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weekend

‘Balancerentusseneuforieenpaniek’

‘D
e Boekenbeurs is een
vandeweinigemomen-
ten dat je contact hebt
met je lezer. Ikweet
graagwaarommensen

worden getroffen doormijn boek. Of
waaromnet niet. Dat levert in het beste ge-
val interessante gesprekken over literatuur
op.Het grootste compliment komt van
mensendie zeggen: ‘Ik lees eigenlijk nooit
boeken,maar aanhet jouwe kon ik niet
ontsnappen. Ik hebdie reactie eenpaar
keer gekregen voormijn eerste boek ‘Meis-
jes,moslims enmotoren’, een reisverslag
opdemotor doormoslimlanden.’

Vindt udemening vande lezer
net zobelangrijk als een recensie?
Gaea Schoeters: ‘Ehm, dat is eenmoeilij-
ke. Ik vind recensies belangrijk als het om
een ernstige analyse gaat: wat betekent de
roman inde literatuur?Maar recensies
verworden steedsmeer tot een samenvat-

tingmet eenwaardering. Dan is de uit-
komst erg smaakgebonden enheb je er als
schrijverweinig aan.’

Uschrijft columns, blogs, tv-scenario’s
en romans. Is dat de enigemanier om
vandepen 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 ikmezelf tijd omaan eenboek te
kunnen schrijven. Ikwerk graag in blok-
ken. Voor een romanmoet ikme echt af-
zonderen omme te kunnen inleven.’

Hoebelangrijk is de begeleiding
vandeuitgever vooru?
Schoeters: ‘Ik heb een goede en strenge
redacteur nodig. Voor ‘De kunst vanhet
vallen’ heb ik veel geluk gehaddat ikmet
Eva Berghmans heb kunnenwerken. Je
moet erop kunnen vertrouwendat je re-

dacteur goede smaakheeft en dat je tege-
lijk heel hard vanmening kunt verschillen.
Het is niet tof als de redacteur zegt dat een
passage niet goedwerkt,maar je hebt er
wel iets aan. Schrijven is voormij altijd
balanceren tussen algehele euforie (‘wat
ik schrijf is geniaal’) en algehele paniek
(‘wat ik schrijf is waardeloos enhet komt
nooit goed’). Een redacteur loodst je door
die tegenstrijdige gevoelens.’

Uw jongste boek is verschenenbij
DeBezigeBij Antwerpen. Deuitgeverij
verdwijnt als zelfstandigeVlaamse
eenheid. Schrikt udaarvan?
Schoeters: ‘Ik vindhet heel spijtig. DBBA
was eenheerlijke uitgeverij, echt Belgium’s
Finest, waar ook ruimtewas voor ‘minder
commerciële’ boeken.Wewerden er als
auteurs uitstekendomkaderd, en kregen
de tijd om te groeien. Dat in Vlaanderen
geen enkele echt literaire uitgeverijmeer
overblijft, dat iswel beangstigend, ja’.

Draait u graagmee indemarketing-
machine vandeuitgeverij?
Schoeters: ‘Je kanniet anders, hè. Naam-
bekendheid is ontzettendbelangrijk.
Daaromdat zoveel auteurs graag columns
schrijven en in tv-programma’s opdraven.
Datmaakt echt een verschil.Maar veel van
die dingen zijn ook leuk om te doen; ik
geef echt graag lezingen. Eendeel vande
marketing neemtde uitgeverij voor haar
rekening,maar je boekpromoten via so-
cialemediaword je verondersteld zelf te
doen.Met plezier hoor, zolang ermaar
genoeg tijd overblijft om te schrijven.’

Als uopdeBoekenbeursmet andere
schrijvers zit te signeren, voelt dat dan
als collega’s onder elkaar?
Schoeters: ‘Wel, ik betreur eenbeetje dat
we allemaal zo lief voor elkaar zijn. Ieder-
een vindt ieders boekheel goed. Ik ben
misschien eennostalgicus,maar ikmis de
grote discussies en ruzies onder schrijvers.
Zoals inNederland vijftig jaar geleden
tussende grote drie: Gerard Reve,W.F. Her-
mans enHarryMulisch.Wij knuffelen el-
kaar 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.

Dekomende elf dagen verwachtdeBoekenbeurs inAntwerpenweer 150.000be-
zoekers.Succesverzekerd, lijkthet.Maarhoelastigishetboekenvakecht?Wevroegen
het aandeorganisator, een schrijfster eneenuitgever. THOMAS PEETERS EN KOEN VAN BOXEM

Ikmis de grote
discussies en ruzies
tussen schrijvers.
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GaeaSchoeters (38)
Schreef ‘Dekunst vanhet vallen’
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Select
Boekenbeurs

Dirk DeWachter
Met ‘Liefde, een onmogelijk verlangen’

schreef psychiater Dirk DeWachter

een nogal confron-

terend boek over de

liefde. Waarom den-

ken we dat we liefde

kunnen definiëren?

En waarom denken

we dat we ze kunnen

sturen? Volgens De

Wachter moeten

we niet het onmogelijke verwachten.

Misschien komt het dan goed.

ZATERDAG 1 NOVEMBER, 16 UUR

Kristien Hemmerechts
Voor ‘De vrouw die

de honden eten gaf’

kreeg Kristien Hem-

merechts bakken

kritiek over zich

heen. In het boek

reconstrueert ze de

misdaden van Marc

Dutroux vanuit het

standpunt van zijn

vrouwMichelle

Martin. Op de Boekenbeurs verdedigt

ze haar boek.

ZONDAG 2 NOVEMBER, 17 UUR

Vrouwelijk ondernemen
Onder de titel ‘Profileer jezelf als vrou-

welijke ondernemer’ wordt gedebat-

teerd over hoe vrouwen zich kunnen

onderscheiden. Is er een verschil met

mannelijke ondernemers? Schrijfster

en onderneemster Sara Reymen leidt

de debatten.

DINSDAG 4 NOVEMBER, 16 UUR

Herman Van Rompuy
In zijn essay ‘Europa in de storm’

belicht aftredend Europees president

Herman Van Rompuy de problemen

van de Europese Unie. Hij spreekt

over Europa, zijn boek en zijn er-

varingen als voorzitter van de

Europese Raad.

DINSDAG 4 NOVEMBER, 18 UUR

De geheimen
vanmanagement
In hun boek ‘Stille kampioenen’ be-

schrijven Marc Buelens en Marcel

Van der avert het succes van Vlaamse

topbedrijven. Wat is hun recept?

Ze verklappen het in een lezing.

DINSDAG 4 NOVEMBER, 20.30 UUR

Cultuur in Vlaanderen
Geen sector werd de voorbije weken

zo zwaar getroffen door de besparin-

gen als de cultuursector. Hoe moet

het verder met cultureel Vlaanderen?

Minister van Cultuur Sven Gatz (Open

VLD), cultuurspecialist Johan Swinnen

en journalist Karl Van den Broeck de-

batteren erover.

ZATERDAG 8 NOVEMBER, 13 UUR

Is e-commerce
de heilige graal?
Voor veel bedrijven en organisaties

zijn ‘online’ en ‘digitaal’ het toekomst-

model. Maar moet iedereen overscha-

kelen naar de digitale wereld en zijn

bedrijfsmodel daar volledig op base-

ren?Wat zijn de valkuilen van die stra-

tegie en is het voor iedereen nodig?

MAANDAG 10 NOVEMBER, 10 UUR

Ivan Van de Cloot
Ivan Van de Cloot, de hoofdeconoom

van de denktank Itenera, is een grote

criticus van de aan-

pak van de financiële

crisis. In zijn pas ver-

schenen boek ‘Roe-

keloos’ hekelt hij de

manier waarop politi-

ci de bankencrisis

hebben proberen op

te lossen. Het gevaar

op een nieuwe ont-

sporing is niet uitgesloten. De kiemen

liggen in de oplossingen die werden

uitgedokterd voor de voorbije crisis.

Van de Cloot geeft over zijn boek een

lezing.

DINSDAG 11 NOVEMBER, 11 UUR

B
oek.be-directeur André Van-
dorpe kwambegin vorig jaar
over vanABVVMetaal. Vanme-
taalarbeiders naar lettervreters,
het leek een vreemde carrière-

sprong.Maar het boekenvakwas geen
blinde vlek voor de vakbondsman. Als di-
recteur van een communicatiebureauhad
hij ooit een reeks uitgeverijen onder zijn
cliënteel. En hij werkte een tijd als zelfstan-
dig accountmanager voor drukkerijen.
Maar eenpublieksevenement als de

Boekenbeurs in goede banen leiden is een
ander paarmouwen. ‘Het blijftme verheu-
gendat de Boekenbeurs ondanks de eco-
nomische crisis en de vaak turbulente dy-
namiek in het boekenvak standhoudt’,
zegt Vandorpe. ‘Vorig jaar viel de boeken-
verkoop inVlaanderenmet bijna 3 pro-
cent terug. Tochblijft de Boekenbeurs
een ruimpubliek aanspreken, getuige de
150.000bezoekers die hier telkensweer
over de vloer komen.Het boek is nog lang
niet dood.’
‘Voor exposanten is de Boekenbeurs

- in crisistijdennogmeer dan anders -
eenmarketinginstrument. Ze tonen zich
aanhunklanten. Ze showenhun levendig-
heid, hunweerbaarheid. Het effect blijft
nazinderen in de boekhandel. Er is een
flow tot aande kerstperiode.Weproberen
die actief te rekkenmet promotieacties.
Dit jaar gebeurt datmet boekencheques
die bezoekers na de beurs te gelde kunnen
maken in hunboekhandel.’
De Boekenbeurs is ook een goedmo-

ment omeen tussenstandop temaken.
Vandorpewil focussen ophet goede.
‘Ondanks de krimpendeboekenmarkt
zit de stripverkoopongelooflijk in de lift.
Een goede redenomhet stripverhaal een
centrale plek te gevendit jaar,met de ko-
miekAlexAgnewals ambassadeur. Strips
zijn voor jongeren vaak een opstapje naar
fictie, kijkmaar naar de fantasy-rage bij
de jeugd.’
Maar, zegt Vandorpe ook, het is alle

hens aandek. De uitdagingen zijn im-
mens.Wellicht dit jaar nogbestormt de
machtigeAmerikaanse e-tailer Amazonde

Belgische boekenmarkt, te beginnenmet
een aanbod vanNederlandstalige titels.
‘Voor uitgevers is Amazon een extra ver-
koopkanaal.Maar in sommige landenwist
het ondertussen eendermatemachtige
markpositie uit te bouwenwaardoor het
de prijszetting kanbepalen.’
‘Eén ding is zeker: Amazon zal niets aan

het toeval overlaten. Het is een ontwikke-
ling dieweniet helemaal aanbanden kun-
nen leggen.Maar de invoering van een ge-
reglementeerde boekenprijs, zoals voor-
zien in het Vlaams regeerakkoord, biedt
wel demogelijkheid omde al te concur-
rentieverstorende praktijken van online-

verkopers ongedaan temaken. Naar het
voorbeeld vande Fransenmet hun anti-
Amazon-wet. Onze boekverkopers zullen
alertmoetenblijven. Zemoeten extra in-
zetten op zakendiemensennaar hun
shops kunnen lokken: evenementen,wed-
strijden, horecadeals. Zo dankende Lon-
dense bookshops hungrote succes aande
hoge belevenisgraad in hunwinkels.’
Een gereglementeerde boekenprijs

moet de kleine boekhandel extra bescher-
men tegende forse kortingen van spelers
als Amazon endehypermarkten. ‘Het is
niet de zaligmakende oplossing voor het
boekenvak.Maar een gereglementeerde
boekenprijs is nodig omde culturele di-
versiteit te vrijwaren.Want als onze kleine
en grote boekhandels geenbestseller van
DanBrownmeer verkopenomdat die te-
genbodemprijzenwordt aangeboden in
onze hypermarkten, kunnen ze hun aan-
bodnietmeer breedhouden.’

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

AndréVandorpe (55)
Organiseert zijn tweedeBoekenbeurs

S
tefaanWerbrouck ruilde af-
gelopen zomer zijn baan als
hoofdredacteur vanKnack
Focus voor die vanuitgever
vanHoutekiet. ‘Als kindwas
ik een veellezer.Mijn ouders

haddenweinig last vanmij. Toen ik 15
was, droomde ik van eenbestaan als uit-
gever. Toevallig liep het anders en rolde ik
de journalistiek in. Toen ik het aanbod
kreeg omHoutekiet te leidenheb ik even
getwijfeld: eenmooie post in demedia
opgeven voor een onzeker bestaan als uit-
gever?Maar ikwist dat ik zo’n kans niet
gauwmeer zou krijgen.’
‘Het zijn al leerrijkemaandengeweest.

Het grootste verschilmet de journalistiek
is de onzekerheid. Als kranten- ofmaga-
zinemaker ben je altijd ergens zeker van
eenpubliek. Er is een basis. Terwijl haast
elk boek eennieuwpubliekmoet zien te
vinden. Behalve voor de bestsellers in je
fonds is dat telkensweer spannend. Voor
mijwordt 2015 hét jaar vandewaarheid.
Dan verschijnende 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 enormopnaar zo’n
groot evenement dat het boek alsmassa-
mediumnaar buiten brengt. Voor onze
cijfers is de beurs van groot belang.Hoe
belangrijk voor het totaalplaatje, datweet
ik nogniet. Ik kenmijn cijfers nogniet al-
lemaal uit het hoofd.’ (lacht)
‘Ik hoor aande andere kant dat het elk

jaar een grotere investering vergt omhier
te staan. De huurprijs vande standplaat-

sen is opnieuwgestegen. Bovendien is het
ookbelangrijk dat je extra inspanningen
doet om je standop te leuken,want een
Boekenbeursmoet eenbelevenisbeurs
zijn. Opde stand vanVBK (Veen, Bosch&
Keuning, deNederlandse uitgeversgroep
waarHoutekiet bij hoort, red.) staat dit jaar
de troonuit ‘Gameof Thrones’. Dat kost
allemaal geld, natuurlijk.’
En laat het boekenvaknunet in crisis

zijn: krimpendemarkt, consolidatiebewe-
gingen in uitgeefland, uitgeverijen die

fuseren of verdwijnen -De Bezige Bij Ant-
werpendezeweeknog.Maar de uitgever
vanHoutekiet verliest zijn optimisme
niet. ‘Ik zeg niet dat het geweldig gaat,
maarwemogenons ookniet te veel de
grond in praten. Ik komuit een sector die
al 15 jaar in crisis is. (lacht)Gelukkig heb-
benwij in Vlaanderen Standaard Boek-
handel. Die heeft veel tegenstanders door
zijn sterkemarktpositie.Maar is dat zo
slecht? Standaard Boekhandel zorgt er
tenminste voor dat elke Vlamingdicht
bij een boekhandelwoont.’
En dan is er noghet internet, dat vol-

gens zwartkijkers eennefaste invloed
heeft op ons concentratievermogen en
dus opons leesgedrag ende leescultuur.
Doemdenken, vindtWerbrouck. ‘Kijk
naar bestsellers als ‘De groote oorlog’
van Sophie de Schaepdrijver of dewerken
vanHarukiMurakami: dikke boeken.
Of kijk naar de boekendie kinderennu
lezen: deHarry Potters vandezewereld
of een reeks als ‘Het leven van een loser’.
Die boeken zijnmeestal dikker dandie-
gene die ik als kind las.’
‘De vooruitgang kan je niet tegenhou-

den endemanierwaarop gelezenwordt,
zalwelwijzigen.Maar alle verhalen over
‘het einde vanhet boek’, daar geloof ik
niet in. Eenboekheeft een eigen functie
in het leven vanmensen, net als radio,
televisie, film enhet internet. Jemoet van-
daagharder vechten voor een stukje vrije
tijd van je consumenten,maar dat is nu
eenmaal de taak van eenuitgever: boeken
makendiemensenwillen lezen.’

Ik zeg niet dat
het geweldig gaat,
maarwemogen
ons ook niet te veel
de grond in praten.

StefaanWerbrouck (38)
Beleeft zijn eersteBoekenbeursalsuitgever
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