
vergelijken met die van volwassenen. Ik 
speel ook schoolvoorstellingen, wat veel 
acteurs niet zien zitten omdat het moei-
lijker is. Vaak zit er namelijk een publiek 
in de zaal dat eigenlijk niet naar theater 
wil. Maar als het dan toch allemaal lukt, 
is het veel leuker dan een vrije voor-
stellling. Dan heb je mensen gelokt en 
harten geopend. In het andere geval ko-
men mensen met een open hart naar het 
theater en die harten kan je alleen maar 
sluiten door het te verknoeien. Toch vind 
ik het belangrijk om ook voor volwas-
senen te blijven spelen. Ik heb heel erg 
genoten van het maken en spelen van 
voorstellingen zoals ‘Don Kyoto’ over het 
milieu of ‘De diepte van het Dal’ over de-
pressie om er nu maar twee te noemen. 

Wat verkies je: acteren of schrijven? 
Die vraag is voor mij van hetzelfde ka-
liber als: ‘Je hebt drie kinderen, welke 
van die drie zie je nu het liefst?’ Ik kan 
dus niet kiezen. Ik had vroeger wel nooit 
gedacht dat ik zoveel zou schrijven. Mijn 
boeken zijn bijna allemaal voortgeko-
men uit toneelstukken, omdat er vraag 
was naar de tekst. Ik vond dat ik die tek-
sten niet gewoon op A4 kon meegeven. 
Ik wou mensen de kans geven om de tek-
sten te koesteren en dus heb ik ze aange-
past en laten uitgeven. 

‘Wij hebben een 
illustrator van de dag 
die als eerste opkomt en 
live de show illustreert.’

De LIVE-LEZERSHOW vindt 
plaats op 2 tem 6 nov. 2015,

vanaf 14 u in de Groene zaal.

Inkom is gratis voor alle
Boekenbeursbezoekers,
reserveren aanbevolen!

Het volledige programma
vindt u op p12 & 13
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Hoe gaat het met het boekenvak in 
Vlaanderen? 
Het gaat best goed! Uit de halfjaarcijfers 
van boek.be blijkt een lichte plus; 
wij waren er nooit zo erg aan toe als 
Nederland, waar de markt met haast een 
derde kromp en er veel faillissementen 
werden uitgesproken. Onze krimp 
situeert zich rond de 5 % op 5 jaar, dat 
valt nog mee. Mijn verklaring daarvoor is 
dat de kaalslag al plaatsgevonden had. 
De gereglementeerde boekenprijs komt 
er waarschijnlijk aan, maar wij hebben 
het altijd zonder moeten doen, én we 

leven in een heel complex land. Wie het 
hier tot nog toe heeft volgehouden, blijft 
ook nu overeind.

Toch hoor je vaak dat mensen minder 
lezen. 
Dat vind ik een ongenuanceerde 
uitspraak. Mensen lezen anders: op een 
PC op het werk, of op een smartphone, 
e-reader of tablet. De boekenverkoop 
is overigens nog altijd stabiel. Let op, ik 
wil niet de genadeloze optimist zijn. Er is 
aandacht nodig voor leesbevordering en 
Stichting Lezen heeft nog handenvol werk 

om jongeren op een kritische leeftijd tot 
lezen te bewegen. Wat nu heel actueel 
is, is de instroom van migranten van over 
de hele wereld, met welk statuut dan 
ook. Wie zich hier vestigt, leest ook, van 
officiële documenten tot romans, maar 
zij moeten de taal kunnen leren en een 
aanbod aangereikt krijgen op maat.

Biedt uitgeverij Vrijdag zo’n aanbod 
aan? 
In samenwerking met de organisatie 
Wablieft maken we boeken voor mensen 
die het Nederlands minder machtig zijn, 

Rudy Vanschoonbeek   
Voorzitter van de VUV
Nathalie Van der Perre

Al meer dan 30 jaar werkt Rudy Vanschoonbeek in het boekenvak: eind 
jaren 70 begon hij zijn eigen uitgeverij Dedalus, later leidde hij ondermeer 
Singel 262 en Standaard Uitgeverij en was hij verantwoordelijk voor ECI in België. 
In 2008 richtte hij Uitgeverij Vrijdag op. Daarnaast is hij voorzitter van de VUV 
en Librius en zetelt hij in de Raad van Bestuur van boek.be en DW|B. Weinig 
anderen leken ons beter geplaatst om een stand van zaken op te maken.  
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om gelijk welke reden: een leeshandicap, 
een andere achtergrond, niet genoeg 
kennis. Wij brengen gloednieuwe 
verhalen van gevestigde auteurs in heel 
eenvoudig taalgebruik.
 
Wat zijn de uitdagingen voor de 
toekomst? 
De online verkoop blijft groeien, dus 
komt het er voor boekhandels en 
retailers op aan de boot niet te missen 
en online en offline te combineren. Je 
kan ook beeld en geluid toevoegen aan 
het digitale lezen. Daarnaast moeten 
papieren boeken er aantrekkelijker dan 
ooit uitzien. Een boek is iets tactiels, 
je kunt het vastnemen, eraan ruiken, 
ermee pronken… Als uitgever moet je 
die troeven uitspelen met een mooie 
vormgeving of bijzondere typografie. 
Tot slot blijft de Nederlandse markt een 
uitdaging, hoewel de  belangstelling 
daar voor ons groeit, nu hun eigen markt 
krimpt. Toch is het hemd nog altijd 
nader dan de rok: Vlamingen lezen eerst 
Vlaamse auteurs en dan schrijvers uit de 
rest van de wereld, in Nederland is dat 
evenzo.

Er lijkt ook meer aandacht voor het 
zakelijke. 
Het is een positieve evolutie dat men naast 
het creatieve proces ook feeling en oog 
heeft voor de harde bedrijfseconomische 
realiteit. Vlaanderen heeft sowieso 
een enorme inhaalslag gemaakt op het 
vlak van professionalisering. Dit geldt 
voor boekverkopers, uitgevers en een 
belangenverening als boek.be. We 
hebben nu het Fonds voor de Letteren, 
de Stichting Lezen en niet te vergeten 

deAuteurs. VUV en VAV hebben samen 
modelcontracten opgesteld voor auteurs, 
illustratoren en vertalers. We evalueren 
contracten en streven ernaar praktijken 
die niet door de beugel kunnen, recht te 
trekken en aanbevelingen te doen.

Wat is en doet de Vlaamse Uitgevers 
Vereniging nog? 
De VUV groepeert een honderdtal uit-
gevers in Vlaanderen, van de grote als 
Lannoo of Kluwer tot eenmansbedrij-
ven zoals uitgeverij P, gespecialiseerd 
in poëzie, of sportboekenuitgever De 
Vliegende Keeper. Wie aan een aantal 
criteria voldoet zoals een professionele 
werking, een correcte omgang met boek-
handels en auteurs, wordt aanvaard en 
krijgt dienstverlening in ruil: wij staan op 
internationale beurzen met een collec-
tieve stand, organiseren acties en men 

kan bij ons terecht voor adviezen rond 
bijvoorbeeld btw-tarieven. Wat dat laat-
ste betreft, ijveren we ook op Europees 
vlak voor het verlagen van de btw op 
digitale boeken naar het niveau van ge-
drukte boeken. Momenteel staan digitale 
boeken qua btw op het niveau van elek-
tronische apparatuur;  wij argumenteren 
dat het om de inhoud gaat, en niet om de 
drager. Europa zou tegen het einde van 
dit jaar een stap zetten. 

Fijn te horen dat het goed gaat! 
Ik heb altijd gevonden dat er te veel 
negativisme is, ik ben liever de positieve 
kerel die op het goede wijst. Ik wil niet 
idealiseren, alsof het allemaal vanzelf 
gaat en er geen moeilijkheden zijn. 
Maar de mogelijkheden zijn legio en 
die wegen nog altijd meer door. Op de 
vooravond van de vorige boekenbeurs 
raakte bijvoorbeeld bekend dat de 
Antwerpse afdeling van de Bezige Bij 
werd geïntegreerd in de Nederlandse. 
Een researcher voor tv vroeg me toen 
naar de sfeer op de Boekenbeurs. Ik heb 
gerepliceerd dat ik overal rondom mij 
mensen boeken zag uitpakken en stands 
in orde brengen, om zich klaar te maken 
om 11 dagen lang het feest van het boek 
te vieren. Was het probleem van de Bezige 
Bij daarmee opgelost? Nee, maar de 
Boekenbeurs gaat over véél meer. Media 
kaarten echter graag het negatieve aan. 
Zonder onbescheiden te zijn: Uitgeverij 
Vrijdag toont aan dat het uitnutten van 
een literair fonds in Vlaanderen echt wel 
kan. Van de debuutroman ‘Woesten’ zijn 
nu 20.000 exemplaren verkocht, Fikry El 
Azzouzi is alom gelauwerd, onze dichters 
gaan op poëzietoernee in Vlaanderen 
en Nederland, we hebben de beste 
halfjaarcijfers en grootste aanbieding 
ooit. Dankzij al onze auteurs. 

Wat mogen we van Uitgeverij Vrijdag 
verwachten op de Boekenbeurs 2015? 
Bavo Claes komt zijn nieuwe roman 
signeren, we hebben ijzersterke nieuwe 
romans van drie vrouwelijke auteurs, we 
brengen memoires van Johan Verstreken 
en de nieuwe roman ‘Jacht’ van Elvis 
Peeters zal er schitteren. Net voor de 
zomer is ook bekend gemaakt welke 
50 +1 (Jef Geeraerts was net overleden) 
boeken je moet gelezen hebben als je de 
Nederlandse literatuur wil kennen, van 
Hendrik van Veldeke tot Hugo Claus. Wij 
maken een mooi boek bij die Canon, met 
fragmenten en achtergrondinformatie, 
toch een mooi mijlpaaltje in de literaire 
beleving. 

‘Ik heb gerepliceerd dat 
ik overal rondom mij 
mensen boeken zag 
uitpakken...’

© Joris Vermassen
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Met de juridische ondersteuning van 
boek.be en in overleg met het Agentschap 
Kunsten en Erfgoed en het kabinet van 
minister van Cultuur Sven Gatz werd een 
basistekst voor een decreet opgemaakt 
die door het Boekenoverleg unaniem 
werd onderschreven. Op 22 juni werd 
op uitnodiging van de commissie cultuur 
van het Vlaams Parlement het ontwerp 
toegelicht en de thematiek van een 
gereglementeerde boekenprijs vanuit 
verschillende invalshoeken uitgediept: 
een schets van het voortraject – 
argumenten voor een vaste boekenprijs 
vanuit een Europees perspectief  (boek.
be) – de positie van de grootwarenhuizen 
die tegen een reglementering zijn 
(Carrefour) – de Nederlandse praktijk 
en de verlenging na een tweede 
evaluatie (KVB) – voordelen voor auteurs 
en vertalers (VAV). Een verdeelde 
bibliotheeksector pleitte onverwacht 
tegen het aangegane engagement in het 
Boekenoverleg, voor een ruimere korting 
dan de voorziene 15 % voor bibliotheken 
(VVBAD, Bibnet). 
Doelstelling is het mogelijk maken 

van een divers titelaanbod en het 
in stand houden van een fijnmazig 
boekendistributienet. In een aanvullend 
dossier bij het decreet wordt op basis 
van onderzoek in Europese landen 
met en zonder een vaste boekenprijs, 
het positieve effect van een vaste 
boekenprijs aangetoond, zowel op niveau 
van prijszetting, positie en kwaliteit van 
de boekhandel, als de publicatie van 
minderheidsgenres als poëzie, essay en 
maatschappelijke studies. 

Hoofdlijnen van het decreet
Om alle betrokken marktpartijen op één 
rij te krijgen, zijn een aantal elementen 
ten opzichte van vergelijkbare wetten in 
het buitenland afgezwakt. Zoals in Ne-
derland zijn educatieve boeken buiten 
de regeling gebracht (en geldt dus een 
vrije boekenprijs), maar ook zijn op uit-
drukkelijke vraag van de uitgeverijen van 
wetenschappelijk en vakboeken deze 
genres buiten het decreet gehouden 
(ook hier dus vrije prijszetting). Op de 
door de uitgever en importeur bepaalde 
verkoopprijs, zal gedurende 6 maanden 

maximaal een korting van 10 % kunnen 
worden toegepast. De gereglementeer-
de boekenprijs is ‘editie’-gebonden, niet 
titelgebonden. Voor elke nieuwe uitvoe-
ring van eenzelfde titel – bijvoorbeeld 
midprice-editie van een paperback – 
geldt een hernieuwde beschermings-
duur van 6 maanden. Nadien is de 
prijszetting vrij aan elke marktpartij. Mits 
tijdige informatie en gelijke kansen voor 
alle verkooppunten kunnen een serie-
prijs, een tijdelijke actieprijs, een leden-
prijs en collectieve promoties worden 
toegepast. De prijsbepaling geldt voor 
alle boeken die op het grondgebied van 
het Vlaamse Gewest worden aangekocht 
of aangeboden, ongeacht de woonplaats 
van de leverancier. Zo is dus Amazon 
opererend vanuit Luxemburg niet alleen 
verplicht het Belgische BTW-tarief toe te 
passen (EU-verordening), maar moet het 
ook de voor Vlaanderen geldende gere-
glementeerde boekenprijs toepassen bij 
leveringen aan boekenkopers op Vlaams 
grondgebied.

Gereglementeerde boekenprijs: 
we zijn er bijna…
Carlo Van Baelen 

 
In iTems #7 van oktober 2014 werden de diverse aspecten van een gereglementeerde 
boekenprijs voorgesteld in het artikel ‘Constructief cultuurbeleid zonder subsidies’.
Waar staan we 1 jaar verder?
Een stand van zaken. 

© Jos Bergen
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Voor een aantal meer technische kwes-
ties wordt nog naar een oplossing ge-
zocht. Het voorstel omvat papieren 
boeken én digitale boeken. De Euro-
pese Commissie beschouwt e-boeken 
als ‘diensten’ en niet als ‘producten’ en 
verwerpt de gelijkstelling van papier 
en digitaal, en dus ook een vaste boe-
kenprijs voor beide productvormen. 
Frankrijk heeft in de nationale wetge-
ving de vaste boekenprijs voor beide 
ingesteld en gaat de confrontatie met 
de EC aan. O.a. Duitsland en Nederland 
onderzoeken een gelijkaardige regeling. 

Het decreet voorziet een centraal in-
formatiepunt waar iedereen – en in de 
eerste plaats de boekenkoper – de ge-
reglementeerde prijs en de effectieve 
verschijningsdatum (die de 6 maanden-
periode afbakent) kan nakijken. Welke 
instantie of database daarvoor wordt be-
paald is nog niet duidelijk – Boekenbank/
Meta4Books, een databank van boek.be 
die de beschikbaarheid van boeken én 
geldende verkoopprijzen documenteert, 
is een mogelijke oplossing.

De complexiteit van het federale België 
laat niet toe dat dit Vlaams decreet ook 
van toepassing is op het grondgebied 
van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. 
Er is een samenwerkingsakkoord tussen 
beide Gewestregeringen noodzakelijk 
om die ruimtelijke toepasbaarheid te 
realiseren. Na jarenlange impasse is er 
ook een doorbraak rond deze thematiek 
in het Waalse gewest. Het kabinet van 
minister Milquet werkt in overleg met 
de Franstalige boekensectororganisaties 
Maison des Auteurs (SACD/Scam), ELC, 
ADEB en LFB aan een decreet voor een 
vaste boekenprijs. Een gezamenlijke dé-
marche van Vlaanderen en Wallonië rich-
ting Brussels Gewest kan mogelijk een 
akkoord bespoedigen.

Na jaren van prijsanarchie zal contro-
le op de naleving van de wet en zo no-
dig sanctionering noodzakelijk zijn. De 
Vlaamse Overheid heeft geen diensten 
die prijzencontroles uitvoeren; dit is fe-
derale bevoegdheid en gebeurt door de 
federale economische controledienst. 
Dit is een optie, weliswaar betalend door 
Vlaanderen. De Vlaamse Regulator voor 
de Media heeft controle- en sanctione-
ringsbevoegdheid voor o.a. reclame op tv 
en zou qua bevoegdheid uitgebreid kun-
nen worden naar dit decreet om, zoals 
de mededingingsautoriteit in Nederland, 
sturend en bewakend op te treden.

Het decreet voorziet – terecht – een 
evaluatie op de effecten. Om die doel-
gericht te laten verlopen is een bepaling 
van de meetpunten en een nulmeting 
noodzakelijk vóór de invoegetreding. 
Een vraag ook van de – wantrouwende 
– bibliotheeksector. Inclusief graag een 
nulmeting over de breedheid, de diep-
te en het aandeel van bestsellers in de 
bibliotheekcollecties. Een aanslepende 
welles-nietes discussie die vraagt naar 
objectieve gegevens.

De anti-houding van de bibliotheek- 
organisatie VVBAD (ook van alle biblio-
theken?) tegen de beperking van de 
korting tot 15% steunt hoofdzakelijk op  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

het continueren van een machtspositie 
uit het verleden waarbij boekhandels in 
een eenzijdige kortingenstrijd werden 
gedwongen en uit zelfbehoud moesten 
meegaan. Tegelijkertijd werden de ser-
viceverwachtingen behouden of zelfs 
verhoogd – de beste kwaliteit voor de 
beste prijs, een economisch onhaalbare 
wet zoals bekend. Ook hun argument 
van het ‘volume’ is naast de kwestie: 
de afname van de bibliotheken is 6,5% 
van de Vlaamse boekenmarkt, maar is 
gespreid over 308 klanten, 600 leve-
ringsadressen, 4.000 leveringen, meer 
dan 35.000 verschillende titels en 308 
verschillende administratieve instruc-
ties. Geen sprake dus van schaalvoorde-
len. Alle burgemeesterkanonnen in het 
Vlaams parlement zijn gemobiliseerd om 
de inlevering van €2,5 miljoen korting 
(gebaseerd op een onzorgvuldige en 
tendentieuze studie – een reële schat-
ting is eerder €1 miljoen) op een totaal-
budget van €205 miljoen, waarvan 96% 
subsidies, te counteren. Om daarmee 
eigenbelang te dienen en de doelen van 
een gereglementeerde boekenprijs te 
ondergraven, de belangrijke maatschap-
pelijke rol als (overheids)instituut in een 
marktcorrigerend cultuurbeleid daarmee 
negerend.

De finale
Minister Gatz heeft aangekondigd bij 
de opening van de Boekenbeurs op 
30 oktober toe te lichten welke concrete 
initiatieven hij zal nemen, daarmee ook 
tegemoetkomend aan een vraag van de 
commissie Cultuur om tegen einde okto-
ber met een definitief voorstel te komen 
voor bespreking in het Vlaams Parle-
ment. 

De boekensector en de leden van het 
Boekenoverleg hopen dat hun vraag naar 
een ‘culturele correctie op een economi-
sche wetmatigheid’, wat in essentie een 
gereglementeerde boekenprijs is, uitein-
delijk positief zal beantwoord worden. 
Om vanuit deze basisvoorwaarde samen 
verder te werken aan een positief kli-
maat voor boek en lezen.

...maar nog 
niet helemaal! 
 
Open vragen
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Net als de voorbije jaren biedt de 
samenwerking tussen het Verbond
van onafhankellijke boekhandels 
Confituur, dagblad De Morgen en 
beheersvennootschap deAuteurs, 
een podium (stand 442, hal 4) 
aan auteurs op de Boekenbeurs. 
Een uitgelezen moment om kennis te 
maken met nieuw werk, de persoon 
achter de auteur, literaire prijsbeesten, 
gevestigde waarden en debuterend 
talent.

deAuteurs zet tevens de schouders onder 
de Live-Lezershow (Groene zaal), een 
nooit geziene, wervelende show waarin 
kinderboeken op een unieke manier op 
het podium gebracht worden. Boek-
King Dimitri Leue en zijn muzikale 
Boekmakkers ontvangen schrijvers en 
tekenaars. Ze strijden tegen elkaar op het 
auteurspodium en gaan in interactie met 
het publiek. Reserveren op 
www.boekenbeurs.be is aanbevolen.

deAuteurs is fier opnieuw haar steentje bij 
te dragen aan waardevolle initiatieven die 
schrijvers en illustratoren in de spotlight 
plaatsen.

 ZONDAG 1 November
n PODIUM Stand 442: Confituur, De Morgen  
 en deAuteurs

11u00 > 11u30 - Bavo Claes over ‘Vijftig’
13u30 > 14u30 - Literatuur bij Confituur 

Jamal Ouariachi, Yves Petry, 
Fikry El Azzouzi en Frederik 
Willem Daem praten over 
hun nieuwste roman.

14u30 > 17u00 Frederik Willem Daem over 
‘Zelden gelezen woorden’

16u00 > 17u00 - P.F. Thomése over 
‘De onderwaterzwemmer’

n SIGNEERSESSIE Stand 442: Confituur, 
 De Morgen en deAuteurs

11u00 > 11u30 - John Boyne
11u30 > 12u00 - Bavo Claes
12u30 > 13u00 - Serge Simonart
14u00 > 17u00 - Frederik Willem Daem
14u00 > 14u30 - Jamal Ouariachi
14u30 > 15u00 - Fikry El Azzouzi
16u00 > 17u00 - P.F. Thomèse, Yves Petry, 

Paul Verhaeghe

 MAANDAG  2 November
n PODIUM Stand 442: Confituur, De Morgen  
 en deAuteurs

14u00 > 15u00 - Hafid Bouazza  over ‘De 
akker en de mantel’, het 
pamflet over vrouwen in 
de islam.

15u30 > 16u00 - Bart Stouten over zijn 
romandebuut ’Bidden om 
verboden vruchten’

n SIGNEERSESSIE Stand 442: Confituur, 
 De Morgen en deAuteurs

13u00 > 13u30 - Stefan Brijs
15u00 > 15u30 - Haffid Bouazza
16u00 > 16u30 - Bart Stouten

n LIVE-LEZERSHOW -14u00 - Groene zaal
• Dirk Nielandt-  Het avontuur van Andy V. 
• Valerie Eyckmans - Ella
• Sassafras De Bruyne - Cleo
• Leen De Meulenaere - Nelsons Yogaboek
• Wally De Doncker- Schim
• ILLUSTRATOR: Tom Schoonooghe

 ZATERDAG  7 November
n PODIUM Stand 442: Confituur, De Morgen  
 en deAuteurs

12u00 > 12u30 - Isabelle Rossaert
13u30 > 14u00 - Joris Vermassen over 

cartoons, censuur & ‘Het 
Zotte Geweld’

14u30 > 15u00 - Montasser AlDe’emeh en 
Pieter Stockmans over ‘De 
Jihadkaravaan: reis naar de 
wortels van de haat’

16u00 > 16u30 - Dag van de comedians: 
Jacques Vermeire & Ygor 
uit Poperinge

n SIGNEERSESSIE Stand 442: Confituur, 
De Morgen en deAuteurs

15u00 > 15u30 - Montasser Ade’ehem & 
Pieter Stockmans

14u00 > 14u30 - Joris Vermassen
16u30 > 17u00 - Jacques Vermeire +Ygor uit 

Poperinge

 VRIJDAG  6 November
n LIVE-LEZERSHOW -14u00 - Groene zaal
• Marieke Van Hooff - San Diego, mon amour
• Do Van Ranst - Voluit Samuel
• Diane Put en Rik De Wulf - Lotta mist oma
• Anna Vercammen - De koningin is 

verdwenen 
• Jef Aerts - Paard met Laarzen
• ILLUSTRATOR: Sabien Clement - Wacht

n SIGNEERSESSIE Stand 442: Confituur, 
 De Morgen en deAuteurs

14u30 > 14u30 - Tine Hens 
15u00 > 17u00 - Tania Stadsbader 
15u00 > 17u00 - Dr. Floris Wuyts

Niet te missen op de ...
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 DINSDAG  10 November
nDAG VAN deAuteurs Stand 442
10u00 > 17u00 -  deAuteurs Info- en vragen-

moment: eerste hulp bij 
aangiftes, juridisch advies, 
14u00 > 16u00: infoloket 

n PODIUM Stand 442: Confituur, De Morgen  
 en deAuteurs

19u00 > 20u00 - Maud Vanhauwaert stelt u 
voor aan poëtische sterren 
Charlotte Van den Broeck, 
Bart Meuleman, Peter 
Verhelst, Maarten Inghels, 
Delphine Lecompte, Jeroen 
Theunissen, Marc Tritsmans, 
Ruth Lasters en Eric Spinoy.

n SIGNEERSESSIE Stand 442: Confituur, 
 De Morgen en deAuteurs

13u00 > 13u30 - Feline Minne
16u00 > 17u00 - Dimitri Verbelen & Johan 

Temmerman
21u00 > 22u00 - Charlotte Van den Broeck, 

Bart Meuleman, Maarten 
Inghels, Jeroen Theunissen, 
Delphine Lecompte, Eric 
Spinoy en Ruth Lasters, 
Marc Tritsmans, Maud 
Vanhauwaert

 ZONDAG  8 November
n PODIUM Stand 442: Confituur, De Morgen  
 en deAuteurs

12u00 > 13u00 - Lies Van Gasse over ver 
‘Zand op zeebed, haar 
nieuwe graphic poem

14u00 > 15u00 - Literatuur bij Confituur 
Marnix Peeters, Merijn 
de Boer, Elvis Peeters en 
Maartje Wortel praten over 
hun nieuwe roman. U krijgt 
ook een voorproefje.

16u00 > 16u30 - Pat Donnez over zijn roman 
‘Lichterlaaie’

n SIGNEERSESSIE Stand 442: Confituur, 
 De Morgen en deAuteurs

12u30 > 13u00 - Lies Van Gasse
15u00 > 15u30 - Merijn de Boer, Elvis 

Peeters, Marnix Peeters en 
Maartje Wortel

16u00 > 17u00 - Santa Montefiore
16u30 > 17u00 - Pat Donnez

 WOENSDAG  4 November
n PODIUM Stand 442: Confituur, De Morgen  
 en deAuteurs

14u00 > 14u30 - Bouke Billiet stelt ‘Wij 
waren Trojanen’ voor

15u30 > 16u00 - Celia Ledoux stelt ‘Wild 
Vlees’ voor

n SIGNEERSESSIE Stand 442: Confituur, 
 De Morgen en deAuteurs
14u30 > 15u00 - Bouke Billiet
16u00 > 16u30 - Celia Ledoux

n LIVE-LEZERSHOW -14u00 - Groene zaal
• Paul Van Oevelen - Mijn moeder verzamelt 

vaders
• Li Lefébure - Reis van Raaf en Papegaai
• Laïla Koubaa - Hoger dan de bergen
• Marc De Bel - De dromenzuiger van Opa 

Pluizenbol
• ILLUSTRATOR: Thé Tjong-Khing - Kunst met 

Taart

 WOENSDAG  11 November
n PODIUM Stand 442: Confituur, De Morgen  
 en deAuteurs

11u00 > 11u30 - Louis Van Dievel over zijn 
roman ‘Vicky & John’

14u00 > 15u00 - Tommy Wieringa, auteur 
van het fantastische 
Joe Speedboot en het 
boekenweekgeschenk 
2014

15u00 > 15u30 - Elvis Peeters over zijn 
nieuwe roman ‘Jacht’

16u00 > 17u00 - Interview met Jan Brokken

n SIGNEERSESSIE Stand 442: Confituur, 
 De Morgen en deAuteurs

11u30 > 12u00 - Louis Van Dievel
15u00 > 16u00 - Tommy Wieringa
15u30 > 16u00 - Elvis Peeters
16u30 > 17u00 - Jan Brokken
17u00 > 17u30 - Griet Op De Beeck

 DONDERDAG  5 November

n LIVE-LEZERSHOW -14u00 - Groene zaal
• Luc Descamps - De Poortwereld
• Gaston Durnez - Het ABC van Gaston Durnez
• Tine Mortier - Min of meer per ongeluk
• Joke Van Leeuwen - Mooi boek
• ILLUSTRATOR: Guido Van Genechten

n PODIUM Stand 442: Confituur, De Morgen  
 en deAuteurs

20u00 > 20u30 - Aleksandr Skorobogatov 
over ‘Portret van een 
onbekend meisje’.

n SIGNEERSESSIE Stand 442: Confituur, 
 De Morgen en deAuteurs
21u00 > 21u30 - Aleksandr Skorobogatov

 DINSDAG  3 November
n PODIUM Stand 442: Confituur, De Morgen  
 en deAuteurs

11u30 > 12u30 - deAuteurs: wie zijn we en 
wat doen we? Presentatie 
door Barbara Cardoen  
ABC van het contractenrecht  
Barbara Persyn 

20u00 > 21u00 - Uur van Confituur: het 
samenwerkingsverband van 
onafhankelijke boekhandels 
blikt terug op het jaar en 
vooruit naar de toekomst.

20u30 > 22u00 - Muziek: pIE p. KLEIN speelt 
ten dans! 

n LIVE-LEZERSHOW -14u00 - Groene zaal
• Kristien Dieltiens - Reus van een beer
• Hilde Vandermeeren - Wolken boven 

waterdorp
• Hilde Gerard Het VE-familiegeheim
• Patrick Lagrou - Jacht op de kattenbeul
• Edward van de Vendel 
• ILLUSTRATOR: Annemie Berebrouckx

Wijzigingen zijn niet uit te sluiten
Raadpleeg www.boekenbeurs.be 
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Hoe ben jij bij Japanse literatuur 
terechtgekomen? 
Aanvankelijk had ik geen fascinatie of 
specifieke belangstelling voor Japan, 
maar ik hield van taal en literatuur en wou 
iets speciaals studeren, wat Japans werd. 
Later kon ik met een beurs naar Tokyo en 
tegen die tijd, eind jaren 80, stond Japan, 
in schril contrast tot West-Europa, op het 
hoogtepunt van zijn economische macht. 
Ik ben er 6 jaar gebleven, heb er ook voor 
een filmproductiefirma gewerkt en deed 
er onderzoek voor mijn doctoraat.
 
Waarom ben je teruggekomen naar 
België? 
Ik stelde vast dat de meeste buitenlanders 
die langer dan 5 jaar in Japan bleven, er 
voorgoed bleven en dat zag ik, na lang 
nadenken, toch niet zitten. Ik kwam terug 
en werkte mijn proefschrift af, waarin 

ook een vertaling zat van ‘Seventeen’, 
een novelle van Kenzaburo Oe. Toen 
die in ’94 de Nobelprijs won, werd een 
herwerkte versie van de novelle mijn 
eerste publicatie. Dat was meteen ook 
een reality check: je verdient weinig en 
het is niet evident om als Vlaams literair 
vertaler voor een Nederlandse uitgever 
te werken. Na 10 jaar lesgeven aan de 
hogeschool en freelance commercieel 
vertalen, vroeg uitgeverij Meulenhoff 
me een roman van Yasunari Kawabata te 
vertalen. Een stimuleringsbeurs van het 
intussen opgerichte Vlaams Fonds voor 
de Letteren maakte dat ook financieel 
interessanter. Nadien leidde een en 
ander naar uitgeverij Atlas in Amsterdam, 
die een inhaalbeweging maakte met het 
werk van Murakami. Ze vroegen me ‘Dans 
dans dans’ te vertalen en daarnaast ook 
een bloemlezing van korte Japanse 

verhalen samen te stellen. Sindsdien is 
literair vertalen mijn hoofdbezigheid. 
Daarnaast geef ik af en toe gastcolleges 
en werk ik regelmatig op filmfestivals, 
wat voor een leuke afwisseling zorgt. 

Zijn vertalers in Vlaanderen zichtbaar-
der dan vroeger? 
Er worden zeker meer initiatieven 
genomen. De VAV stuurt consequent 
mails naar tijdschriften of kranten die de 
vertaler in een recensie niet vermelden 
en het Vlaams Fonds voor de Letteren 
heeft een brochure uitgegeven waarin 17 
Vlaamse vertalers worden voorgesteld. 
Ze sporen er bibliotheken en culturele 
centra mee aan om ook hen eens uit te 
nodigen voor een lezing. Toch geven veel 
mensen toe dat ze nooit op de vertaler 
letten. In Japan is dat heel anders: daar 
hebben enkele vertalers een stevige 

Heeft u onlangs nog een boek van Murakami gelezen? In het Nederlands misschien? 
En weet u wie de vertaler was? De kans dat u op de eerste twee vragen ‘ja’ antwoordde maar 
op de derde ‘nee’ is behoorlijk groot. Omdat vertalers meer aandacht verdienen, zochten 
we er één op. Een gesprek met Luk Van Haute, vertaler van Japanse literatuur die met zijn boek 
‘Liefdesdood in Kamara’ eerder dit jaar de Filter Vertaalprijs won.  

Luk Van Haute
Literair vertaler
Nathalie Van der Perre
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reputatie en hun naam staat bijna even 
groot als die van de auteur op de omslag. 
Bij ons vermeldt men de vertaler meestal 
enkel op de titelpagina binnenin het 
boek, of op de achterflap. 

Is vertalen het scheppen van een nieuw 
literair werk? 
Zeker en vast! Het begrijpen van de 
brontekst volstaat niet. De zinsbouw 
van het Japans ligt ver van die van het 
Nederlands en je moet echt schuiven en 
omzetten, maar ook literair schrijftalent 
is een vereiste. In een recensie lees je 
jammer genoeg zelden dat de prachtige 
zinnen te danken zijn aan de vertaler, 
maar als het wat houterig klinkt of 
stilistisch minder geslaagd is, is het wel 
de schuld van de vertaler, ongeacht de 
kwaliteit van de brontekst. 

Is er eigenlijk zoiets als typisch Japanse 
literatuur? 
In mijn ogen niet. Met mijn bloemlezing 
‘Liefdesdood in Kamara’, waarin ik 40 
Japanse auteurs van eind 19de eeuw tot 
nu verzamelde, wilde ik aantonen dat 

de verscheidenheid heel groot is, zowel 
stilistisch als thematisch. Het imago 
van Japanse literatuur als lyrisch, vol 
natuurbeschrijvingen en weinig plot, is 

niet het hele verhaal. Je hoort weleens dat 
Murakami een atypische Japanse auteur 
zou zijn omdat zijn personages naar de 
Beatles luisteren en spaghetti eten, maar 
alle Japanners eten al 50 jaar spaghetti! 
Grote namen als Soseki, Tanizaki en 
Kawabata zijn in hun vroege werk ook 
zwaar beïnvloed door de Westerse 
literatuur. Op latere leeftijd grijpen ze 
dan vaak terug naar de Japanse traditie.  

Hoe ga je als vertaler om met cultureel 
typische elementen? 
Dat is altijd een afweging. Romans zijn 
bestemd voor een algemeen publiek 
en je moet rekening houden met de 
grootste gemene deler. Ik ga ervan uit 
dat iedereen sushi kent, dus dat laat ik 
staan, maar bij andere gerechten is dat 
minder evident. Zomaar een Nederlands 
equivalent gebruiken is echter riskant. Zo 
is yakitori een soort kippensateetje. Maar 
zo vertaald, denkt men in Nederland 
snel aan iets met pindasaus en dat is 
het helemaal niet. Je kan dat duiden in 
voetnoten, maar ik kies in overleg met de 
uitgever meestal voor een verklarende 
woordenlijst achteraan. 

‘Murakami zou een 
atypische Japanse 
auteur zijn omdat zijn 
personages naar de 
Beatles luisteren...’

Hoe ben je in het boekenvak terechtge-
komen?
Ik ben van opleiding jurist en ben kort 
na mijn huwelijk in het boekenvak be-
land. Zo heb ik gedurende vijf jaar in 
Nederland in een boekhandel gewerkt 
en daarna heb ik mijn eigen boekhan-
del gerund in België, Woeste Willem 
in Aalst. Het fijne daar was dat ik naast 
boekenverkoop ook veel auteurs kon 
uitnodigen. Ik was toen ook zelf al aan 
het schrijven en van het ene kwam al 
snel het andere.

Ik heb gedebuteerd bij uitgeverij die 
Keure, gewoon met een beginnend le-
zen-schoolboekje, maar in diezelfde pe-
riode werd ook mijn eerste beginnend 
lezen-boek bij de Eenhoorn uitgebracht. 
Vanaf toen ging het redelijk snel. Onder-
tussen heb ik voor vier of vijf uitgeverijen 

Kinderboekenschrijfster Joke Guns kruipt al enkele jaren graag en 
succesvol in haar pen, maar ook ondernemen zit haar in het bloed. 
In Aalst runde ze haar eigen boekhandel, Woeste Willem, en eind 
vorig jaar volgde ze haar hart naar Zweden.

Van daaruit blijft ze op zoek gaan naar nieuwe projecten en uitdagingen in 
en rond het jeugd- en kinderboekenvak. Wij zochten haar op, doken enkele 
dagen samen met haar het Zweedse literaire landschap in en keerden terug 
met het plan voor een eerste buitenlandse deAuteursbeurs. 

Joke Guns 
Auteur
Dorien De Loore
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geschreven en ook mijn eerste vertaling 
van een volwassen roman ligt in de win-
kel (‘Wie wij waren’, Lannoo, red.).

Nadat ik gestopt ben met de winkel, om-
dat het commerciële en de schoolboeken 
te belangrijk werden en het creatieve he-
lemaal ondergesneeuwd geraakte, ben ik 
fulltime gaan freelancen. Al snel moest 
er een combinatie gevonden worden van 
schrijven en vertalen met lesgeven. Ik 
heb toen ontdekt dat ik liever niet voor 
een klas kinderen sta, maar wel heel 
graag lesgeef aan gemotiveerde volwas-
senen. Die ben ik dan ook bij Wisper in 
Gent gaan zoeken, waar ik een aantal 
jaren de kinder- en jeugdliteratuur cur-
sussen heb gegeven. Daar ben ik natuur-
lijk mee gestopt nu ik in Zweden woon, 
maar ik geef aan een aantal mensen nog 
steeds online les. Dat is een pakket dat 
ik zelf heb verzonnen en samengesteld 
en op die manier coach ik mijn studenten 
vanop afstand. Dat werkt prima.

Ik zou het dan ook heel tof vinden om 
ook hier in Zweden af en toe een groep 
Vlamingen te krijgen die zin hebben om 
les te krijgen. We hebben ons eigen huis 
in verhuur, een b&b in de straat en er zijn 
hier nog twee of drie huisjes in het dorp 
te huur, in de buurt van het meer. Dus in 
combinatie met lesgeven is hier eigenlijk 
wel iets mogelijk.

Wie of wat inspireert je bij het schrijven 
van je eigen verhalen?
Mijn grote inspiratie is altijd Astrid Lind-
gren geweest. Ik heb haar pas leren ken-
nen toen ik eigenlijk al jongvolwassen 
was, dus ze is eigenlijk helemaal geen 
kinderidool van me geweest. Ik heb die 
boeken pas ontdekt toen ik daar nood 

aan had in mijn leven en heb daar heel 
veel uit gehaald. Zowel in het schrijven 
van boeken als in het organiseren van ac-
tiviteiten voor andere schrijvers en illus-
tratoren heb ik steeds ook geprobeerd 
om er zoveel mogelijk haar geest in te 
leggen. Ik laat mij inspireren door haar 
als persoon, door haar als karakter, door 
hoe ze in de wereld stond en hoe politiek 
gedreven ze was. Eigenlijk hou ik niet zo 
van politiek, maar de manier waarop zij 
het deed vind ik enorm bewonderens-
waardig.

Zij had ook heel rake observaties over 
hoe een boek eruit moet zien. Ze zei 
altijd dat een boek een krachtig begin 
moet hebben, een degelijk middenstuk 
en een spitsvondig einde. Ze stelde dat 
voor als een snoek, met de kop, het lijf 
en de staartvin. De foto die in Astrid 
Lindgrens Näs te zien is van die snoek 
die dwars door dat boek gaat, heb ik dan 
ook heel vaak in mijn cursussen gebruikt. 
Dat heeft ook te maken met hoe ik zelf 
mijn verhalen het liefste wil hebben.  Af 
en toe verlies ik de focus wel eens uit 
het oog, dan zit ik helemaal vast met een 
verhaal en dan neem ik soms mijn eigen 
lessen nog eens terug en denk ik ‘ik heb 
weer niet naar mezelf geluisterd’.

Waar ben je momenteel mee bezig ?
Ik vind het heel fijn om gedreven en 
creatieve mensen die mooie verhalen 

schrijven ook met anderen in contact te 
brengen, omdat anders de bron wel eens 
opdroogt. Men zit vaak in dezelfde vijver 
te vissen en ik word daar wel eens wat 
verdrietig van, omdat het ook bepaalde 
goede mensen doet afhaken. Ik heb echt 
mensen zien stoppen met schrijven en 
tekenen en dat vind ik jammer. Ik denk 
dat een project als een schrijversresiden-
tie in Zweden speciaal voor kinder- en 
jeugdauteurs en -illustratoren juist die 
boost kan geven van ‘tsjonge, er zijn 
er nog die in mij geloven, ik mag eens 
buiten de deur, zie nieuwe mensen, ont-
moet mezelf in een vreemde cultuur en 
ik kan mezelf een beetje heruitvinden.’ Ik 
hoop echt dat dat kan gebeuren dus ik 
wil hier graag veel schrijvers uitnodigen. 
Dat we dat in zo’n mooi concept kun-
nen gieten samen met een organisatie 
als deAuteurs, dat vind ik dan ook heel 
fijn. deAuteurs heeft de know-how, de 
achtergrond en een heel andere insteek 
die ik totaal niet heb en ik denk dat dat 
perfect in elkaar past.

Op welke manier zijn boekhandels ge-
organiseerd in Zweden? Waarin liggen 
eventuele verschillen met België?
In Zweden zijn er een heleboel boekhan-
dels, maar de meeste zijn toch een beet-
je verkapte papierwarenwinkels met veel 
speelgoed en af en toe een paar leuke 
boeken. Het initiatief dat ik zelf met mijn 
boekhandel Woeste Willem probeerde 
uit te stralen, door dingen te organiseren, 
mensen op hun gemak te stellen, liever 
mensen zonder boek dan met een slecht 
boek naar buiten te laten gaan, daar heb 
ik hier echt naar gezocht. In de grote ke-
tens vond ik dat hier niet, ik vond er ze-
ker wel mijn boeken, maar het was toch 
nooit helemaal de sfeer of het karakter 

‘Astrid Lindgren stelde 
een goed boek voor als 
een snoek, met een kop,
lijf en staartvin.’
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dat ik zocht. In Eksjö, de mooiste houten 
stad van Zweden, zit dan een boekhandel 
die al van in halverwege de negentiende 
eeuw bestaat, twee jaar lang verhuisd is 
na een brand en sindsdien terug op zijn 
oorspronkelijke plek staat. Een boekhan-
del met veel geschiedenis dus. Ze blijven 
ook heel fanatiek zelfstandig, ze doen 
hun zin en ze doen precies hetzelfde 
waar ik altijd van gedroomd heb en wat 
ik ook zelf heb gedaan. Het is dus heel 
tof, dat heb ik ook van in het begin be-
dacht, dat onze auteurs en illustratoren 
uit Vlaanderen daar terecht kunnen om 
er een ontmoeting te hebben met hun 
Zweedse collega’s. Dan weet ik gewoon 
dat het over de mensen gaat, over de 
kwaliteit van hun werk en niet over het 
feit dat hij of zij ‘beroemd’ genoeg is. We 

zijn daar erg goed ontvangen geweest, 
eerst waren ze wat afwachtend, maar na-
dien toch al snel nieuwsgierig en uitno-
digend. Dus ik denk dat ze ons met open 
armen zullen verwelkomen als wij met 
prettige auteurs en illustratoren komen 
aanzetten.

Ook een bezoek aan het cultuurcentrum 
dat verbonden is met de geboorteplaats 
van Astrid Lindgren, staat op de planning 
voor ons beursproject. Waarom is dat 
centrum voor jou zo bijzonder?
Astrid Lindgrens Näs is een heel open 
centrum met helaas een tekort aan bud-
get en een beetje ruzie met de gemeente 
omdat die geen geld meer willen vrijma-
ken want het is ‘maar’ cultuur. Dat is inter-
nationaal dezelfde ziekte, maar toch zie 

je bij hen ook de nieuwsgierigheid naar 
nieuwe dingen. Elk jaar is daar ook de 
Alma-winnaar te gast (de Astrid Lindgren 
Memorial Award, red.), alle jeugdauteurs 
en -illustratoren kennen die prijs, dat is 
iets dat trekt, denk ik. Het is ook gewoon 
een prachtig centrum dat veel meer is 
dan een museum. Zo zijn er bijvoorbeeld 
tuinen rond aangelegd en lopen er vaak 
ook tentoonstellingen. Dat een auteur en 
illustrator die uit Vlaanderen komen daar 
zomaar een dag mogen werken, in de 
geest en onder de grote paraplu van As-
trid Lindgren, dat ze gebruik mogen ma-
ken van de bibliotheek, ze daar de sfeer 
kunnen inademen, mensen kunnen ont-
moeten die dagelijks met haar en haar 
familie in contact zijn geweest, ik denk 
dat dat echt wel een buitenkans is.

Aanbod enkel voor leden van deAuteurs en gericht aan auteurs 
en illustratoren van kinder- en jeugdliteratuur, die minstens 
2 literaire werken publiceerden bij een professionele uitgeverij 
en voeling hebben met de Scandinavische literatuur en de 
nalatenschap van Astrid Lindgren.
De voorkeur gaat naar een duo auteur en illustrator. 
Auteur of illustrator ook afzonderlijk welkom.
Tussenkomst in reis-en verblijfskosten door deAuteurs 

Locatie:
BJÖRKÖBY (Zweden)
Samenwerking: Astrid Lindgrens Näs (Vimmerby, Zweden) 
& Eksjö Bokhandel (Eksjö, Zweden)

Duur en verblijf
Periode: zondag 8/05 tem zondag 22/05/2016 (2 weken)
Auteur en/of illustrator verblijft in een Zweeds houten 
huis met twee slaapkamers, woonkamer, badkamer en een 
keukentje.
https://vakantiehuisinbjorkoby.wordpress.com

Aanvragen
Kandidatuur met motivatiebrief insturen vóór 31/12/2015 
via ddeloore@deauteurs.be 
bekendmaking op 31/01/2016

Programma
De auteur/illustrator is bereid om tijdens het verblijf mee te 
werken aan 1 tot 3 auteursbezoeken aan een Scandinavische 
collega.
De auteur/illustrator schrijft een kort verhaal/maakt een 
illustratie.
De auteur/illustrator kan een dag werken in de bibliotheek in 
het geboortehuis van Astrid Lindgren.
De auteur/illustrator kan een Zweedse grundskola bezoeken, 
om daar over eigen werk te vertellen/een workshop te geven.
De auteur/illustrator ontmoet lezers in het boeiend kader van 
een gepassioneerde Zweedse boekhandel.

BEURS • AUTEUR/ILLUSTRATOR SCHRIJVERS-
RESIDENTIE IN ZWEDEN

Källäng 
Genieten van Småland • Zweden
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Freek Mariën
Taalunie Toneelschrijfprijs 2015

Eva Küpper
Ensor voor beste documentaire

Freek Mariën mocht tijdens het 
Nederlands Theater Festival de Taalunie 
Toneelschrijfprijs 2015 in ontvangst 
nemen voor zijn stuk ‘Wachten en 
andere heldendaden’.

“Ik was zeer blij en verrast toen ik hoor-
de dat ik gewonnen had. Ik had me die 
ochtend, toen iemand ernaar vroeg, drie 
procent kans gegeven, omdat ik de sterke 
teksten van de andere genomineerden 
had gelezen. ‘Wachten en andere helden-
daden’ is een atypische tekst over hoe 
een groep verandert door een ingrijpen-
de gebeurtenis. We kozen voor wachters, 
met hun herkenbare patronen om zo die 
veranderende groepsdynamiek zichtbaar 
te maken. De vele verklaringen die na het 
onverklaarbare wegvallen van een wach-

ter ontstaan, boden de mogelijkheid om 
veel relevante maatschappelijke thema-
tieken aan te raken. Dat de jury koos voor 
een jeugdtheatertekst en deze evengoed 
als tekst voor volwassenen zag, vond ik 
een mooi compliment: ik ben zeer bewust 
bezig met de lagen in mijn tekst zodat 
die ook voor volwassenen uitdagend is. 
Ik hoop dat dit deuren opent om eens 
theaterteksten voor anderen te schrijven. 
Momenteel schrijf ik aan mijn eerste kin-
derboek en een Russische tragedie.”

Op het Filmfestival Oostende 2015 ging 
de Ensor voor Beste Documentaire naar 
“Gardenia – Before the last curtain falls” 
van Thomas Wallner en Eva Küpper.

“Het was een fantastische verrassing om 
te weten te komen dat Gardenia de Ensor 
voor beste documentaire had gewonnen. 
Ik was tijdens de prijsuitreiking 10.000km 
van huis en kon het eerst niet geloven, 
maar toen stroomden de reacties binnen 
en wist ik dat het waar was. Tot onze 
grote vreugde is de film erin geslaagd om 
wereldwijd al heel wat harten en prijzen 
te veroveren, maar we zijn allemaal 
ontzettend trots om deze bijzondere 
erkenning in eigen land te krijgen. Het 
betekent dat we onze prachtige cast 
en het wondermooie theaterstuk van 

Alain Platel en Frank Van Laecke eer aan 
hebben gedaan, en dat is het mooiste 
compliment wat er is. Het was een intens 
productieprocess en een erg fijne ervaring 
om de film samen met Thomas Wallner te 
regisseren, en ik ben hem en iedereen die 
aan de film heeft meegewerkt dan ook 
eeuwig dankbaar. Guys and girls, the next 
drink is on me!“

De afgelopen maanden werden flink wat prijzen en onderscheidingen uitgereikt. 
Naast tal van deAuteurs-leden mochten ook twee bestuursleden van deAuteurs de champagne ontkurken. 
Freek Mariën en Eva Küpper werden bekroond met respectievelijk de Taalunie Toneelschrijfprijs 2015 en 
de Ensor voor beste documentaire.Wij vroegen hen om een korte reactie.

©Ellen van den Bouwhuysen
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In september kregen de leden van deAu-
teurs een herinnering in hun mailbox om 
hen een ultieme keer aan te sporen om 
nieuw uitgegeven en gepubliceerd werk 
aan te geven om hun kopierechten voor 
het jaar 2014 uitbetaald te krijgen. Ook 
het leenrecht wordt op basis van de aan-
giften van werken berekend en uitbetaald. 
Daarnaast werd ook gevraagd om de onli-
ne-publicaties op te lijsten om de literaire 
thuiskopierechten uitbetaald te krijgen.

Waarover gaat het? 
Literaire auteurs krijgen via deAuteurs 
volgende rechten uitbetaald: 

• Kopierecht of reprografievergoeding: 
Volgens de bepalingen van de auteurs-
wetgeving mogen er binnen bepaalde 
grenzen fotokopieën uit auteursrech-
telijk beschermde werken worden ge-
nomen zonder de toestemming van de 
auteur of uitgever. De kopie mag wel 
enkel voor privé-, (bedrijfs)interne of on-
derwijsdoeleinden, of voor wetenschap-
pelijk onderzoek gemaakt worden.  

Om auteurs en uitgevers te vergoeden 
voor het aanzienlijke economische na-
deel dat ze daardoor lijden, voorziet 
de wet de ‘reprografievergoeding’. Het 
bedrag van die vergoeding is bepaald bij 
Koninklijk Besluit. 

De reprografievergoeding bestaat uit een 
proportionele vergoeding voor de kopie-
en van beschermde werken (‘evenredige 
vergoeding’) en een vergoeding op de 
toestellen waarmee die kopieën kunnen 
worden gemaakt (‘forfaitaire vergoeding’). 
In de toekomst zal de vergoeding worden 
uitgebreid naar prints en printers. De 
beheersvennootschap Reprobel (www.re-
probel.be) is als enige in België gemach-
tigd de reprografievergoeding te innen. 

• Openbaar leenrecht: 
De auteurswetgeving bevat ook een 
uitzondering op het auteursrecht voor 
het uitlenen van werken (bv. boeken, 
tijdschriften, partituren, cd’s, dvd’s, vi-
deogames) in openbare bibliotheken. De 
collectieve auteursrechtvergoeding die 

daartegenover staat, is het  leenrecht dat 
eveneens wordt geïnd door Reprobel. Zij 
stort dan een deel van de vergoeding 
door aan Auvibel  (de centrale beheers-
vennootschap voor rechthebbenden in 
de muziek- en audiovisuele sector). 

Ook hier worden de tarieven – gebaseerd 
op de collecties van de bibliotheken en 
op het aantal uitleningen – bij K.B. be-
paald. Het leenrecht is nog steeds veel te 
laag in vergelijking met andere Europese 
landen. Zie ook het dossier dat deAuteurs 
hierover opstelde op www.deauteurs.be. 

• Digitale literaire thuiskopie: 
Er moet geen toestemming  worden ge-
vraagd aan de rechthebbenden voor het 
kopiëren van hun werken en prestaties 
binnen de familiale kring. Oorspronkelijk 
enkel voor audiovisuele werken en geluids-
werken, maar sinds december 2013  geldt 
deze regeling ook voor literaire werken.

Het kopiëren van een E-book in famili-
ale kring valt bijvoorbeeld onder deze 
uitzondering. Als tegenprestatie voor 
deze uitzondering heeft de wetgever ook 
voorzien in een vergoedingssysteem. 
Het uitschakelen van het principiële ver-
bodsrecht in geval van privé-kopie heeft 
een inkomstenverlies voor de rechtheb-
benden tot gevolg. Deze vergoeding 
is wettelijk geregeld in een Koninklijk 
Besluit. De Belgische wetgever heeft 
gekozen voor een systeem van heffing 
op apparaten en blanco-dragers die de 
reproductie van werken en prestaties 
mogelijk maken. De vergoeding wordt 
geïnd door Auvibel. 

Verdeling binnen het auteurscollege 
Van zodra Reprobel en Auvibel de hier-
boven vermelde vergoedingen hebben 
geïnd, worden deze in gelijke helften 
verdeeld onder de auteurs en uitgevers. 
Vervolgens beginnen de onderhande-
lingen over de verdeling in elk college. 
deAuteurs zetelt samen met VEWA, JAM, 
ASSUCOPIE, SACD, Scam, SOFAM en SA-
BAM in het  auteurscollege en eist daar 
de vergoeding op voor haar leden op 
basis van de aangifte van hun werken. 

Waarom is de aangifte zo belangrijk? 
Voor de individuele auteur: kopie-en 
leenrecht zijn collectieve rechten. Als de 
een auteur-lid niet of laattijdig aangeeft, 
kan deAuteurs geen opeising doen in het 
auteurscollege. De koek van de vergoe-
ding wordt dan verdeeld onder diegenen 
die wel een aangifte deden.
Voor deAuteurs: Hoe meer auteurs en 
hoe meer aangiften, hoe sterker deAu-
teurs staat in de opeising van de bedra-
gen. De macht van het getal speelt in de 
opeisingsgesprekken binnen de colleges 
een (te) grote rol.

Toekomst
Wij streven er naar om een samenwer-
king uit te bouwen met ‘Boekenbank/ 
Meta4Books’ om een snellere uitwis-
seling van gegevens mogelijk te maken 
en onze leden een deel van het werk te 
besparen. Wij houden u op de hoogte. 

Moraal van het verhaal: Vergeet niet 
tijdig uw aangifte te doen! Het heeft 
belangrijke gevolgen voor uzelf en voor 
de collectiviteit. 

Literaire auteurs: aandacht aub!
Zonder aangifte van werken
geen centen!

Hoe gebeurt deze aangifte? 

U kunt onze online-aangifte mo-
dule gebruiken, maar u kunt ook uw 
bibliografie met online en off-line 
publicaties doorsturen naar de do-
cumentatiedienst, die de werken dan 
inbrengt in de databank. Onze mede-
werkers staan voor u klaar! 

Bij vragen: 

Documentatiedienst: 02 551 03 57 
documentatiedienst@deauteurs.be
Auteursdienst: 02 551 03 42
auteursdienst@deauteurs.be

Meer info op www.deauteurs.be, 
www.reprobel.be of www.auvibel.be
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Situering
De term e-boeken omvat digitale docu-
menten die op e-reader, smartphones, 
computers en tablets gelezen kunnen 
worden. Michael Haert begon in 1971 
het Project Gutenberg waarbij hij een 
digitale bibliotheek opstartte met wer-
ken uit het publiek domein. De voorloper 
van heel wat vernieuwingen op het vlak 
van boeken en documentenbeheer loopt 
parallel met technologische ontwikke-
lingen en nieuwe devices. De lancering 
in 2007 door Sony van een e-reader op 
basis van elektronisch papier dat gewist 
en herschreven kan worden, was een 

bepalende fase in de doorbraak naar 
een groot publiek van het digitale boek 
in enge zin. De nieuwe technologie op 
basis van materiaal met kleine bolle-
tjes die reageren op elektrische lading 
en positief (zwart) of negatief (wit) to-
nen, verbeterde de leeskwaliteit. Een  
lezersvriendelijke en betaalbare tool 
was beschikbaar en zoals de beschik-
baarheid van de MP3-speler opslag en 
verspreiding van digitale muziek moge-
lijk maakte, zo maakte de e-reader de 
doorbraak van het elektronisch lezen 
mogelijk. De snelle doorbraak van de 
tablet, weliswaar met lager leescomfort 

en groter verbruik, versterkte de popula-
riteit van het digitale boek. De lancering 
door Amazon van de eigen Kindle binnen 
het gesloten ecosysteem, betekende de 
doorbraak terwijl de evolutie naar de do-
minante ePub-standaard eveneens voor 
een bijkomende impuls zorgde.
 
De voordelen zijn duidelijk: klein in vo-
lume, licht in gewicht, een zeer ruime 
opslagcapaciteit, kunnen instellen van 
lettertype en/of -grootte, laag stroom-
verbruik enkel nodig bij het opbouwen 
van het beeld, stijgend aanbod aan titels 
aan lagere prijzen. Ook nadelen: een zeer 

Rond de eeuwwisseling werd het einde van het papieren boek voorspeld – het e-boek zou 
het milieuonvriendelijke en ouderwetse papieren boek verdringen. Waar staan we 15 jaar 
verder: wat is de positie van het e-boek? De toekomst? De eigenheden? De consequenties 
voor de waardeketen van het boek en zijn traditionele actoren: auteurs, uitgevers, 
boekverkooppunten… en de lezers? De valkuilen en de succesfactoren? Een roundup.

e-boeken: entr’acte, evergreen of exit?

Carlo Van Baelen 

*… en wat betekent dit voor auteurs
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laag ‘bezitsgevoelen’ (de psychologische 
compensatie voor het niet lezen in de 
boekenkast), noodzaak aan een externe 
lichtbron (zoals bij een papieren boek), 
voor auteurs en producenten: de zeer 
lage drempel naar kopiëren en piraterij, 
de noodzaak aan een internetverbinding 
voor het downloaden en een kleiner 
titel aanbod (zeker van oudere titels). 

e-boekenmarkt1   
Op de Amerikaanse markt stagneert het 
aandeel van e-boeken op 17 à 18 % van 
de totale publieksboekenmarkt. In Vlaan-
deren verloopt de groei veel trager: in de 
eerste jaarhelft van 2015 was het aan-
deel gestegen tot 3 %, of een verkoop 
van 485.000 exemplaren in de laatste 
twaalf maanden. 80 % van de digitale 
boeken zijn fictietitels (waarvan 40 % 
romans en 36 % spannende boeken 
en thrillers), 6 % kinderboeken en 4 % 
non fictie. De gemiddelde aankoopprijs 
bedroeg € 8,89 of een prijsverschil van 
40 % met de gemiddelde verkoopprijs 
van een papieren boek. Bijna 1 op 4 van 
de verkochte boeken door een internet-
boekhandel is een e-boek, terwijl het 
aandeel van de internetboekhandels in 
de totale markt 15 % is. Het Nederlands-
talige titelaanbod bedraagt 38.855 titels 
(een stijging met 4 % ten opzichte van 
31.12.2014) of 44 % van het titelaanbod 
op papier. 

Waardeketen verandert!             
Het klassieke businessmodel van auteur 
– uitgever – distributeur – boekhandel – 
lezer en hun onderlinge afhankelijkheid 
wordt door de ontwikkeling van het elek-
tronische boek overhoop gehaald.
Elke auteur zal in principe vanuit zijn ei-
gen webomgeving aan iedere potentiële 
lezer zijn tekst in een elektronisch be-
stand rechtstreeks kunnen aanleveren. 
De rol van de uitgeverij als maker en ver-
markter van het manuscript – de rol van 
de distributeur als transporteur van het 
fysieke boek – de rol van de boekhandel 
als presentator en leverancier aan de le-
zer; elk van deze rollen kunnen technisch 
gesproken worden uitgeschakeld en au-
teur en lezer direct verbinden.
Deze tussenschakels zullen hun toege-
voegde waarde op het vlak van vorm-
geving, redactie, promotie, ontsluiting, 
begeleiding van de koper… zichtbaar 
moeten maken voor auteur en lezer om 
hun positie in de waardeketen te behou-
den. Doordat de zichtbare ‘fysieke’ com-
ponent wegvalt (boek als tactiel product) 
dreigen de overige functies als gemakke-

lijk overneembaar tot overbodig te wor-
den beschouwd. 

De auteur en de lezer dreigen wel in 
een onoverzichtelijke aanbodmarkt te-
recht te komen waarin het ontbreken van 
kwaliteitsbewaking, auteursbegeleiding, 
betrouwbare informatie, onafhankelijke 
toeleiding… de lezer doen verdrinken. In 
een digitale ruimte zonder beperkingen 
dreigen vraag en aanbod door gebrek 
aan overzicht en begeleiding meer dan 
ooit langs elkaar heen te schieten.

Nieuwe businessmodellen
De gewijzigde productie en distributie 
en de nieuwe drager leiden tot nieuwe 
verdienmodellen. Naast verkoop, wor-
den verhuring (offline tijdelijk beschik-
baar) en streaming (internetverbinding 
noodzakelijk) mogelijk. De digitale vorm 
maakt kopiëren en doorgeven zeer ge-
makkelijk; een zorg voor de rechtheb-
benden die men probeert te controleren 
door een gesloten ecosysteem waardoor 
kopiëren technisch sterk beperkt wordt 
en sociale DRM die via een watermerk de 
oorspronkelijke koper identificeert. 
Nieuwe exploitatievormen worden ont-
wikkeld en uitgeprobeerd.

Elly’s Choice (uitgeverijgroep VBK) 
biedt op abonnementsbasis gedurende 
1 maand een selectie van 10 titels aan 
die dan tijdelijk kunnen gedownload en 
opgeslagen worden. Als gebruiker heb 
je dus geen keuzemogelijkheid, die ge-
beurt door de aanbieder. De doelstelling 
ligt eerder op een financieel laagdrem-
pelige kennismakingsmogelijkheid met 
het werk van een auteur hopend op afge-
leide aankopen van papieren boeken. De 
formule is nog niet actief aangeboden op 
de Vlaamse markt. 

YIEHA is een gezamenlijk digitaal plat-
form van Ballon Media en Standaard 
Uitgeverij (WPG Uitgevers) en biedt ruim 
1.000 stripverhalen digitaal aan voor 
stripbeleving op laptop, pc, smartphone 
of tablet. Bij YIEHA kan je albums kopen 
vanaf € 3,99 of huren voor 10 dagen van-
af € 1,99; van alle albums kan je ook een 
gratis preview bekijken. Aanbod voor de 
laptop of pc gebeurt via streaming en je 
hebt dus steeds een internetverbinding 
nodig. Via de App kan je wel downloaden 
en albums op je toestel opslaan. Gehuur-
de albums kan je na 10 dagen niet meer 
lezen. Albums die je kocht blijven op het 
toestel staan. Hier ligt het accent op de 
maximale beschikbaarheid van alle titels 
uit een reeks, ook deze die niet meer op 
papier leverbaar zijn. De gratis preview is 
bedoeld om smaakvormend te zijn voor 
nieuwe reeksen.

Bliyoo (Nederlandse Bruna-keten) biedt 
onbeperkt boeken en tijdschriften le-
zen aan via een abonnement en is zowel 
beschikbaar via app (smartphone en ta-
blet), eReader als pc en laptop. Mits in-

‘De gratis preview 
is bedoeld om 
smaakvormend te 
zijn voor nieuwe
reeksen.’

1 Gegevens Gfk/Boek.be – e-book barometer
e-Centraal Boekhuis
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ternetverbinding onbeperkt leesbaar. 
Binnen Bliyoo mag je maximaal drie boe-
ken en drie tijdschriften zo lang als je 
wilt op je leesplank zetten. Als ze uit zijn, 
kun je ze moeiteloos omwisselen en aan 
iets nieuws beginnen. Er is geen verbin-
ding nodig om te kunnen lezen want na 
het downloaden via app van een boek of 
tijdschrift staan de documenten offline 
op tablet of smartphone. Einde augustus 
bedroeg het aanbod 4.500 boeken en 
144 tijdschriften.

e-boeken in de bibliotheek
Van september 2014 tot mei 2015 na-
men 215 Vlaamse openbare biblio-
theken deel aan een proefproject van 
Bibnet met 400 e-titels. Na aankoop van 
een voucher voor 3 titels aan € 5 in de 
plaatselijke bibliotheekvestiging, kon via 
een app, eerst voor Androidtoestellen en 
later ook voor Apple, de titel gedownload 
worden en gedurende 4 weken gelezen. 
Binnen de muren van de bibliotheek wa-
ren de e-boeken gratis raadpleegbaar. 
Downloaden op e-reader was niet moge-
lijk – de rechtenhebbende uitgeverijen 
zagen te veel risico op onbeperkt kopi-
eren en downloaden. De respons bleef 
ver onder de verwachtingen, dit door 
technische problemen met de apps, de 
beperkte titelselectie, de procedure van 
de betalende vouchers, de onbekendheid 
van de bibliotheken met het medium en 
de promotie ervan, de drempelvrees bij 
de gebruikers… Een grondige evaluatie 
zal moeten uitwijzen binnen welke con-
dities een aanbod van e-boeken via de 
openbare bibliotheken wel kan werken. 
In Nederland is de coördinatie van het 

e-boekengebeuren in de openbare bi-
bliotheken toegewezen aan de Konink-
lijke Bibliotheek Den Haag. Vermits het 
lenen van e-boeken niet behoort tot de 
collectieve uitzonderingen op het exploi-
tatierecht van boeken, moeten bibliothe-
ken afzonderlijk onderhandelen met de 
uitgevers.
Uitgevers – en dus ook auteurs – zijn zeer 
terughoudend in het vrijgeven van leen-
recht op e-boeken. De zeer lage wettelijk 
vastgelegde vergoeding op uitlening van 
papieren boeken (2,2 eurocent per uitle-
ning in Vlaanderen) wil men niet herhaald 

zien in de vergoeding voor e-boekenuit-
leningen. De verkrijgingsdrempel is im-
mers veel lager – een internetverbinding 
volstaat – en zolang er geen duidelijke 
afspraken zijn over de aankoopprijs en 
gebruikscondities van een e-boek (1 titel 
aan 1 gebruiker tegelijkertijd – betaling 
per uitlening – heraankoop na x aantal uit-
leningen…) en binnen een concurrentieel 
gratis aanbodmodel door bibliotheken, 
blijven uitgevers afwachtend om e-boe-
ken uitleenbaar te maken.

Zoals de bibliotheken verliezen ook de 
(fysieke) boekhandels een deel van hun 

functie; de lezer / koper hoeft niet meer 
naar de bibliotheek / boekhandel en kan 
van thuis uit aankopen of uitlenen. Het 
gebrek aan direct contact leidt tot bete-
kenisverlies en dwingt om nieuwe toe-
gevoegde waardes te gaan ontwikkelen: 
selectie, hulp bij de keuze, gebruiksge-
mak, suggesties, specialisatie, technische 
ondersteuning… 

Branchevreemde spelers – zie Amazon, 
bol.com, Apple – roeren zich sterk in deze 
markt, niet zozeer omwille van de waarde 
die ze toekennen aan boeken; ze gebrui-
ken boeken als trekker, als lokker voor hun 
andere producten en diensten. De aan-
koopmacht die ze daardoor verwerven is 
zeker niet bevorderlijk voor een breed aan-
bod, experimenten en minderheidstitels.
 
Een belangrijke factor in het aankoop-
proces van boeken – het toevallig ont-
dekken, rondkijkend in de boekhandel 
of bibliotheek – verdwijnt grotendeels 
in het digitale koopproces; keuzever-
menging tot wat bekend is en toespit-
sen op bestsellers mee gestuurd door 
prominente plaatsing op de websites en 
een gestuurde ‘aanbevelingenpolitiek’ 
dreigen tot verarming van het aanbod te 
leiden. Waar voor papieren boeken een 
‘push’-politiek mogelijk was door ruime 
aanwezigheid van titels in vele boek-
distributiepunten, is voor e-boeken een 
‘pull’-strategie noodzakelijk waarbij men 
kopers / lezers informeert / bewerkt om 
specifieke titels te kopen – een aanpak 
die veel meer promotiemiddelen vergt 
en dus ook zeer selectief zal ingezet wor-
den op een beperkt aantal titels. 

‘De zeer lage wettelijk 
vastgelegde vergoeding 
op uitlening van 
papieren boeken wil
men niet herhaald zien...’
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Het is intussen duidelijk dat e-boeken 
niet leiden tot een vergroting van de 
boekenmarkt, wel tot verschuiving van 
papier naar digitaal. Uit een recent on-
derzoek van boek.be en iMinds naar de 
betaalbereidheid van de Vlaamse e-boe-
kenkoper voor een digitaal boek, blijkt 
die tussen de € 7 en € 9 te liggen. De 
helft van de gemiddelde prijs van een 
papieren boek. Kostprijstechnisch is die 
lage verkoopprijs echter niet haalbaar: 
de vaste kosten voor redactie, vormge-
ving en overhead blijven gelijk, digitaal 
of papier - de marketing en promotie 
worden duurder omdat de potentiële 
koper ‘gelokt’ moet worden naar de web-
site, er zijn immers geen boekhandels 
waar het boek toevallig ontdekt kan wor-
den - BTW op digitale boeken is 21 %, 
op papieren boeken 6 %, 15 % duurder 
dus - de auteur ontvangt in principe een 
hogere procentuele vergoeding dan op 
een papieren boek. Die kostenelemen-
ten compenseren niet dat er geen papier 
en druk- of opslag- en distributiekosten 
zijn. De prijsperceptie van de consument 
dat alles wat ‘internet’ (begrijp digitaal) 
is gratis of zeer goedkoop moet zijn, is 
in tegenspraak met de reële kosten voor 
een digitaal boek. 

Het inkomstenaandeel van de auteurs 
staat dus daardoor ook onder druk: in de 
meeste oudere uitgaveovereenkomsten 
zijn er geen afspraken over de exploitatie 
als e-boek. De veel toegepaste 10 -ver-
goeding voor papieren boeken is nadelig 
voor e-boeken door de lagere verkoop-
prijs, wordt niet gecompenseerd door 
extra afzet en tast de gelijke verdeling 

van de bruto-opbrengst tussen uitgeve-
rij en auteur aan. Bij gebrek aan trans-
parante kostenmodellen voor e-boeken 
is een evenwichtige nieuwe verhouding 
nog niet uitgekristalliseerd. Een 50/50 
verdeling op basis van het principe van 
afgeleide rechten stuit op hetzelfde ge-
brek aan transparantie: hoe bepaal je 
objectief de netto-opbrengsten van een 
e-boek veelal nog een afgeleid product-
vorm van het papieren boek – welke kos-
ten gelden voor het p-boek, welke voor 
het e-boek?

Zelf exploiteren dan maar gezien de in 
theorie gemakkelijke bereikbaarheid van 
de koper?

Elke auteur zal in principe vanuit zijn 
eigen webomgeving aan iedere poten-
tiële lezer zijn tekst in een elektronisch 
bestand rechtstreeks kunnen aanleve-
ren. Maar dan moet hij/zij wel volgende 
functies combineren: creëren - objectief 
en marktgericht selecteren - doelgroep-
gerichte vormgeving, digitale productie, 
communicatie, vermarkting (direct en 
tussenkanalen) - beveiligde stockering en 
verspreiding, facturatie, inning, remune-
ratie - auteursrechterlijke bescherming, 
exploitatie nevenrechten, ontwikkeling 

multimediale afgeleiden - presentatie 
aan doelpubliek, informatiebewaking en 
-sturing, metadatabeheersing en -verrij-
king - dialoog met lezers – zelfpromotie. 
Een onmogelijke opdracht! Er zullen dus 
‘uitgevers’ en ‘boekhandelaars’ nodig 
blijven om de kloof voor e-boeken tus-
sen auteur en lezer te overbruggen.

De toekomst van het e-boek?
Als digitaal product zal het e-boek, net 
zoals het papieren boek, een evergreen 
worden. De consument zal uiteindelijk 
beslissen, maar het is intussen duidelijk 
dat er vraag blijft voor het fysieke boek 
en dat de positie van het e-boek vooral 
voor de genres met een lage symboli-
sche bewaarwaarde, weinig status en 
eerder inzettend op ontspanning zal 
toenemen. De huidige vorm, als product 
voor een e-reader, is eerder een entr’ac-
te. Zoals in de muziekindustrie de LP 
grotendeels is vervangen door de CD en 
de MP3-speler, zo zal de e-reader door 
technische vernieuwingen ook andere 
vormen gaan aannemen, met meer func-
ties, kleurmogelijkheden, interactiviteit, 
leesondersteuning… Het e-boek is geen 
tijdelijke hype, zoals er geen exit zal vol-
gen voor het papieren boek, zal ook het 
e-boek een vast gegeven worden in de 
boekenmarkt. Maar ook hier zal verdere 
technische evolutie en vernieuwing dus 
inspelen op concurrentie van andere me-
dia en consumentenwensen. 

*… en wat betekent 
dit voor auteurs

‘Het e-boek zal , net als 
het papieren boek,
een evergreen worden.’
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deAuteurs biedt
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permanent een constructieve dialoog met
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