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Voorwoord

Inhoud

De gure herfstdagen doen hun intrede en de Antwerpse Boekenbeurs komt met 
rasse schreden dichterbij. Naar goede gewoonte is dat het uitgelezen moment om 
een iTems gewijd aan literatuur in uw bus te doen vallen.

De Boekenbeurs 2014 geeft speciale aandacht aan het stripgenre. Koen van 
Rompaey, de coördinator van Stripgids licht het programma toe en staat stil 
bij de Sketch Battle, een evenement van boek.be en Stripgids dat deAuteurs 
ondersteunt. 
Het medium strips in al zijn mogelijke genres en de plek van strips in de 
literatuur is ook waar we het met Judith Vanistendael over hadden.

Op de Boekenbeurs geeft deAuteurs ook dit jaar weer zijn steun aan het 
literatuurprogramma van Confituur, de vereniging van onafhankelijke 
boekhandelaars. Op hun stand nodigen zij auteurs van diverse pluimage uit. 
iTems sprak met twee van hen: schrijfster Ann De Craemer en comedian/auteur 
Steven Goegebeur.
 
Verder geeft Carlo Van Baelen in deze editie zijn visie op het belang van het 
invoeren van een gereglementeerde boekenprijs. In het Vlaams regeerakkoord 
staat immers te lezen dat die in de regeerperiode 2014-2019 zal ingevoerd 
worden: ‘Met een gereglementeerde boekenprijs, in de vorm van een maximaal 
kortingsplafond gedurende de eerste zes maanden, geven we de sector 
ademruimte om te blijven investeren in een rijk en divers boekenaanbod.’.

Omdat deAuteurs sinds dit jaar ook een steentje bijdraagt aan de 
Toneelschrijfprijs, spraken we met Martijn Nicolaas van de Taalunie, die de prijs 
mee organiseert.

Tot slot hebben we het ook over het belang van vertalen, in een gesprek met 
classicus, dichter en vertaler Patrick Lateur. Het statuut van de vertaler blijft te 
veel onderbelicht en ook daar wil deAuteurs iets aan doen. 

We kijken ook met interesse uit naar de beleidsnota van de nieuwe Minister 
van cultuur en media Sven Gatz. In het Vlaams regeerakkoord trok onder 
meer volgende passage onze aandacht ‘We zullen er op toezien dat auteurs 
en uitvoerders voor hun prestaties in de media correct worden vergoed, met 
vrijwaring van de rechten die hen wettelijk toekomen en het beteugelen van de 
piraterij’. 
Dit veronderstelt volgens ons het voorbestaan van het collectief beheer.
Wij willen graag mee werken aan de concretisering van deze doelstellingen. 

Wij wensen u alvast veel leesplezier. 
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Velen omschrijven jou als een echte 
Vlaamse schrijfster. Wat vind je 
daarvan? 
Ik heb daar geen problemen mee. 
Sommige auteurs verzinnen fictieve 
dorpsnamen uit angst te herkenbaar of 
Vlaams te zijn, maar ik begrijp dat niet. 
Mijn roman ‘Kwikzilver’ is ook al een keer  
‘te veel heimat’ en provinciaal genoemd 
maar ik vind het op zich provinciaal om 
zoiets te zeggen. Alsof Vlaamse literatuur 

niet universeel kan zijn. Bijna al de 
boeken van Hugo Claus situeren zich in 
West-Vlaanderen en we zijn het er toch 
over eens dat die verhalen verder reiken 
dan Vlaanderen? Knausgård schrijft ook 
heel autobiografisch maar ik heb nog 
nooit in een Vlaamse recensie gelezen 
dat het provinciaal zou zijn. Dus als de 
heimat ver weg is, is het geen probleem. 
Ik ben er niet mee bezig. Mijn laatste drie 
boeken spelen zich in Vlaanderen af, 

maar het volgende gaat over taal en mijn 
eerste boek ‘Duizend-en-één dromen. 
Een reis langs de Trans-Iraanse Spoorlijn’ 
was literaire non-fictie en ging over Iran. 
Het kan echt alle kanten op.

Is er een rode draad te vinden in je 
werk? 
Het gaat altijd over de gewone man. In 
Iran heb ik geen gesprekken gevoerd 
met geestelijken of politici maar wel 

Ann De Craemer
 

Ze debuteerde met non-fictie over Iran, 
maar haar volgende drie romans ‘Vurige 
tong’, ‘De seingever’ en ‘Kwikzilver’ 
situeren zich in West-Vlaanderen. Daar 
liggen ook haar roots, die ze nooit zal 
verloochenen. Emoties oproepen, dat is 
waar het bij Ann De Craemer om draait, en 
dat doet ze met succes. Een gesprek. 

®Koen Broos



met de man in de straat . Dat 
geldt ook voor de drie meer 
literaire boeken, en heeft met 
mijn afkomst te maken: ik 
kom uit een arbeidersgezin 
waar hoogdravendheid niet 
geapprecieerd werd. Toen ik 
Germaanse talen studeerde en 
in het weekend thuis al eens 
een moeilijk woord gebruikte, 
was de kritiek snel: ‘doe maar 
gewoon’. Dat zit ook in mij. Als 
ik nalees wat ik geschreven 
heb, ga ik er altijd op letten dat 
ik geen te moeilijke woorden 
gebruik en ook qua stijl kies ik 
voor eenvoud, ik ben niet voor 
metaforen of het symbolische.

Naast romans schrijf je ook 
columns. 
Ja, momenteel schrijf ik voor 
HP De Tijd, voor het tijdschrift 
van de Taalunie, voor Onze Taal 
en ook voor Bahamontes, een 
wielertijdschrift, wat iets heel 
anders is.  Zij vroegen me omdat 
‘De seingever’ over koers ging 
en ik er - net als vele andere 
schrijvers overigens - wel een fascinatie 
voor heb. Van alle sporten heeft 
wielrennen immers het meest met fictie 
te maken: we lijken nooit het werkelijke 
verhaal achter de koers te kennen en 
verhalen van doping en leugens maken 
het net spannend. 
Voor De Morgen online schrijf ik nog over 
een andere passie: ik heb er een taalblog. 
Ik vind dat we zorg moeten dragen voor 
onze taal, dat het geen speeltuin is. 
Voor mij zijn spelling en grammatica als 
verkeersregels die je moet respecteren. 
Ik krijg ontzettend veel reacties op die 
blog. Mijn stuk over dt-fouten waarin 
mijn standpunt is dat er te soepel wordt 
mee omgesprongen, is meer dan 3000 
keer gedeeld en de reacties varieerden 
van akkoord gaan tot echte haatmails – 
die dan ook weer vol taalfouten stonden 
(lacht). Ik vind het wel straf dat het bijna 
zover gekomen is dat je je er niet meer 
druk mag over maken: ‘laat maar waaien! 
Het is niet erg, als we elkaar maar 
verstaan… ‘ Ik denk dat taal op dat vlak 
bijna symbolisch is voor de maatschappij: 
je moet alles maar ok vinden.
 
En dat doe jij duidelijk niet. Heb je 
meningen genoeg voor al wat je 
schrijft? 
Dat is niet altijd makkelijk, ik ben het 
meningencircus soms ook beu, en vraag 
me inderdaad af of ik wel elke week een 
mening heb. Mijn opdracht voor HP de 

Tijd wil ik bijvoorbeeld graag blijven doen 
op voorwaarde dat het echt een column 
mag zijn. Ik vind dat het verschil tussen 
een opiniestuk en een column aan het 
vervagen is. Vooral in de kranten moet 
het snelsnel en actueel zijn, maar een 
column gaat over de kleine observaties 
en niet over een duidelijk standpunt dat 
veel geliked en gedeeld moet worden. 

Wat zijn de drijfveren voor je romans? 
‘Vurige tong’ stoelt voor 90% op 
verontwaardiging over de kerk. De 
reacties op dat boek waren ook enorm 
heftig, zowel van mensen die mijn 
mening deelden als van zij die vonden 
dat het gelogen was. Maar ik wil ook 
graag dat mijn boeken emoties oproepen. 
In ‘Vurige tong’ was het kwaadheid, 
in ‘De seingever’ eerder ontroering. 
‘Kwikzilver’ heb ik dan weer geschreven 
uit ontgoocheling; ik ervaarde een soort 
onrecht dat ik wou rechtzetten over het 
feit dat het huis van mijn grootmoeder 
moest afgebroken worden om plaats te 
ruimen voor een KMO-zone  waardoor zij 
moest verhuizen.

Wat zijn je verdere professionele 
dromen? 
Ik wil graag nog veel boeken 
schrijven en een groeiend publiek 
bereiken. Ik ben soms wel bang 
voor wat er komen zal. Ik heb er 
mijn hele leven van gedroomd 
om te schrijven en misschien 
leest binnen twintig jaar niemand 
nog boeken. Philip Roth heeft al 
gezegd: ‘de roman is dood’ en als 
de roman niet volledig verdwijnt 
worden de lezers ervan misschien 
net zo’n kleine groep als diegenen 
die nu poëzie lezen. De behoefte 
aan verhalen zal wel blijven 
maar die situeren zich ook op 
andere media. Ik geloof niet dat 
de literatuur slachtoffer is van de 
digitalisering, maar wel van het 
feit dat mensen geestelijk steeds 
minder in staat zijn om zich lang 
te concentreren. Dat verklaart ook 
het succes van het kortverhaal: je 
kan dat sneller wegleggen, zoals 
je de statussen van Facebook 
leest. 

Ben jij online actief? 
Als hedendaags auteur lijk je aanwezig 
te moeten zijn op Facebook, Twitter etc. 
Ik ben er actief maar soms vraag ik me 
af of het echt noodzakelijk is. Je krijgt 
veel positieve reacties maar toch ook 
veel zever: mensen die op een arrogante 
manier tweets sturen of beginnen te 
chatten zonder je aan te spreken. Toen 
ik vroeger naar de Boekenbeurs ging en 
Tom Lanoye zag zitten, ging mijn hart 
sneller slaan. Ik had een analoge camera 
mee en probeerde een foto te nemen 
zonder dat hij het merkte. De auteur had 
nog een soort aura, maar nu staan ze zo 
dicht bij hun publiek dat er soms ook 
minder respect is. Ik weet niet of dat zo 
goed is, misschien moeten auteurs zich 
weer wat terugtrekken in een ivoren 
toren (lacht). Maar de vraag is natuurlijk 
of beginnende auteurs dan nog zouden 
kunnen doorbreken. 

deAuteurs • iTems •4•

‘Een column gaat 
over de kleine
observaties’
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Vanwaar de discussie over het woord 
strip? 
Er is veel te doen rond het woord strip 
omdat het geassocieerd wordt met 
een bepaald genre. Film heeft dat 
niet, iedereen weet dat er nu eenmaal 
verschillende soorten films zijn. Net zoals 
er verschillende soorten sculpturen, 
romans of theater bestaan. Maar bij 
strips wordt het medium sterk gelinkt 
aan de woorden ‘jongeren of kinderen’, 
‘grappig’, ‘mannelijk, ‘cliché’, ‘popcultuur’, 
‘licht’. Terwijl een strip gewoon een 
verhaal vertelt in beelden. Sinds een 
jaar of twintig worden ook buiten de 
marge alle genres uitgeprobeerd. Het is 
een soort ontvoogding van het medium. 
Ik lig er niet wakker van, de discussie is 

niet wat mij het meest fascineert, maar 
ze is wel belangrijk omdat het gaat over 
het verbreden van de mogelijkheden van 
het medium.

Wat is jouw genre? 
Ik ben daar niet mee bezig, ik vertel 
een verhaal. Ik heb beeldverhaal 
gestudeerd aan Sint- Lukas en mijn 
docenten omschreven mijn werk als 
‘autobiografisch vrouwelijk geëngageerd 
sentimenteel geneuzel.’ Maar schattig 
bedoeld, hè (lacht). ‘De maagd en de 
neger’ waarvan het eerste deel mijn 
afstudeerproject was, gaat over een wit 
meisje dat verliefd wordt op een Togolese 
vluchteling, en dat was inderdaad nogal 

sterk autobiografisch. Maar ook niet 
volledig. Dat zou pokkesaai zijn, mijn 
leven is helemaal niet zo spannend. 
Mijn tweede boek ‘Toen David zijn stem 
verloor’ is niet autobiografisch meer. Mijn 
uitgeverij noemt dat een constructroman, 
het is mathematisch opgebouwde fictie 
waarvoor ik personages heb bedacht en 
opgebouwd om binnen het verhaal te 
functioneren. Het thema kanker is wel 
iets wat ik van dichtbij heb meegemaakt 
maar het verhaal zelf niet.

Waar ben je nu mee bezig? 
Ik werk aan een boek over een bodyguard 
die Spaanse politici beschermt tegen 
aanslagen van de ETA. Het zal ‘El salto’ 
heten en het scenario is geschreven 

Judith Vanistendael
  
Of je het nu strips, beeldverhalen of graphic novels noemt, maakt Judith Vanistendael 
niet veel uit. Zij wil verhalen vertellen en doet dat door ze te tekenen. Maar wat is het 
probleem met de terminologie? En welke plaats nemen die getekende verhalen in 
binnen de literatuur? 

© Daphne Titeca
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door Mark Bellido, die zelf bodyguard 
geworden is om het te kunnen schrijven. 
Ik heb ook net een reeks kinderboeken 
afgesloten met Michael De Cock: ‘Rosie 
en Moussa’. 

Hoe ontstaan jouw verhalen? 
Verhalen borrelen letterlijk op in mijn 
hoofd. Momenteel heb ik een idee voor 
een bewerking van de Oddyseus. Ik 
vertrek sowieso altijd vanuit het verhaal 
en bedenk dan hoe ik dat het beste 

kan vertellen. Soms is dat heel filmisch, 
soms niet. Het kan in zwart-wit, in kleur, 
ik gebruik waterverf of pen en inkt of 
kleurpotloden: alles kan. 
Ik geef nu zelf het vak beeldverhaal aan 
Sint-Lukas en was aan het lezen over het 
belang van verhalen. Het is iets van alle 
tijden en mensen zijn echt geobsedeerd 

en vaak verslaafd aan verhalen. Ik wilde 
met een typisch klassiek verhaal aan de 
slag in een hedendaagse context. Daarom 
heb ik de Odysseus getransponeerd naar 
nu en omgedraaid en dan ontstond er 
een verhaal over Penelope, die niet meer 
wacht op haar man, maar altijd op reis 
gaat. Dat zit nu in mijn hoofd, daar ga ik 
aan schaven en dan construeer ik het. 

Heb je ook al prijzen gewonnen met je 
boeken? 
Nee, ik ben wel al een paar keer geno-
mineerd, maar ik heb er nog nooit eentje 
gewonnen. Net zoals mijn vader, Geert 
Vanistendael, overigens. We zijn beiden 
succesvol, verkopen goed, maar prijzen 

winnen we niet. Wat me overigens fasci-
neert is dat beeldverhalen niet worden 
opgenomen in de literaire prijzen. Je 
kiest als kunstenaar voor een medium 
en komt automatisch in een bepaalde 
omgeving terecht. Ik ben in de strip te-
rechtgekomen, maar heb niet altijd het 
gevoel dat wat ik doe aansluit bij wat de 
anderen doen. Maar wanneer ik op een 
literair festival rondloop, heb ik dat wel. 
Ik merk dat ik dezelfde insteek heb als 
schrijvers, zonder daarmee een negatief 
oordeel over het één of het ander te wil-
len vellen. 

Ik zit in een soort grensgebied. In Vlaan-
deren en Nederland zijn er maar relatief 
weinig mensen bezig met literaire strips 
en dus is het moeilijk om er een aparte 
prijs voor in te richten. Maar er moet wel 
een huis zijn voor die productie. De vraag 
is eigenlijk waar we gaan wonen: bij het 
genre of bij het medium? Momenteel 
vallen die strips onder de stripprijzen, 
zoals die van Angoulême. En het is wel 
fijn dat alle genres daar aan bod kun-
nen komen, dat je er als genomineerde 
naast een avonturen- of trollenverhaal 

terchtkomt, maar je krijgt vaak een etiket 
opgeplakt dat niet bij je werk past. Daar-
om pleit ik er toch voor om ook binnen 
de literaire prijzen een plek te vinden 
voor het beeldverhaal. 

‘Verhalen borrelen 
letterlijk op
in mijn hoofd’
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Wat doet Stripgids precies? 
Stripgids houdt zich bezig met het maken 
van een magazine en we reiken jaarlijks 
de Vlaamse cultuurprijs voor de strip, ‘de 
Bronzen Adhemar’ uit op het stripfestival 
van Turnhout. Officieus samengevat 
zijn we het expertisecentrum en 
de ambassadeur voor de Vlaamse 
strip in binnen-en buitenland. In de 
Stripgids vind je interviews, reportages, 
nieuws, recensies en uiteraard ook 
voor- en napublicaties, strips die al 
elders gepubliceerd zijn. Stripgids is 
oorspronkelijk door onze voorlopers 
als magazine opgestart in ’74, dus we 
vieren dit jaar onze 40e verjaardag. 
Ondertussen is de structuur veranderd 
en worden we voornamelijk ondersteund 
door het Vlaams Fonds voor de Letteren. 
In Stripgids laten we bewust alle genres 
aan bod komen: van wat ooit denigrerend 
de waspoederstrip is genoemd -  laat 
ons dat de BV-strip noemen - over de 
familiestrip, zoals de Kiekeboes en Suske 
en Wiske, tot wat men de laatste 10 jaar 
de graphic novel noemt, via porno en 
alles wat je je kan indenken.

Wat houdt het stripprogramma op de 
Boekenbeurs in? 
Strips is echt wel het inhoudelijke 
hoofdthema van de Boekenbeurs, 12 da-
gen lang. De rode draad is een poll naar 
de beste Belgische strip, in samenwerking 
met de VRT. Een jury heeft een shortlist 
van de 20 beste Belgische strips samen-
gesteld en het programma ‘Braakland’ op 
Radio 1 voegt daar 5 wildcards aan toe. 
Vanaf de eerste publieksdag van de Boe-

Koen Van Rompaey

Het centrale thema van de Boekenbeurs 2014 is strips. Logischerwijze werd 

aan Stripgids, de enige neutrale, gesubsidieerde speler in het veld, gedacht 

om het stripprogramma mee te helpen uitwerken. 

Koen Van Rompaey, de coördinator van Stripgids, licht het 

hele opzet toe en staat ook even stil bij een onderdeel dat 

door deAuteurs wordt gesteund: de Sketch battle. 

© Bart Van der Moeren

©Stripgids



kenbeurs kunnen 
mensen stemmen 
en op 11 november 
maakt Braakland 
in een lange uit-
zending vanop 
de Boekenbeurs 

de winnaar bekend. 
Het gezicht en het geluid van 

het programma is Alex Agnew, een echte 
stripliefhebber. Hij presenteert verschil-
lende onderdelen. 

deAuteurs ondersteunt één van die 
onderdelen, de Sketch battle. Hoe gaat 
dat in zijn werk? 
In de Sketch battle strijden 4 tekenaars - 
Serge Baeken, Pieter de Poortere, Aimée 
de Jong en Wide Vercnocke - tegen 
elkaar. Ze krijgen opdrachten die ze 
onder tijdsdruk moeten uitvoeren. Het 
publiek stemt via een applausmeter. De 
tekenaars spelen alle vier tegen elkaar 
en aan het einde komen de twee besten 
tegen elkaar uit. Alex Agnew is master 
of ceremonies: hij entertaint, geeft 
opdrachten en commentaar en betrekt 
het publiek erbij. 

Hoe gaat het eigenlijk met de strip in 
België? 
De sector is in transitie. Het gaat goed 
als je naar de algemene verkoopscijfers 
van de boekensector kijkt: strips nemen 
nog altijd 5 of meer plaatsen in van de 
top 10, maar we moeten eerlijk zijn: de 
verkoop loopt wel terug. In vergelijking 
met het buitenland doen we het dan 
weer wel beter; als je de manga’s buiten 

beschouwing laat, zijn er onder de 4 best 
verkopende strips in de wereld nog altijd 3 
Belgen:  Kuifje, De Smurfen en Lucky Luke. 
De vierde is het Franse Asterix. Vlaamse 
strips gaan ook sneller internationaal. 
Als een graphic novel van Brecht Evens 
bij ons 3000 exemplaren verkoopt – 
wat peanuts is - is dat een bestseller. 
Nieuwe auteurs die op de markt komen, 
hebben het sowieso veel moeilijker: er 
zijn geen voorpublicatiemogelijkheden 
meer omdat kranten de stap niet durven 
te zetten naar andere strips. Maar… twee 
jaar geleden was Brecht Evens al wel 
vertaald in 13 talen, wat impressionant 
is als je weet dat Jommeke, Nero en 
Kiekeboe ongelofelijk veel moeite gedaan  

hebben om de buitenlandse markt open 
te beuken, zonder veel succes. 

Is strips lezen iets typisch Belgisch? 
Absoluut, iedereen in België die 20+ is, 
is opgegroeid met strips. Qua productie 
in verhouding tot het aantal inwoners, 
moeten wij maar twee landen in de 
wereld laten voorgaan: Japan en Zuid-
Korea. Er zijn in Vlaanderen alleen 
bijvoorbeeld al 56 miljoen Jommekes 

verkocht. Naar het aantal inwoners 
berekend, wil dat zeggen dat wij allemaal, 
van de allerkleinste tot de alleroudste, 
gemiddeld minstens negen Jommekes 
in ons bezit hebben. Dat vinden ze in 
het buitenland echt waanzinnig. Een 
ander voorbeeld vind je in de opleiding 
beeldverhaal aan Sint-Lukas: van de 21 
masterstudenten vorig jaar kwamen er 
maar 7 uit Vlaanderen. De andere 14 
komen van overal uit de wereld: VS, Zuid-
Afrika,… Als je hen vraagt waarom ze in 
godsnaam in België beeldverhaal komen 
studeren, antwoorden ze met een grote 
vanzelfsprekendheid: ‘Brussel/België is 
de bakermat, het mekka van de strip.’
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‘Iedereen boven de 20
in België, is opgegroeid 
met strips.’

zaterdag 1 nov
van 16u tot 17u 

Rode Zaal
Boekenbeurs

Serge Baeken
Pieter de Poortere,
Aimée de Jong en
Wide Vercnocke

duelleren met 
pen en penseel

Master of
ceremonies:
Alex Agnew

Een initiatief van
Stripgids & boek.be

ism deAuteurs

Sketch 
Battle
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 Vrijdag 31/10

u 11u Fikry El Azzouzi

‘Drarrie in de nacht’: 4 jongeren 
dagen de nacht uit, maar die 
blijft onverstoorbaar. Die wacht 
gewoon zijn kans af en slaat dan 
meedogenloos toe.
n Confituur ism deAuteurs

u 13u Diane Broeckhoven 

Diane Broeckhoven viert de her-
uitgave van ‘De buitenkant van 
Meneer Jules’ en leidt ons door 
haar nieuwste roman ‘De Pop-
pendokter’: Hendrik Roest en zijn 
joodse bovenbuurmeisje Esther 
spelen als kinderen met elkaar. 
En dan, in 1942, is Esther plotse-
ling verdwenen. Hendrik ontfermt 
zich over haar pop Trui.
n Confituur ism deAuteurs

 

 Zaterdag 1/11

u 13u Bart Koubaa

Bart Koubaa leest en zingt voor 
uit zijn nieuwe roman ‘De vogels 
van Europa’.
n Confituur ism deAuteurs

u 15u Bart Meuleman

Bart Meuleman schreef met ‘De 
jongste zoon’ een straf & autobio-
grafisch debuut en gidst ons door 
zijn jeugd in de Noorderkempen.
n Confituur ism deAuteurs

u 16u Over J.D. Salinger

Christophe Vekeman & Herman 
Brusselmans over hun liefde voor 
J.D. Salinger
n DeMorgen ism Confituur

 Zondag 2/11

u 14u Bart Debbaut

Bart Debbaut schreef het satiri-
sche ‘En toen schiep God Kevin’. 
We zijn razend nieuwsgierig hoe 
Kevin het er als de nieuwe zoon 
van God vanaf brengt.
n Confituur ism deAuteurs

u 16u Literaire Prijsbeesten

Joost De Vries (Gouden Boeken-
uil) - Stefan Hertmans (Vlaamse 
Cultuurprijs) & Ilja Leonard Pfeif-
fer (Libris Literatuurprijs) 
n DeMorgen ism Confituur

 Dinsdag 4/11

u 20u Het uur van Confituur

De Confituurboekhandels blikken 
terug op het afgelopen jaar, en 
kondigen aan wie de auteur is 
van het boekhandelsgeschenk 
voor de Dag van de Onafhankelij-
ke boekhandel.

 Donderdag 6/11

u 16u Hafid Bouazza 

Interview met Hafid Bouazza over 
zijn pamflet ‘De akker en de man-
tel’ omtrent vrouwen in de islam.  
n DeMorgen ism Confituur

 Vrijdag 7/11

u 16u Jean Paul van Bendegem 

Barbara Debusschere interviewt 
Jean Paul van Bendegem over 
‘Elke drie seconden’. 
n DeMorgen ism Confituur

 Zaterdag 8/11

u 12u30 Casa Benali

Abdelkader Benali & Saïda Benali  
over hun Marrokaans huis-tuin- 
en kookboek. 
n DeMorgen ism Confituur

u 14u Steven Goegebeur

Steven Goegebeur en Nigel Wil-
liams worden door Karel Michiels 
aan de tand gevoeld over ‘De 
geknipte man voor comedy’ over 
Steven’s eerste show.
n Confituur ism deAuteurs

u 16u Griet Op de Beeck

Interview met Griet Op de Beeck 
over ‘Kom hier dat ik u kus’. 
n DeMorgen ism Confituur

 Zondag 9/11

u 13u Peter Holvoet-Hanssen 

Peter Holvoet-Hanssen zingt en 
leest voor uit  “Zoutkrabber Expedi-
ties”,  zijn nieuwe roman waarin hij 
een aangrijpend liefdesverhaal én 
een rauw oorlogsverslag met elkaar 
verbindt.

op de Boekenbeurs
Het BONTE PODIUM literatuurluik, een samenwerking tussen het Verbond
van onafhankellijke boekhandels Confituur, dagblad De Morgen en
beheersvennootschap deAuteurs, biedt net als vorig jaar schrijvers een podium
op de Boekenbeurs. Een uitgelezen moment om kennis te maken met nieuw werk,
de persoon achter de auteur, literaire prijsbeesten, gevestigde waarden en jong
(en niet zo jong) debuterend talent.

deAuteurs is fier opnieuw haar steentje te kunnen bijdragen aan het realiseren van attractieve
en waardevolle initiatieven die schrijvers en tekenaars/illustratoren in de spotlight plaatsen.

Wijzigingen zijn niet uit te sluiten
Raadpleeg www.boekenbeurs.be 
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Zondag 9/11

u 13u Peter Holvoet-Hanssen 

n Confituur ism deAuteurs

u 16u Literair Varieté 

Met Jeroen Theunissen, Peter 
Terrin, Ann De Craemer en Frank 
Albers  
n DeMorgen ism Confituur

 Maandag 10/11

u 12u30 Luc Boudens

‘Op eenzame hoogte’:
het fascinerende relaas van
een genegenheid
over generaties heen
die uitmondt in een onvermijde-
lijke neergang
n Confituur ism deAuteurs

u 14u Kris Van Steenberge

Kris Van Steenberge schreef met 
‘Woesten’ een onweerstaanbaar 
debuut en maakte er ook een 
prachtig luisterboek van. Een 
genot om de man aan het woord 
te horen
n Confituur ism deAuteurs

u 15u Kris Peeters

In ‘Weg van mobiliteit’ stelt Kris 
Peeters stelt zich de vraag hoe 
mobiliteit ons weer gelukkig 
kan maken. Eigenzinnig en zelf-
relativerend. En jawel, er zijn 
mogelijkheden zat!  
n Confituur ism deAuteurs

u 16u Luc De Vos

Christophe Vekeman interviewt 
Luc De Vos over ‘Paddenkoppen-
land’.  
n DeMorgen ism Confituur

 Dinsdag 11/11

u 12u30 Joris Vermassen

Joris Vermassen leverde met ‘Het 
zotte geweld’ een ontroerend 
mooie beeldroman af. Reden ge-
noeg om hem uit te nodigen!
n Confituur ism deAuteurs

u 14u30 Miavoye

Koen Peeters / Pascal Verbeken 
en Koen Broucke lezen voor uit 
‘Miavoye’, het boek van beeldend 
kunstenaar Koen Broucke en 
schrijvers Peter Holvoet-Hanssen, 
Koen Peeters en Pascal Verbeken 
over Paul van Ostaijen. Ze trokken 
op bedevaart van het Antwerpse 
Schoonselhof naar het Waalse 
dorpje MIavoye. Het boek is een 
reisverslag en een liefdesverkla-
ring aan de baanbrekende dichter.
n Confituur ism deAuteurs

u 16u Literair Varieté 

Met Herman Brusselmans, Griet 
Op De Beeck, Marnix Peeters & 
Thierry Baudet.  
n DeMorgen ism Confituur

Foto’s cover & programma

Fikry El Azzouzi ©Dieter Tieleman 
Diane Broeckhoven ©Christophe 
de Wit 
Bart Koubaa ©Laïla Koubaa
Bart Meuleman ©Hans Vermeulen 
Bart Debbaut ©Steven Massart 
Steven Goegebeur © Filip Van Roe 
Luc Boudens ©Elisabeth Van Lierop 
Kris Peeters ©Tom Peeters
Joris Vermassen ©Rony Heirman

Serge Baeken, Pieter de Poortere, 
Aimée de Jong & Wide Vercnocke 
©Bart Van der Moeren

Serge Baeken Pieter de Poortere Aimée de Jong Wide Vercnocke

 Zaterdag 1/11 Sketch Battle 16 tot 17u - de Rode Zaal  (Boek.be - Stripgids - deAuteurs)
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Enkel ‘prijs’ is dodelijk
De economische theorie van de ‘onzicht-
bare hand’ beschrijft het zelfregulerende 
effect van een markt met als afgelei-
de de stelling dat vraag en aanbod een 
evenwicht bereiken in een evenwichtige 
prijs die koper en verkoper tot een deal 
brengen. Niets nieuws onder zon, Adam 
Smith beschreef dit principe reeds in 
1759. Een verregaande vereenvoudiging 
van een complex proces dat informatie 
verzamelen, kiezen, afwegen, beslissen 
en kopen of niet kopen inhoudt. Alsof 
de ‘prijs’ daarin de enige determinant 
is, alsof we in (koop)daden steeds 
optreden als de perfecte homo econo-
micus die elke beslissing qua rendement 

optimaliseert. Saaier kan het leven dan 
niet worden. ‘Prijs’ houdt de valse ze-
kerheid in dat alles meetbaar is en dus 
objectief afweegbaar. Overaccentuering 
daarvan leidt tot eendimensionele keu-
zes, die meestal dan ook korte termijn 
georiënteerd zijn: winst nu. Andere waar-
devolle overwegingen dreigen daarvoor 
te moeten wijken. Macro-economische 
en maatschappelijke waarden als duur-
zaamheid, solidariteit, leefbaarheid, 
ontwikkeling… en micro-economische 
en individuele waarden als kwaliteit, 
geluk, immateriële meerwaarden, ver-
bondenheid, respect… Zoekend naar 
keuzenormen in een tijdperk van keu-
zestress, tijdsdruk en individualisering 

wordt ‘prijs’ een zeer dominante pseu-
do-objectieve factor. Bovendien geldt 
een universele natuurwet ‘low prices: 
rich people like them, poor people need 
them’.

Heeft dit geleid tot meer prijs-bewuste 
consumenten? Prijs-gericht zeker, maar 
daarom ook prijs-bewust? De twijfelende 
koper kan onmogelijk alle noodzakelijke 
informatie bezitten, beheersen of beoor-
delen om tot optimale keuzes te komen, 
optimale keuzes die bovendien moge-
lijke lange termijneffecten mee zouden 
moeten betrekken in het beslissings-
proces. Gevolg zijn suboptimale keuzes 
met enkel een korte termijn winst. We 

Constructief cultuurbeleid
zonder subsidies
Carlo Van Baelen  

 
De regeerverklaring van de Vlaamse regering bevat voor de boekensector een hoopgevende passage: “We 
voeren een gereglementeerde boekenprijs in om de boekensector ademruimte te geven om te blijven 
investeren in een rijk en divers boekenaanbod”. Een jarenlange strijd lijkt daarmee afgerond. In navolging 
van landen als Frankrijk, Nederland, Duistland, Oostenrijk… zal Vlaanderen een belangrijk instrument inzetten 
voor een actief boekenbeleid: een gereglementeerde boekenprijs – een variante op een vaste boekenprijs. 
Wat zijn de doelstellingen van deze regeling? Voor wie zijn de voordelen en wie betaalt de rekening? En 
zijn de belangen van de auteur, de vertaler, de lezer gerespecteerd? Een noodzakelijke toelichting bij een 
culturele correctie op een economisch principe ten voordele van de boekengemeenschap.



hoeven maar te kijken naar de effecten 
van een energiepraktijk die geleid wordt 
vanuit lage prijzen: dalende reserves, mi-
lieu-ontwrichting, CO2-conferenties met 
nimby-oplossingen… 

Ook een laagste boekenprijs is dodelijk.
(Groot)winkelbedrijven op zoek naar 
lokkertjes voor ‘zwevende’ kopers, die 
intussen prijsgericht geconditioneerd 
zijn, te verleiden met eenvoudige bood-
schappen en eerder gericht op ‘gemak’ 
dan op ‘bewust’ shoppen, kwamen bij het 
boek terecht. In tegenstelling met heel 
veel andere producten door wisselende 
verpakkingen, formaten, toevoegingen, 
(gesuggereerde) meerwaarden… ‘stan-
daard’-producten, titel op titel perfect 
vergelijkbaar.
De vijftiende druk van Vijftig Tinten Grijs 
is ‘fysiek’ volledig dezelfde tussen het 
maandverband en de blikjes tomatenpu-
ree bij Carrefour of Colruyt, de webpagina 
van bol.com, het Standaard Boekhandel 
filiaal in uw gemeente en de kwaliteits-
boekhandel in de naburige stad (hoewel 
bij die laatste wellicht niet zo prominent 
aanwezig). Er is geen Colruyt-editie, geen 
Makro-uitvoering, geen delicatesse-opla-
ge voor de literaire boekhandel. Perfect 
vergelijkbaar. En dus wordt het verschil 
gemaakt met de prijs. Immers de prijs-
brekers kunnen zich moeilijk profileren 
op merkloze onderling onvergelijkbare 
producten of uiteenlopende verpak-
kingsformaten van chips, maar wel op 
hetzelfde boek in dezelfde uitvoering. 
Een ideaal instrument dus om uw prijs-
positionering te bewijzen, om via een 
aantoonbaar prijsvoordeel op één pro-
duct de verleidingsslag in te zetten voor 
de vele andere producten met een wel 
royale winstmarge.

Ook omdat er voor dit perfect ver-
gelijkbaar product een duidelijke 
referentieprijs bestaat: de adviesprijs 

van de uitgever die door de boekhan-
del uit economische noodzaak voor een 
gezonde exploitatie gehanteerd wordt. 
Dubbel argument: hetzelfde product 
voor een lagere prijs dan bij… Het boek 
dus als verleidelijke dame van lichte 
zeden in de etalage van de maximale 
consumptie – of liever maximale winst 
van de winkelier. Uiteraard niet met de 
dichtbundel van een jonge veelbeloven-
de poëet of een doorwrocht essay over 
de effecten van de bankencrisis op een 
solidaire maatschappij of de nieuwe 
vertaalde roman van een Nicaraguaans 
topauteur. Maar wel op de bestsellers: 
de titels die intussen breed bekend zijn, 
besproken zijn, op de sociale media cir-
culeren, van BV’s (of hun ghostwriters), 

in de top 10 voorkomen… niet noodza-
kelijk om hun culturele betekenis, hun 
maatschappelijke relevantie of hun in-
zichtenverrijkend niveau. ‘Succes’ dus, 
achternahollen, kwantiteit, smaakbeves-
tiging. Geen inhoudelijke risico’s dus of 
duidelijke smaak – u vraagt, wij draaien 
– krenten plukken van de taart zonder 
verantwoordelijkheid voor de taart, de 
bodem, het noodzakelijke framework. En 
dus strijd voeren met het prijswapen als 
enig argument. 

Gevolg: het aandeel van de prijsbrekers 
in de verkoop van de bestsellers is vier 
tot zesmaal zo hoog dan in de totale 
boekenmarkt. Omzet die verdwijnt bij de 
bodembewakers, de fundamenten in de 
boekenmarkt, de taartenmakers: de kwa-
liteitsboekhandel. Zij die investeren in 
de breedte van het aanbod, in vakkennis, 

in bestelservice, in persoonlijke aan-
pak, in liefde voor het boek. Door het 
verlies van die omzet aan prijsstunters 
wordt het interne evenwichtsplaatje ver-
stoord. Het noodzakelijke principe van 
interne subsidiëring komt onder druk te 
staan: het rendement op die bestsellers 
is noodzakelijk om de traag lopende ti-
tels te financieren, een breed aanbod 
aan te houden, gratis bestelservice te 
verlenen, risico’s te nemen voor weinig 
bekende auteurs, bewust kwaliteitsvolle 
afdelingen van filosofie of maatschap-
pijbeschouwing aan te houden, om met 
boekenliefhebbers (en niet prijsvoor-
deelzoekers) hun passie te kunnen delen. 

Bestsellers als noodzakelijke econo-
mische basis voor slowsellers en titels 
uit de long tail. Interne subsidiëring is 
geen vies begrip of een ideologie, het 
is een realiteit zowel macro-economisch 
als op microvlak. Ons sociaal zeker-
heidssysteem is gebouwd op interne 
subsidiëring – zoals het verlies op de 
prijslokkertjes gecompenseerd worden 
door de extra winst op de exclusie-
ve wijnen – zoals driemaal per dag 
boterhammen met choco in het studen-
tenbudget de donderdagavonduitstap in 
de Gentse Overpoort subsidieert. 

Maar als er geen surplus meer is op het 
ene luik, kan er geen overdracht of com-
pensatie meer gebeuren om het andere 
waardevolle te behouden. Gevolg: geen 
taart meer en dus ook geen krent meer. 
De kwaliteitsaanbieder verdwijnt omdat 
de noodzakelijke zuurstof via verkoop 
van bestsellers verdwijnt. Voorbeelden 
hoef je niet ver te zoeken: in Vlaanderen 
waar al sinds decennia de prijsstrijd voor 
boeken geldt, is het boekhandelsaan-
bod gedaald naar 1 per 25.000 inwoners 
- in Nederland is dit 1 op 10.000; in 
Groot Brittannië is sinds de afschaffing 
van de vaste boekenprijs in 1996 het 
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‘Het interne
evenwichtsplaatje 
wordt verstoord.’



aantal onafhankelijke boekhandels meer 
dan gehalveerd, de grootwarenhuizen 
gaan door hun sterk gestegen aandeel 
in de markt steeds meer bepalen wel-
ke boeken er nog kunnen uitgegeven 
worden. Of buiten de boekensector: 
de agressieve prijzenpolitiek van de 
grootwarenhuizen heeft de wijkkrui-
denier doen wijken: enkel dankzij vele 
mantelzorgers kunnen weinig mobiele 
medeburgers hun aankopen nog laten 
doen in deze supermarkten: een aanslag 
op hun zelfredzaamheid en levenskwali-
teit - en ironie het zijn diezelfde ketens 
die nu via Proxy en Express-formules de 
plaats innemen van die wijkkruideniers 
maar aan duidelijk veel hogere prijzen…

Wie wordt er beter van? 
Door een vaste boekenprijs die door 
de uitgever bepaald wordt en door alle 
verkopers moet gerespecteerd worden, 
kan het noodzakelijke mechanisme van 
interne subsidiëring behouden worden 
en kan dus kwaliteit in aanbod, service, 
vakkennis in de boekhandel mogelijk 
blijven. 

Boekhandels zijn noodzakelijk voor 
uitgeverijen om hun nieuwe titels te 
kunnen presenteren aan mogelijke ko-
pers. Alle nieuwe media ten spijt, worden 
de meeste ontdekkingen door boeken-
kopers nog steeds stoemelings gedaan 
in de boekhandel. Al rondsnuisterend, 
al browsend over de rijk gedekte tafels, 
al pratend met de lezers met dezelfde 
passie: de boekhandelaar. Hoe minder 
boekhandels, hoe groter het uitgaveri-
sico, hoe kleiner de kans op experiment, 
vernieuwing en speciale lezerswensen. 
In vergelijking met Nederland is het aan-
deel literair-culturele titels binnen het 
totale titelaanbod van Vlaamse uitgeve-
rijen kleiner. 

Een studie naar de prijsevolutie in een-
zelfde tijdsperiode in Vlaanderen en 
Nederland toonde aan dat de adviesprij-
zen in Vlaanderen sterker stegen omdat 
de uitgeverijen de druk van de discoun-
ters naar hogere kortingen vertaalden in 
hogere kortingen maar dan wel op kunst-
matig verhoogde prijzen. Wat links wordt 
weggeven moet rechts weer worden te-
rugverdiend. De Vlaamse boekenkoper 
koopt uiteindelijk ‘korting’ maar op een 

kunstmatig hogere prijs. In saldo niet 
zelden een hogere nettoprijs. Een me-
chanisme dat niet geldt in boekenland 
omdat de prijzen veelal worden vastge-
legd voor de Nederlandse markt met een 
vaste boekenprijs – de kortingenstrijd 
wordt hier betaald door de handelaar.
        
Als koper betekent dit een blijvend 
breed aanbod aan cultureel waarde-
volle en maatschappelijke relevante 
titels - vakbekwame boekhandelaars 
met passie voor boeken - een gratis kwa-
liteitsvolle bestelservice - aantrekkelijke 
boekwinkels in het centrum van de stad 
- aandacht voor vernieuwing en verande-
rende consumentenwensen… In de kern: 
een divers aanbod in een ruim gespreid 
net van boekhandels. Dit betekent een 
(mogelijk) korte termijn prijsvoordeel op 
een beperkt aantal titels, afwegen tegen 
een lange termijnvoordeel van een ruim 
en divers aanbod ook voor gastronomen 
niet alleen voor fastfooders en een kwa-
liteitsvol en ruim aantal boekhandels. En 
laten we ons geen illusies maken: op ide-
alisme kan een boekhandel enkele jaren 
overleven, maar uiteindelijk zijn de wet-
ten van de markt onherroepelijk en gaat 
de deur dicht bij dodelijke prijzenstrijd 
en verdwijnt opnieuw een stukje cultuur 
uit het straatbeeld. 

En die relevantie geldt ook voor ‘grote’ 
kopers als bibliotheken en scholen. Ook 
zij zijn gebaat met een blijvend divers 
aanbod en kwaliteitsvolle dienstverle-
ning of willen ze meegaan in de blinde 
marktlogica? Ook hier, als enkel de prijs-
logica zich verder gaat doorzetten, zullen 
boekhandels verdwijnen, zal de service 
wegvallen en aan het eind van de rit een 
verarmd platgebrand landschap overblij-
ven. 
  
Als je auteur, illustrator of literair verta-
ler bent, is een vaste boekenprijs een 
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‘Wat links wordt weg-
gegeven, moet rechts 
worden terugverdiend.’
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‘Een gereglementeerde
boekenprijs heeft die 
potentie in zich...’

belangrijke voorwaarde om een gunstig 
uitgeverijklimaat te creëren waarin uitge-
verijen kunnen overleven, risico’s durven 
aangaan en die risico’s ook effectief 
aankunnen. In geen enkel land worden 
zoveel vertalingen op de markt gebracht. 
Met een nieuwe jaarproductie in het Ne-
derlandstalig taalgebied met slechts 21 
miljoen potentiële kopers van meer dan 
25.000 titels - elke 50 seconden een 
nieuw boek! - waarvan 4.900 kinder- en 
jeugdboeken, ruim 4.500 fictietitels en 
3.300 educatieve titels, wordt de dy-
namiek van de sector en de bereidheid 
tot het nemen van risico’s ruim aange-
toond. En uiteraard boekhandels die die 
uitgaven presenteren aan een hongerig 
publiek. 

Verdwijnt daarmee de concurrentie? 
Neen, integendeel, maar ze spitst zich 
toe op alle andere bepalende elemen-
ten als productkwaliteit, vakkennis, 
aantrekkelijkheid van aanbod en winkel, 
klantenbenadering, informatie… En als 
de sector in een valse zekerheid te hoog 
gaat prijzen, dan verschuiven de consu-
menteneuro’s naar andere producten en 
diensten. Een gereglementeerde boe-
kenprijs is geen vrijgeleide, het is een 
bewuste vrijstelling van een eenzijdig 
prijsfetisjisme voor een culturele en lite-
raire vrijmoedigheid.  

Is dit constructief overheidsbeleid?
Het lijkt paradoxaal dat de vaststelling 
van een verkoopprijs - of de beperking 
van de korting zoals het systeem van een 
gereglementeerde boekenprijs - een po-
sitief beleid voor boek en lezen inhoudt 
voor alle betrokkenen. 

Believers in de onzichtbare hand gru-
wen er van - alleen weten we intussen 
dat die onzichtbare hand heel zicht-
bare negatieve bij-effecten heeft. Een 
overheid die in zijn beleid ook het 
belang inziet van niet zuiver econo-
mische (meer)waarden, brengt bewust 
correcties aan op een strikt economi-
sche logica. Een overheid die ook de 
betekenis van het boek als instrument 
van inspiratie, ontspanning, informatie, 
verrijking, uitdaging wil bekrachtigen. 
Op het belang daarin van uitgeverijen 
en boekhandels die investeren, ver-
nieuwen, kwaliteit belangrijk vinden, 
vakmanschap naast koopmanschap 
koesteren, hun cultureel-maatschappe-
lijke rol au serieux nemen. Op het bieden 
van publicatiekansen aan debutanten, 
aan grondig denkwerk, artistieke expe-
rimenten, waardevolle vertalingen, aan 
ontwikkelingsmogelijkheden en carriè-
replanning. 

En ofwel blijf je als overheid aan de kant 
staan als toeschouwer bij de negatieve 
marktontwikkelingen als behouder van 
de markt en het vrije ondernemerschap 
en word je mee verantwoordelijk voor 
wat definitief verloren gaat, ofwel neem 
je vrijwarende en  voorwaardenschep-
pende maatregelen om dit te voorkomen. 

En neen, dit is geen vraag naar subsidies 
- een studie in Nederland heeft overi-
gens uitgewezen dat een alternatief voor 
eenzelfde effect dan een vaste boeken-
prijs minimaal 14 miljoen extra subsidie 
zou vereisen los nog van omkaderende 
administratieve ondersteuning. Wel kan 
een overheid een kader scheppen waar-
in belangrijke doelstellingen voor een 
21° eeuwse samenleving mee mogelijk 
gemaakt worden. En een gereglemen-
teerde boekenprijs heeft die potentie in 
zich, dat bewijzen de zichtbare en geme-
ten effecten in bijvoorbeeld Nederland. 

Is daarmee de boekensector en zijn ac-
toren gered? Wat vernietigd is in het 
verleden, wordt daarmee niet hersteld of 
gerestaureerd. Wel kan het de belangrij-
ke basisvoorwaarde scheppen voor een 
boekenbeleid met aandacht voor meer-
waarden. Het is aan de boekensector 
om op dat fundament te blijven verder 
bouwen aan een creatief en veelzijdig 
boekengebouw in het voordeel van de 
lezer en de samenleving. 

Een gereglementeerde boekenprijs geeft 
geen absolute zekerheid, wel noodza-
kelijke basiskansen en extra zuurstof nu 
het nog kan.

 Lees ook van Carlo Van Baelen
 ‘Zijn boeken out/oud voor digikids?’
 op www.deauteurs.be
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Patrick Lateur 

Patrick Lateur was jarenlang 
leraar Latijn en Grieks,  maar de 
laatste jaren is hij vooral actief 
met schrijven, vertalen, en ook 
bloemlezen en redactiewerk. 
Hoewel hij zichzelf op dat vlak 
als een laatbloeier ziet, heeft 
hij toch al een indrukwekkend 
oeuvre van bijna 50 titels bij 
elkaar geschreven en won hij al 
verschillende prijzen. 
Vorig jaar sleepte hij ook de 
eerste zesjaarlijkse Cultuurprijs 
van de Vlaamse Gemeenschap 
Letteren voor vertalingen in de 
wacht. Reden genoeg dus voor 
een gesprek. 

Wanneer ben je beginnen te schrijven 
en vertalen?
Eigenlijk pas heel laat. Van 1973 tot 2007 
was ik leraar Grieks en Latijn aan het 
Sint-Vincentiusinstituut in Gijzegem. Ik 
gaf er wel snel les in de hoogste klassen 
waar literatuur centraler staat dan pure 
grammatica en syntaxis, en ik ging ook 
elk jaar op Romereis met de laatstejaars, 
waar ik veel inspiratie opdeed. Italië 
speelt zowel in mijn eigen dichtwerk als 
in mijn vertalingen een grote rol. Tot eind 
jaren 80 stak ik ontzettend veel energie 
in mijn lessen en op school deed ik 
alles behalve sport (lacht). Maar op een 
bepaald moment werd een en ander te 
veel en was ik aan rust toe. Thuis. Toen 

ben ik beginnen te schrijven en is 
mijn debuutbundel ‘Catacomben’ 
gegroeid. Ik had één cyclus daaruit  
- onder een pseudoniem - opgestuurd 
voor de debuutprijs naar de Vlaamse 
Poëziedagen. Ik won die prijs, terwijl 
niemand wist dat ik aan het schrijven 
was, zelfs mijn vrouw niet. Het jaar nadien 
nam ik deel aan een vertaalwedstrijd van 
het tijdschrift ‘Kleio’ van de KU Leuven, 
dat 20 jaar bestond, en weer prijs. Toen 
wist ik dat ik vertrokken was. Voor mij 
was het anoniem inzenden van mijn werk 
de zuiverste toetssteen, omdat je dan 
toch objectiever wordt beoordeeld door 
een jury die je niet kent. 

Vorig jaar won je ook de Prijs van de 
Vlaamse Gemeenschap voor je vertaling 
van de ‘Ilias’.  
Ja, en daar ben ik zeer blij mee. Die 
vertaling werd zowel in België als in 
Nederland goed onthaald en was zeer 
succesvol. Het was bij momenten om 
rode oortjes van te krijgen (lacht). 
Het was op zich al opmerkelijk dat de 
Nederlandse uitgeverij Athenaeum 
aan een Vlaming vroeg om de ‘Ilias’ te 
vertalen, voordien waren dat uitsluitend 
Nederlanders geweest. Zij zetten dit 
werk ofwel om in proza ofwel bleven ze 
trouw aan het metrum van hexameters. 
Maar dat bestaat eigenlijk niet in de 
Nederlandstalige poëzie en klinkt 
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daardoor zeer onnatuurlijk. Daarom heb 
ik voor een ander metrum gekozen, de 
vijfvoetige jambe of zogenaamde blanke 
verzen, waarin bijvoorbeeld ook ‘Mei’ 
van Herman Gorter is geschreven. Voor 
ons is dat het meest natuurlijke ritme, 
en zo kwam ik ook bijna automatisch uit 
bij een veel natuurlijker taal. Ik moest de 
syntaxis niet geforceerd vervormen.
 
Waarom blijven die klassieke verhalen 
ook vandaag aanslaan? 
Het eenvoudigste antwoord dat ik kan 
geven is: ‘Het gaat over mensen’. In de 
laatste zang van de ‘Ilias’ bijvoorbeeld 
komt koning Priamos, de vader van 
Hector, bij Achilles, die Hector gedood 
heeft. Die oude vader komt ’s nachts - 
met hulp van de Goden, het is wat hocus 
pocus - in de barak van die Griek, een 
jonge macho van 25, neemt zijn handen 
en spreekt hem toe: ‘Gij, die mijn zoon 
hebt vermoord (…) denk eens aan jouw 
oude vader die ver weg is, die kan nog 
hopen dat jij terugkomt.’ Dat is een 
indrukwekkende bladzijde, want Achilles 
heeft door Hector zijn beste vriend 
Patroklos verloren. Ze wenen allebei. 
Zo menselijk en ontroerend! De ‘Ilias’ 
is ook vormelijk heel mooi: het is goed 
gecomponeerd, klankrijk en poëtisch, 
maar vooral de herkenbaarheid is groot; 
die verhalen zijn iconisch. Hoeveel 
artiesten, componisten, literatoren en 
beeldende kunstenaars hebben zich 
niet geïnspireerd op die verhalen van 
Achilles en Odysseus? Denk aan Vergilius 
en Dante, Monteverdi en Mozart,…. 
Momenteel loopt er in Brussel een grote 
Rubenstentoonstelling en ook daar zijn 
de mythologische figuren nooit ver weg. 
Omdat je voelt dat mensen altijd 

opnieuw tot een aantal heel grote 
verhalen aangetrokken zijn, vind ik ook 
dat een vertaler of uitgever er geregeld 
werk moet van maken: minimum om 
de 20 of misschien zelfs om de 15 jaar, 
omdat ook onze taal evolueert. 

Moeten vertalers meer aandacht krijgen? 
Ik vind van wel. Ikzelf ben een atypische 
vertaler, ik heb er nooit van moeten 
leven. Ik heb altijd de luxe gehad dat 
ik kon kiezen wat ik deed. Ik vertaal 
dingen die ik mooi vind en die nog nooit 
vertaald zijn, of ik ga aan de slag als ik 
de bestaande vertalingen verouderd 
vind. Ik vertaal met de gedachte dat ik 
altijd wel een uitgever zal vinden, wat 

tot nu toe ook altijd gelukt is. Maar in 
het algemeen mag er meer aandacht zijn 
voor vertalers. Hun naam staat intussen 
soms al ´s op de cover, maar ik mis ze 
toch nog veel in recensies. Voor Latijnse 
en Griekse werken valt het mee, maar 
wanneer vertalingen van hedendaagse 
buitenlandse romans of gedichten 
worden besproken, vind je weinig 
vermeldingen van hoe het gebeurd is en 
door wie. 

En waarom is dat zo belangrijk? 
Omdat vertalers die waardering verdienen. 
Ze zijn ook met hun eigen taal bezig, ze 
maken iets nieuws, zijn er creatief mee. 
De Vlaamse Auteursverening (VAV) en 
deAuteurs hebben al veel voor vertalers 
geijverd en het statuut is nu ook al 
behoorlijk.
Het belang van vertalers mag niet 
onderschat worden. Ik spreek geen 
Japans dus zonder vertalers zou ik het 
werk van Haruki Murakami nooit kunnen 
lezen, en omdat ik geen Russisch beheers, 
zou ook heel de bibliotheek van Poesjkin, 
Dostojevski, Gogol of Tolstoi gesloten zijn 
gebleven. Vertalers zijn bruggenbouwers 
- in mijn geval in de tijd: ik breng de 
Grieken, of Michelangelo of Da Vinci 
naar het nu en overbrug eeuwen. Maar 
vertalers zijn ook bruggenbouwers in de 
ruimte, Murakami woont aan de andere 
kant van de wereldbol. Recensenten 
zouden aandacht moeten besteden aan 
de vertaling en het expliciet vermelden 
als ze de brontekst niet meer voelen 
achter de Nederlandse vertaling, in 
plaats van zich te beperken tot ‘het leest 
vlot’. En de Cultuurprijs van de Vlaamse 
Gemeenschap voor vertalingen mag wat 
mij betreft ook wat frequenter toegekend 
worden. Om de zes jaar is misschien wat 
weinig. 

‘Vertalers zijn
bruggenbouwers in 
de tijd en in de ruimte.’
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Wat doet de Nederlandse Taalunie 
precies? Wat zijn de doelstellingen? 
De meeste mensen kennen de Taalunie 
van het ‘Groene Boekje’, de ‘Woordenlijst 
Nederlandse Taal’, waar je de spelling 
van een woord kan opzoeken. Die lijst is 
ook online voor iedereen toegankelijk. 
Maar we doen veel meer. Zo is er ook 
de website ‘Taaladvies’ die allerhande 
constructies uitlegt en toelicht. Om één 
voorbeeld te geven: je kan er nagaan of 
het nu ‘te allen tijde of ‘ten allen tijde’ 
is en waarom. Verder werken we mee 
aan de Algemene Nederlandse Spraak-
kunst, en springen we bij voor het maken 
van vertaalwoordenboeken, zeker voor 
talen uit kleinere taalgebieden. De on-
derliggende doelstelling is middelen 
en instrumenten aanreiken zodat ie-
dereen in het Nederlandse taalgebied 

zijn taal op een doeltreffende en goede 
manier kan gebruiken. We hebben het 
dan over taalgebruikers uit Nederland, 
Vlaanderen, Suriname en de eilanden in 
Caraïbisch gebied. 
Onze tweede grote doelstelling is ervoor 
zorgen dat het Nederlands een levendige 
taal blijft die in alle onderdelen van de 
maatschappij gebruikt kan worden: het 
dagelijkse leven, de wetenschap en ook 
de literatuur. Via de Digitale Bibliotheek 
der Nederlandse Letteren (DBNL) maken 
we literair erfgoed toegankelijk. Wie ‘Van 
den Vos Reynaerde’ of ‘Beatrijs’ nog eens 
wil lezen, kan dat online doen.

Welke andere initiatieven ondersteunen 
jullie op het vlak van literatuur? 
We stimuleren en ondersteunen ook lite-
rair vertalen. Als je het Nederlands in de 

wereld wil neerzetten als een belangrijke 
en levendige taal, moet men in het buiten-
land Nederlandstalige literatuur kunnen 
lezen. En omgekeerd willen wij ook de 
wereld binnenhalen en buitenlandse li-
teratuur vertalen naar het Nederlands. 
Daarom hebben we een expertisecen-
trum literair vertalen opgericht in Utrecht. 
Daarnaast hebben we ook een aantal 
regelingen voor Nederlandstalige schrij-
vers: ze kunnen op verschillende plekken 
in de wereld gastschrijver zijn en buiten-
landse vakgroepen Nederlands kunnen 
hen uitnodigen. In die vakgroepen maken 
we het overigens ook mogelijk om les te 
krijgen van moedertaalsprekers. Binnen 
het taalgebied stimuleren we samenwer-
king tussen Nederland, Vlaanderen en 
Suriname, en we investeren in onderzoek 
naar literair grensverkeer. 

Martijn Nicolaas

Toneelschrijvers liggen deAuteurs even nauw aan het hart als alle andere auteurs. Er werd dan ook 

geen moment getwijfeld toen de Nederlandse Taalunie vroeg de jaarlijkse Toneelschrijfprijs mee te 

ondersteunen. Maar wat doet de Taalunie nog meer?

Een gesprek met Martijn Nicolaas, beleidsmedewerker letteren in Den Haag. 
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Steven Goegebeur
Voor het tweede jaar op rij steunt deAuteurs op de 

Boekenbeurs het auteursprogramma van Confituur, 

het verbond van de verenigde onafhankelijke 

boekhandels, die op hun stand een forum geven 

aan een brede waaier van auteurs. Eén van hen is 

Steven Goegebeur, die er zijn eerste boek komt 

voorstellen.  

Wat voor een boek heb je geschreven? 
Mijn boek ‘De geknipte man voor comedy, mijn eerste show’ 
schreef ik samen met Karel Michiels. Er zijn drie redenen om 
het te lezen. Ten eerste is het een handleiding voor beginnende 
comedians. Ik heb zelf ervaren dat het niet makkelijk is je 
eerste stappen te zetten in het wereldje. Ten tweede kan het 
interessant zijn voor wie wil weten hoe stand-upcomedy werkt. 
Veel mensen zien ons even op een podium staan en vinden 
dat wel een makkelijke manier om geld te verdienen. Maar het 
is meer dan dat, stand-upcomedy is een serieus beroep. Mijn 

En dan zijn er natuurlijk de literaire 
prijzen. We reiken om het jaar de 
Prijs der Nederlandse Letteren uit, 
een oeuvreprijs. We organiseren en 
financieren ook het uitreiken van De 
Inktaap. Dat is een leesbevorderings- 
en uitwisselingsproject om jongeren te 
stimuleren om recente Nederlandstalige 
literatuur te lezen. We reiken hen vier 
boeken aan, ze gaan erover in discussie 
en bepalen uitendelijk wat zij het beste 
boek vinden.

En dan is er ook de Toneelschrijfprijs? 
Die prijs hebben we lang bijna alleen 
gefinancierd, maar zoals iedereen 
weet, zijn het momenteel wat lastiger 
financiële tijden in het culturele veld. 

We zijn bezig met nadere focus op ons 
beleid en ook wij moeten bezuinigen. 
We hebben een aantal dingen afgestoten 
maar de Toneelschrijfprijs vonden 
we te belangrijk. Daarom ben ik vorig 
jaar de boer opgegaan om met andere 
organisaties samen te werken en dat 
is aardig gelukt. Ik heb een aantal part-
ners gevonden waaronder deAuteurs. 
Het is de enige prijs specifiek voor 

toneelschrijven en de auteurs die hem 
kregen, hebben dat als een enorme 
waardering en stimulans gezien. Ik ben 
dan ook heel blij dat deAuteurs bijdraagt 
om de prijs te behouden. 

Hoe wordt de prijs georganiseerd? 
Er is elk jaar een andere Vlaams-Ne-
derlandse jury van drie personen, 
samengesteld uit  dramaturgen, acteurs,  
regisseurs en toneelschrijvers. In maart  
doen we een oproep naar schrijvers van 
toneelteksten die het afgelopen seizoen 

 
 
 
 
 
 
 
 
voor het eerst zijn opgevoerd. De prijs-
uitreiking vindt afwisselend in België en 
in Nederland plaats. Dit jaar kregen we 
40 à 50 teksten binnen wat iets minder 
is dan vroeger, en wat zeker met de crisis 
en de enorme bezuinigingen op de the-
aterwereld in Nederland te maken heeft. 
Momenteel is de jury - die dit jaar bestaat 
uit regisseur Silvia Andringa, acteur Bram 
Coopmans en dramaturg Ruth Mariën - 
alle teksten aan het lezen en bespreken. 
Op 29 november wordt de prijs uitgereikt 
tijdens het festival Dramaastricht. 

© Filip Van Roe

‘Ik heb een aantal
partners gevonden, 
waaronder deAuteurs.’

  Genomineerden Taalunie
  Toneelschrijfprijs 2014 

 • Met mijn vader in bed… 
   van Magne van den Berg 
 • Crashtest Ibsen II Volksvijand
   van Joachim Robbrecht 
 • Dracula van Freek Vielen 
 • Vette Dinsdag van Peer Wittenbols
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boek geeft een kijkje in de coulissen. 
Ten derde is het een boek voor mensen 
die de comedian Steven Goegebeur 
beter willen leren kennen: het is mijn 
levensverhaal van de voorbije 7 jaar.

Waarom heb je Karel Michiels gevraagd 
om je te helpen? 
Ik heb zelf al zes theaterstukken 
geschreven, maar ik ben nog geen 
literaire schrijver. Karel is dat wel, 
kent het comedywereldje en wou me 
de knepen van het vak ook leren. Hij 
interviewde me, schreef alles uit en 
verdeelde het geheel in hoofdstukken. 
Ik heb zijn teksten aangepast, uitgebreid 
en voorzien van dialogen en grappige 
anekdotes. Uiteindelijk leest het boek 
chronologisch. Het begint in de periode 
toen ik nog als leraar wiskunde voor de 
klas stond. Leerkracht zijn is te vergelijken 
met de job van comedian, hoewel er een 
verschil is: als ik nu in een zaal optreed, 
willen de mensen mij zien én betalen ze 
ervoor. Leerlingen betalen geen inkom en 
je moet ervan uitgaan dat ze je eigenlijk 
ook niet willen zien. Jij moet er als leraar 
voor zorgen dat elke show (les) zo goed is 

dat ze ook je volgende show willen zien. 
Ik had een manier om hen te motiveren: 
als ze goed meewerkten, gaf ik geen 50, 
maar 40 minuten les en vertelde ik op 
het einde van de les 10 minuten grappen 
als beloning. Daar is mijn comedycarrière 
gestart. (lacht)

En wanneer ben je dan echt overgestapt 
naar het podium? 
Mijn vrouw Liesbeth Mariën, die zelf ook 
toneel speelde, heeft me gemotiveerd om 
te schrijven en te spelen. Ik ging op zoek 
naar een breed thema en een publiek. 
Het resultaat was het stuk ‘Je bent wat 
je eet’: het ging over gewichtsproblemen 
en ik speelde aanvankelijk vooral voor 
verenigingen. Sommige comedians 
deden daar smalend over, maar ik heb 
er ongelofelijk veel podiumervaring 
opgedaan. Terwijl heel wat comedians 
bij aanvang van hun carrière moeten 
tevreden zijn met 1 optreden per één 
à twee weken speelde ik toen al drie 
avonden in de week. Nadien ben ik ook 
educatieve stukken gaan schrijven, rond 

het thema pesten: ‘Straff’ en ‘Lach eens 
met een ander’. ‘Lach eens met een 
ander’ speel ik nog steeds.

En daar kwam dan comedy bij? 
Ja, mijn eerste show heette ‘De geknipte 
man’ en de tweede, die op 27 november 
in première gaat, zal ‘Man van de wereld’ 
heten. Omdat culturele centra een jaar 
op voorhand de titel van je nieuwe show 
willen weten en je vaak nog niet weet 

waarover de show specifiek zal gaan, 
kies ik voor een titel die op verschillende 
manieren kan geïnterpreteerd worden. 
‘Man van de wereld’ kan je interpreteren 
als het verhaal van iemand die al veel 
heeft meegemaakt, het verhaal van een 
reiziger, maar anderzijds zijn wij ook 
allemaal mannen en vrouwen van deze 
wereld en moeten we het met deze 
wereld doen. 

Intussen kennen veel mensen je van het 
televisieprogramma ‘Foute Vrienden’. 
Gaan ze je daar nog zien? 
Nee. Twee jaar lang heb ik elk vrij 
moment aan dit programma besteed. 

Ik heb optredens geweigerd, afspraken 
verplaatst en gezinsmomenten gemist 
omdat ik mee een topprogramma wilde 
maken. Na drie seizoenen ‘De Geknipte 
Man’ moest ik met een nieuwe show op 
de proppen komen. Mijn tweede show 
‘Man van de wereld’, in een regie van Bart 
Van Nuffelen, moet bevestigen dat de 
eerste show geen beginnersgeluk was. 
Wat ik de voorbije jaren heb opgebouwd, 
kon ik onmogelijk op het spel zetten 

voor de film van ‘Foute Vrienden’. Als 
mijn tweede show aanslaat, ben ik weer 
voor drie jaar vertrokken en weet ik 
dat ik de kans zal krijgen om een derde 
te maken. Als vader van drie kinderen 
verplicht ik mezelf voor mijn gezin te 
zorgen. Met deze beslissing vervul ik die 
plicht en ik nodig iedereen uit om ‘Man 
van de wereld’ te komen bekijken om te 
bewijzen dat dit de juiste keuze was.

‘Wij zijn allemaal
mannen en vrouwen 
van deze wereld...’

© Dirk Cornelis
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