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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Het mandaat van de gerechtsmandataris loopt nog tot 19 april maar op het moment van
het opstellen van deze vraag, werd reeds duidelijk dat er geen overnemer klaar staat om
boek.be en dus ook De Boekenbeurs over te nemen. Ook niet vanuit Gent dus. Gentse
lokale handelaars stonden ook niet te springen voor een eventuele komst van een copypaste van de boekenbeurs zoals die tot nu toe gekend is. Het concept van De Boekenbeurs
is duidelijk aan herdenken en herbronnen toe. In de media en in het antwoord op een
vraag tijdens het vragenuurtje op de gemeenteraad liet u al verstaan dat een groots
boekenevenement in onze Stad een eigen decentraal karakter kan krijgen.
Het gesprek over de overname op zich en de interesse vanuit de Stad Gent, lijkt ons een
uitgelezen kans. We hebben in Gent alvast een goede voedingsbodem voor een Gents
boekenevenement met een eigen decentraal karakter. Niet in het minst door de
aanwezigheid van eigenzinnige boekhandels, auteurs, cultuurhuizen met een
boekenprogramma en literaire initiatieven allerhande, van slam poetry wedstrijden over
een boekencafé tot een poëzieroute.
Vraag:

Zijn er, nu er van een grote overname geen sprake meer blijkt te zijn, voldoende en
diverse Gentse actoren geïnteresseerd om hiermee verder te gaan?
Welke signalen krijgt u vanuit de sector zelf?
Hoe kunnen we daarbij voor een model gaan dat zowel voor lokale boekhandelaars,
bestaande literaire initiatieven in Gent, uitgevers, Gentenaars en niet-Gentenaars
interessant is?

Antwoord

Het klopt dat er uiteindelijk niemand een bod deed op de overname van Boek.be en de
Boekenbeurs, ook vanuit de Gentse regio kwam er dus er geen bod. Daar zijn een aantal
redenen voor.
In de eerste plaats is er de open brief van de Vlaamse uitgeverijen die enkele dagen voor
het verlopen van de deadline werd verspreid. Daarin geven de uitgevers aan op zoek te
zijn naar een locatie voor een groot boekenevent los van een overname van boek.be. Het
ging onder andere om uitgeverijen Borgerhoff & Lamberigts, Clavis, Lannoo, Pelckmans,
Standaard Uitgeverij en nog veel meer. Dat maakte een bod op de Boekenbeurs meteen
een pak minder interessant. Want waarom investeren in een evenement waar het gros van
de Vlaamse uitgevers niet langer aan wil meewerken?
Ook de voorwaarden in het overnamedossier zouden een rol hebben gespeeld.
Als stadbestuur zouden we uiteraard graag een grootschalig boekenevenement zien
ontstaan in onze stad. Dat is ook nog steeds de ambitie, maar we zien het niet als onze
taak om dat zelf te organiseren. Om die reden praten we met partners, bijvoorbeeld de
organisatoren van de jaarbeurs, en zien we voor de stad eerder een faciliterende rol
weggelegd. De komende weken en maanden willen we er alles aan doen om dat nieuwe
boekenevenement naar onze stad te halen. Dat wordt geen evidentie, gelet op de ruime
interesse voor de boekenbeurs vanuit andere steden.
Op uw vraag of er voldoende Gentse actoren geïnteresseerd zijn om hiermee verder te
gaan kan ik duidelijk zijn: Ja! Nadat ik de interesse van Gent in de Boekenbeurs kenbaar
maakte in de pers werd ik overstelpt door berichten van Gentse boekenliefhebbers en van
diverse spelers om, elk vanuit hun eigen discipline of werkzaamheden, mee hun
schouders te zetten onder een boekenbeurs in onze stad. Ik denk dat we nu al kunnen
spreken over een heel ruim draagvlak.
De enige kritische noot kwam inderdaad van de lokale boekhandels. Zij maken zich
zorgen dat zo’n boekenbeurs te grote concurrentie zal zijn voor hun winkels. Dat is een
bezorgdheid waar we alle begrip voor hebben en waar we uiteraard rekening mee houden.
Tijdens de vorige gemeenteraad gaf ik al aan dat een Gents boekenevent zeker en vast
geen doorslagje mag zijn van de Boekenbeurs zoals we die kennen uit Antwerpen. In een
nieuw concept kan er zeker ruimte zijn voor meer dan alleen de uitgeverijen. Er kan zeker
ook een rol weggelegd zijn voor de lokale boekhandels, schrijvers, cultuurhuizen,
enzovoort.
Bij voorkeur laten we dit evenement plaats vinden op diverse locaties zodat dit een
festiviteit wordt voor onze hele stad. Op die manier kunnen ook de lokale boekhandels er
enkel wel bij varen. Het zal er nu op aankomen om ook de uitgeverijen te overtuigen dat
Gent de perfecte plek is. We hebben in elk geval heel wat troeven in handen.

Als stad blijven we een ondersteunende rol spelen in dit verhaal en blijven we in nauw
contact met Jaarbeurs Gent die zelf aangaf in overleg te gaan met de uitgevers om hun
initiatief te ondersteunen, hun diensten ter beschikking te stellen en/of zelfs mee te
investeren.
Tot zover mijn antwoord.

