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‘Balanceren tussen euforie en paniek’
De komende elf dagen verwacht de Boekenbeurs in Antwerpen weer 150.000 bezoekers. Succes verzekerd, lijkt het. Maar hoe lastig is het boekenvak echt? We vroegen
het aan de organisator, een schrijfster en een uitgever. THOMAS PEETERS EN KOEN VAN BOXEM

André Vandorpe (55)
Organiseert zijn tweede Boekenbeurs

B

oek.be-directeur André Vandorpe kwam begin vorig jaar
over van ABVV Metaal. Van metaalarbeiders naar lettervreters,
het leek een vreemde carrièresprong. Maar het boekenvak was geen
blinde vlek voor de vakbondsman. Als directeur van een communicatiebureau had
hij ooit een reeks uitgeverijen onder zijn
cliënteel. En hij werkte een tijd als zelfstandig accountmanager voor drukkerijen.
Maar een publieksevenement als de
Boekenbeurs in goede banen leiden is een
ander paar mouwen. ‘Het blijft me verheugen dat de Boekenbeurs ondanks de economische crisis en de vaak turbulente dynamiek in het boekenvak standhoudt’,
zegt Vandorpe. ‘Vorig jaar viel de boekenverkoop in Vlaanderen met bijna 3 procent terug. Toch blijft de Boekenbeurs
een ruim publiek aanspreken, getuige de
150.000 bezoekers die hier telkens weer
over de vloer komen. Het boek is nog lang
niet dood.’
‘Voor exposanten is de Boekenbeurs
- in crisistijden nog meer dan anders een marketinginstrument. Ze tonen zich
aan hun klanten. Ze showen hun levendigheid, hun weerbaarheid. Het effect blijft
nazinderen in de boekhandel. Er is een
flow tot aan de kerstperiode. We proberen
die actief te rekken met promotieacties.
Dit jaar gebeurt dat met boekencheques
die bezoekers na de beurs te gelde kunnen
maken in hun boekhandel.’
De Boekenbeurs is ook een goed moment om een tussenstand op te maken.
Vandorpe wil focussen op het goede.
‘Ondanks de krimpende boekenmarkt
zit de stripverkoop ongelooflijk in de lift.
Een goede reden om het stripverhaal een
centrale plek te geven dit jaar, met de komiek Alex Agnew als ambassadeur. Strips
zijn voor jongeren vaak een opstapje naar
fictie, kijk maar naar de fantasy-rage bij
de jeugd.’
Maar, zegt Vandorpe ook, het is alle
hens aan dek. De uitdagingen zijn immens. Wellicht dit jaar nog bestormt de
machtige Amerikaanse e-tailer Amazon de

Belgische boekenmarkt, te beginnen met
een aanbod van Nederlandstalige titels.
‘Voor uitgevers is Amazon een extra verkoopkanaal. Maar in sommige landen wist
het ondertussen een dermate machtige
markpositie uit te bouwen waardoor het
de prijszetting kan bepalen.’
‘Eén ding is zeker: Amazon zal niets aan
het toeval overlaten. Het is een ontwikkeling die we niet helemaal aan banden kunnen leggen. Maar de invoering van een gereglementeerde boekenprijs, zoals voorzien in het Vlaams regeerakkoord, biedt
wel de mogelijkheid om de al te concurrentieverstorende praktijken van online-

Eén ding is zeker:
Amazon zal niets
aan het toeval
overlaten.

verkopers ongedaan te maken. Naar het
voorbeeld van de Fransen met hun antiAmazon-wet. Onze boekverkopers zullen
alert moeten blijven. Ze moeten extra inzetten op zaken die mensen naar hun
shops kunnen lokken: evenementen, wedstrijden, horecadeals. Zo danken de Londense bookshops hun grote succes aan de
hoge belevenisgraad in hun winkels.’
Een gereglementeerde boekenprijs
moet de kleine boekhandel extra beschermen tegen de forse kortingen van spelers
als Amazon en de hypermarkten. ‘Het is
niet de zaligmakende oplossing voor het
boekenvak. Maar een gereglementeerde
boekenprijs is nodig om de culturele diversiteit te vrijwaren. Want als onze kleine
en grote boekhandels geen bestseller van
Dan Brown meer verkopen omdat die tegen bodemprijzen wordt aangeboden in
onze hypermarkten, kunnen ze hun aanbod niet meer breed houden.’

Stefaan Werbro

Beleeft zijn eerste Boekenbeu
© TOM VERBRUGGEN

Gaea Schoeters (38)
Schreef ‘De kunst van het vallen’

‘D

e Boekenbeurs is een
van de weinige momenten dat je contact hebt
met je lezer. Ik weet
graag waarom mensen
worden getroffen door mijn boek. Of
waarom net niet. Dat levert in het beste geval interessante gesprekken over literatuur
op. Het grootste compliment komt van
mensen die zeggen: ‘Ik lees eigenlijk nooit
boeken, maar aan het jouwe kon ik niet
ontsnappen. Ik heb die reactie een paar
keer gekregen voor mijn eerste boek ‘Meisjes, moslims en motoren’, een reisverslag
op de motor door moslimlanden.’

ting met een waardering. Dan is de uitkomst erg smaakgebonden en heb je er als
schrijver weinig aan.’

Vindt u de mening van de lezer
net zo belangrijk als een recensie?
Gaea Schoeters: ‘Ehm, dat is een moeilijke. Ik vind recensies belangrijk als het om
een ernstige analyse gaat: wat betekent de
roman in de literatuur? Maar recensies
verworden steeds meer tot een samenvat-

Hoe belangrijk is de begeleiding
van de uitgever voor u?
Schoeters: ‘Ik heb een goede en strenge
redacteur nodig. Voor ‘De kunst van het
vallen’ heb ik veel geluk gehad dat ik met
Eva Berghmans heb kunnen werken. Je
moet erop kunnen vertrouwen dat je re-

U schrijft columns, blogs, tv-scenario’s
en romans. Is dat de enige manier om
van de pen te kunnen leven?
Schoeters: ‘Absoluut. In het diepst van
mijn hart ben ik een romanschrijver, maar
dat volstaat in dit economische klimaat
niet. Met die andere schrijfopdrachten
koop ik mezelf tijd om aan een boek te
kunnen schrijven. Ik werk graag in blokken. Voor een roman moet ik me echt afzonderen om me te kunnen inleven.’
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dacteur goede smaak heeft en dat je tegelijk heel hard van mening kunt verschillen.
Het is niet tof als de redacteur zegt dat een
passage niet goed werkt, maar je hebt er
wel iets aan. Schrijven is voor mij altijd
balanceren tussen algehele euforie (‘wat
ik schrijf is geniaal’) en algehele paniek
(‘wat ik schrijf is waardeloos en het komt
nooit goed’). Een redacteur loodst je door
die tegenstrijdige gevoelens.’
Uw jongste boek is verschenen bij
De Bezige Bij Antwerpen. De uitgeverij
verdwijnt als zelfstandige Vlaamse
eenheid. Schrikt u daarvan?
Schoeters: ‘Ik vind het heel spijtig. DBBA
was een heerlijke uitgeverij, echt Belgium’s
Finest, waar ook ruimte was voor ‘minder
commerciële’ boeken. We werden er als
auteurs uitstekend omkaderd, en kregen
de tijd om te groeien. Dat in Vlaanderen
geen enkele echt literaire uitgeverij meer
overblijft, dat is wel beangstigend, ja’.

Ik mis de grote
discussies en ruzies
tussen schrijvers.

Draait u graag mee in de marketingmachine van de uitgeverij?
Schoeters: ‘Je kan niet anders, hè. Naambekendheid is ontzettend belangrijk.
Daarom dat zoveel auteurs graag columns
schrijven en in tv-programma’s opdraven.
Dat maakt echt een verschil. Maar veel van
die dingen zijn ook leuk om te doen; ik
geef echt graag lezingen. Een deel van de
marketing neemt de uitgeverij voor haar
rekening, maar je boek promoten via sociale media word je verondersteld zelf te
doen. Met plezier hoor, zolang er maar
genoeg tijd overblijft om te schrijven.’
Als u op de Boekenbeurs met andere
schrijvers zit te signeren, voelt dat dan
als collega’s onder elkaar?
Schoeters: ‘Wel, ik betreur een beetje dat
we allemaal zo lief voor elkaar zijn. Iedereen vindt ieders boek heel goed. Ik ben
misschien een nostalgicus, maar ik mis de
grote discussies en ruzies onder schrijvers.
Zoals in Nederland vijftig jaar geleden
tussen de grote drie: Gerard Reve, W.F. Hermans en Harry Mulisch. Wij knuffelen elkaar dood, terwijl een stevige discussie op
tijd en stond erg verrijkend kan zijn.’
Gaea Schoeters signeert op 10 november
op de stand van De Bezige Bij.

S

tefaan Werbrouck ruilde afgelopen zomer zijn baan als
hoofdredacteur van Knack
Focus voor die van uitgever
van Houtekiet. ‘Als kind was
ik een veellezer. Mijn ouders
hadden weinig last van mij. Toen ik 15
was, droomde ik van een bestaan als uitgever. Toevallig liep het anders en rolde ik
de journalistiek in. Toen ik het aanbod
kreeg om Houtekiet te leiden heb ik even
getwijfeld: een mooie post in de media
opgeven voor een onzeker bestaan als uitgever? Maar ik wist dat ik zo’n kans niet
gauw meer zou krijgen.’
‘Het zijn al leerrijke maanden geweest.
Het grootste verschil met de journalistiek
is de onzekerheid. Als kranten- of magazinemaker ben je altijd ergens zeker van
een publiek. Er is een basis. Terwijl haast
elk boek een nieuw publiek moet zien te
vinden. Behalve voor de bestsellers in je
fonds is dat telkens weer spannend. Voor
mij wordt 2015 hét jaar van de waarheid.
Dan verschijnen de eerste titels die door
mij in gang zijn gezet.’
Over de Boekenbeurs is de beginnende
uitgever in de eerste plaats lovend. ‘In
Nederland kijken ze enorm op naar zo’n
groot evenement dat het boek als massamedium naar buiten brengt. Voor onze
cijfers is de beurs van groot belang. Hoe
belangrijk voor het totaalplaatje, dat weet
ik nog niet. Ik ken mijn cijfers nog niet allemaal uit het hoofd.’ (lacht)
‘Ik hoor aan de andere kant dat het elk
jaar een grotere investering vergt om hier
te staan. De huurprijs van de standplaat-

sen is opnieuw gestegen. Bovendien is het
ook belangrijk dat je extra inspanningen
doet om je stand op te leuken, want een
Boekenbeurs moet een belevenisbeurs
zijn. Op de stand van VBK (Veen, Bosch &
Keuning, de Nederlandse uitgeversgroep
waar Houtekiet bij hoort, red.) staat dit jaar
de troon uit ‘Game of Thrones’. Dat kost
allemaal geld, natuurlijk.’
En laat het boekenvak nu net in crisis
zijn: krimpende markt, consolidatiebewegingen in uitgeefland, uitgeverijen die

Ik zeg ni
het gew
maar we
ons ook
de grond

