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Beste Patrick Janssens,

Het zijn spannende tijden.De verkiezingen zijn in aantocht en
dekansdat je herkozenwordt, lijktmeeerder klein. Persoonlijk
vind ikhet niet zo erg voor je. Ik hebhet verlies altijd charman-
ter gevondendandeoverwinning. Ik denkdat jij een typebent
dat strijdend tenonderwil gaan, een eerzuchtigmanmetmis-
schienwel eengemis aan liefde.
Mijn eerste indruk van je is dat je zo’n typischemachtspoli-

tieker bent. Iemanddie over lijken gaat. Ik kanmevergissen.
Misschienben je eenaimabelemanmet een sardonisch lachje.
Dat helpt je zachte kant niet,maarniet iedereen is geborenmet
eenbrede tandpastaglimlach.Misschienmoet jij leren eendon-
zig konijntje teworden enmeer oefenenopeenbrede glimlach.
Jehebt je latenomringenmet ja-knikkers en alibi-ali’s. Dat is

ook eenkwaliteit. Ja-knikkers lopenmet jewegwanneerhet
goedgaat enwanneerhet slecht gaat, knikken zenog steeds ja,
maar achter je rug vertellen zewaarschijnlijk iets anders. Toch
heb je enkele tactischemissers gemaakt.Het hoofddoekenver-
bodheeft je als eennatte dweil omhet hoofd geslagen.Dat had
jewaarschijnlijk niet zien aankomen? Je alibi-ali’smogennog
zoveelmuntthee gaandrinken, zohard roependat een veel gro-
ter gevaar dreigt. De tijdendatmenopeenvreemdenaam
stemdeomdathet een vreemdenaamwas, lijkenmenu toch

voorbij. Er is ooknog zoiets als
geloofwaardigheid.
De campagne is nu echt

begonnenende strategie zal
steeds smerigerworden.
Eigenlijk heb je geenkeuze, het
is het smerig spelenof burge-
meester af zijn. Je bent buitenge-
woongeduldig endaaromdenk
ikdat je rustig je kans afwacht
om toe te slaan.Als een cobra

met een sardonisch lachje.De tijd zalwel uitwijzenof je een
cobrabent of eenkikker die te lang in kokendwaterheeft geze-
ten. Somsga je voor een subtiele aanpak. Zoals deuit dehand
gelopenbetoging van jongeheethoofden, opgehitst door de idi-
oten vanSharia4Belgium. Je complimenteerdeherhaaldelijk de
politie,maar je gaf ook aandat je in de commandokamer zat als
hoofd vandepolitie. Beslist geen campagne aanhet voeren.
Of iedereen vanhet stad is, of het stadnuvan iedereen is, alle-

bei zijnhet holle slogans. Eigenlijk vullen jij enBartDeWever
mekaar aan: allebei houden jullie van rechten enplichten en
allebei zijn jullie niet socialistisch.Wat op zich geenprobleem
is,misschienmoet je het alleenwatmeer verduidelijken.
Lig je ’s nachts niet te piekerenoverwat je in al die jaren goed

of verkeerd gedaanhebt? Probeer je danniet je hoofdkussen te
wurgen?Endenk je danniet dat je kussenBartDeWever is?
Heb je geen vuilewas over je tegenstander? Ietswaarmee je op
het juistemomentwil toeslaan?Dat kanhelpen.Anders komt
hetwaarschijnlijk nietmeer goed.Als je burgemeesterschap
voorbij is,wil ik je gerust helpende leegte te vullen.Wekunnen
eenwandeling langs de Scheldenemen.Watpratenover verge-
telheid en vervlogendromen, denkenaannieuweuitdagingen.
Zou theater je dingniet zijn? Ik denkdat ik de geknipte rol voor
jouheb.Gewoonvrijblijvend, acteren is zelfs niet nodig, je hoeft
alleenmaar sardonisch te glimlachen.Denk er eens overna. In
ieder gevalwil ik je nog veel succeswensenmet de verkiezingen
endebijhorende campagne. En toen sloegde cobra toemet een
eigen eenmaligmagazine.Patrick,met als titel: ‘Antwerpenuit
de luiers’. Ikwist dat de campagne smerig gingworden.

Vriendelijke groet,
FikryElAzzouzi
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Patrick,
misschienmoet
je leren een
donzig konijntje
te worden

Nieuwe galerie met
Belgische kunst in
Brussel

Brussel blijft in trek als galerie-
stad. Roberto Polo, een
Amerikaanse verzamelaar en
kunsthistoricus, opent op 22
november een kunstgalerie
vlak bij de Zavel. De openings-
tentoonstelling Closed Doors is
gewijd aan een reeks recente
schilderijen van Jan Vanriet.
Roberto Polowil in zijn galerie
in de Lebeaustraat vooral
Belgische kunst brengen, van
de avant-garde uit de twintig-
ste eeuw tot de actuele schil-
derkunst.
Polowoont sinds 2007 in
Brussel en is gepassioneerd
door Belgische kunst en
design van rond 1900 enmeer

bepaald doorHenry van de
Velde.
De tentoonstelling van Jan
Vanriet loopt tot 24 februari
2013. Daarna staan achtereen-
volgens schilder JanDe
Vliegher en tekenaar-beeld-
houwer KoenDe Cock op
het programma. (ER)

Lennon-
vredesprijs
voor Pussy Riot

YokoOno, deweduwe
van ex-Beatle John
Lennon, heeft in NewYork
de LennonOnoGrant
for Peace toegekend
aan de Russische
punkband Pussy
Riot, vanwie drie

zangeressen gevangen zitten.
Bij de ceremoniewas de echt-
genoot aanwezig van een van
de bandleden, die de prijs in
ontvangst nam. Ono loofde de
leden van Pussy Riot omhun

geloof in vrijheid van
meningsui-
ting en zei
zich te zul-
len inzet-
ten voor
hun directe

vrijlating. De vredesprijs wordt
omde twee jaar uitgereikt. De
drie vrouwen van Pussy Riot
werden vorigemaand veroor-
deeld tot twee jaar cel, omdat
ze in een kerk een protestlied
tegen president Vladimir
Poetin hadden gezongen. De
bandleden zijn in hoger beroep
gegaan tegen het vonnis. Het
hoger beroep begint naar ver-
wachting begin oktober. (VK)

Sotheby’s opent
veilinghuis in China

Veilinghuis Sotheby’s gaat
samenmet het staatsgecontro-
leerde cultuurontwikkelings-
bedrijf Beijing GeHuaArt een
nieuw veilinghuis oprichten in
China. Sotheby’s, dat genoteerd
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D
e neergang van Libridis is een
droevig verhaal. Het bedrijf kende
een lange traditiemaar ging deze

zomer reddeloos ten onder. Het faillisse-
mentwerd al op 15mei uitgesproken en
begin september bereikte de curator
een akkoordmet de schuldeisers.
Groothandel Libridis werd in 1946

opgericht doorwielrenner Richard
Scholtens. Die had tijdens zijn carrière
niet veel potten gebroken. Hij begon
echter tijdschriften te bedelen bij kran-
tenwinkels en boekhandels. Hij bedacht
ook de slagzin ‘Van Est viel zeventig
meter diep, zijn hart stond stil maar zijn
Pontiac liep’, toen deNederlanderWim
van Est in 1951 in een ravijn reed in de
afdaling van de Col d’Aubisque.
Al snel groeide de tijdschriftenronde

van Scholtens uit tot een van de grootste
boekendistributiebedrijven van de Lage
Landen, eerst inMaastricht daarna in
Sittard en Sint-Niklaas. Op de dag van

het faillissement had het bedrijf 195
mensen in dienst. In hetmagazijn ston-
den 60.000 bestelbare titels, waarvan
35.000 op voorraad; in totaal zo’n 1,2
miljoen boeken.
De laatste jaren richtte Libridis zich

vooral op boekhandels. Aan de hand
van een computergestuurd ‘DNA-pro-

fiel’ kregen die een kant-en-klaar assor-
timent aangeleverd. In 2010 had Libridis
duizend klanten, waaronder ook Bruna,
ECI, IKEA,Wehkamp, Albert Heijn en
Primera.Maar de dalende boekenver-
koop die nu al een paar jaar aanhoudt,
zet veel boekhandels onder druk.
Daardoor retourneren ze sneller de boe-
ken die ze hebben ingekocht. Dat bracht
Libridis in de problemen.
Toen de grote uitgevers de distributie

van Libridis Vlaanderen dan ook nog
verplaatsten naar het CB Vlaanderen,
werd de situatie onhoudbaar. Demar-
ges kwamen onder druk en ook de voor-
raadwerd een torenhoog probleem. Die
was in 2010 nogmaar 6miljoen euro
waard, een halfmiljoenminder dan het
jaar daarvoor. De ‘houdbaarheid’ van
boeken neemt drastisch af en de verou-
derde voorraad vermindert dan ook in
snel tempo inwaarde. Toen de uitge-
vers, Lannoo-Meulenhoff,WPG, VBK en

Nu het failissement van boekendistributeur Libridis afgehandeld is, staan
1,2 miljoen boeken op het punt vernietigd te worden. Het Vlaams Fonds
voor de Letteren wil een poging wagen om te redden wat er te redden
valt. Karl van den Broeck

Verzet tegen vernietiging

● Toen Libridis failliet ging, gingen de 1,2miljoen boeken in zijnmagazijn opnieuwnaar de uitgevers.Maar diewillen
niet dat de boeken verramsjt worden; dat zou een enormparallel circuit van nieuwe boeken doen ontstaan. Daarom
willen ze de boeken vernietigen. © JONAS LAMPENS

‘Zelfsalsweer
maar10.000
kunnenredden,
danzoudatal
mooizijn’
JOS GEYSELS
VLAAMS FONDS
VOOR DE LETTEREN

Gottmer (de grootste spelers in het boe-
kenvak) weigeren om een deel van hun
boeken terug te nemen, was de crisis
onafwendbaar. Een overname door con-
current CB ging niet door omwille van
de grote voorraad bij Libridis.
Na het failissement bereikte de

curator een akkoord over de 1,2miljoen
boeken in hetmagazijn van Libridis in
Sittard. Die kwamen opnieuw ter be-
schikking van de uitgevers.Maar vol-
gens het vakblad Boekblad zou het
grootste deel vermoedelijk worden ver-
nietigd. De uitgevers willen immers niet
dat de boeken verramsjt worden; dat
zou een enormparallel circuit van
nieuwe boeken doen ontstaan. Het
nieuws van de nakende boekvernieti-
ging zorgt evenwel voor heel wat onrust
in de sector.

Voorkooprecht
Dorian van der Brempt, directeur van
het Vlaams-Nederlands huis deBuren
en lid van het bestuur van het Vlaams
Fonds voor de Letteren (VFL), vraagt
zich af of er niet kan geprobeerdwor-
den om (een deel) van de boeken te red-
den. Het VFL spendeert jaarlijks 1,1 mil-
joen euro aanwerkbeurzen voor

auteurs en zo’n 22.500 aan producties-
teun voor uitgevers. “Volgens de wetten
van demarkt zal het allemaal wel klop-
penmaar het boekenvak, dat steeds
meer bevolkt en geleid wordt door
ultraliberalemanagers, moet zich drin-
gend afvragen of de cultuursubsidies
diemede aan de oorsprong liggen van
een gedeelte van hun product, niet kun-
nen leiden tot andere accenten of inter-
pretaties in de waardeketen”, schreef
hij vorige week in een brief aan zijn col-
lega’s in het fondsbestuur.
“Waarschijnlijk hebbenwij (van-

daag) juridisch geen poot om op te
staanmaar wemoetenwel lessen voor
de toekomst durven trekken. Kunnen
wij, het Vlaamse en het Nederlandse
Fonds voor de Letteren, niet afdwingen
van de uitgevers dat boeken die ont-
staan zijn door een rechtstreekse of
onrechtstreekse steun van de Vlaamse
of de Nederlandse overheid, nooit
mogenworden vernietigd zonder toela-
ting van dezelfde subsidiërende overhe-
den.”
Van der Brempt stelt voor dat de

overheden die auteurs en uitgevers sub-
sidiëren steeds een voorkooprecht zou-
denmoeten hebben om boeken die ver-
nietigd dreigen te worden op te kopen

tegen 5 procent van de oorspronkelijke
verkoopprijs. Het zou niet de bedoeling
zijn om die boeken in het commerciële
circuit te brengen. “De overheden zul-
len deze boeken gratis ter beschikking
stellen van onderwijsinstellingen, zie-
kenhuizen, gevangenissen en vele
andere socioculturele initiatieven die
vandaag hun boekenplannen opbergen
wegens gebrek aanmiddelen.”

Complex
Jos Geysels, voorzitter van het VFL,
bevestigt dat het voorstel van Van der
Brempt besproken is. De directeur van
het VFL, Koen Van Bockstal, heeft de
opdracht gekregen omde zaak te onder-
zoeken. “Hij zal contact opnemenmet
zijn Nederlandse collega. Het is een erg
complexematerie.Weweten absoluut
niet over hoeveel gesubsidieerde boe-
ken het gaat. Ermoet een inventaris
gemaakt worden.Maar zelfs als we er
maar 10.000 kunnen redden, dan zou
dat almooi zijn.” Geysels is wel te vin-
den voor het idee om in de toekomst uit-
gevers contractueel te verbieden om
nog boeken te vernietigen die tot stand
komenmet eenwerkbeurs of produc-
tiesteun.
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is op de beurs vanNewYork, is
naar eigen zeggen het eerste
internationale veilinghuis dat
actief wordt in China.
De Chinesewet verbiedt
immers buitenlandse veiling-
huizen om verkopen te organi-
seren in het land. Ondanks een
bloeiende activiteit in het
semi-autonome gebied
Hongkong, zijn veilinghuizen
als Sotheby’s en Christie’s daar-
door sterk benadeeld in China,
de grootste kunstmarkt ter
wereld. Sotheby’s en Christie’s
poogden door de jaren heen
met allemogelijkemiddelen
die beperking tegen te gaan.
Met de nieuwe joint venture
bereikt Sotheby’s nu dat doel.
De Chinese overheidmoet wel
nog groen licht geven voor de
oprichting. De traditionele vei-

linghuizen, die jarenlang
dominantwaren, worden nu
geconfronteerdmet Chinese
concurrenten. Zo zijn er vijf
Chinese bedrijven bij de tien
grootste veilinghuizen ter
wereld, qua omzet. (BELGA)

‘Kinderen van de
zon’ internationaal
gelauwerd

De theatervoorstelling ‘Kinde-
ren vande zon’ vanNTGent en
ToneelgroepAmsterdamheeft
ophet 46steBITEFFestival in
BelgradodeGrandPrixMira
Trailović in ontvangstmogen
nemen.De voorstelling, in een
regie van Ivo vanHove, is geba-
seerdopwerk vandeRussische
auteurMaximGorki. Centraal

staandebotsing tussen idea-
lismeen realiteit, ende grenzen
aandewetenschappelijke
maakbaarheid vandemens.De
voorstellingwordt inmaart 2013
hernomen inGent enAntwer-
pen.DeGrandPrixwordt jaar-
lijks toegekendaandebeste
internationale podiumproduc-
tie. Vorigewinnaarswaren
ondermeerRomeoCastellucci
enHeinerGoebbels. (BE)

‘Partyrockers’
LMFAO kappen
ermee

HetAmerikaanse electropop-
duo LMFAOhoudt er voorlopig
mee op. De twee ledenRedfoo
en SkyBlu gaan zich focussen
op soloprojecten. “Ik heb het

gevoel datwe dit nu al heel
lang aan het doen zijn, zo’n vijf
à zes jaar”, aldus Redfoo, die
zelf wel te kennen heeft gege-
ven door te gaanmet het soort
feestmuziek dat hemwereld-
beroemdheeft gemaakt.
LMFAO scoorde grote hitsmet
‘Party rock anthem’ en ‘Sexy
and I know it’, allebei num-
mers van hun tweede album
Sorry for party rockinguit 2011.
(DM)

Facebook stopt
met automatische
gezichtsherkenning

Facebook zal in Europa de
automatische gezichtsherken-
ning opschorten. Het is een
van de veranderingen die door
de privacywaakhond van de

Ierse overheidwas gevraagd.
Gebruikers van de sociaalnet-
werksite krijgen via de auto-
matische gezichtsherkenning
eenmelding dat ze getagd kon-
denworden in foto’s van ande-
ren op de site. De gebruiker
kon dat zelf accepteren of wei-
geren. Voor de tagfunctie werd
gezichtsherkenningssoftware
gebruikt, een schending van de
privacy volgens de Ierse Data
Protection Commissioner. De
opschorting betekent niet dat
Facebook van plan is de her-
kenningstool volledig af te
schaffen. “We zijn van plan om
de tool opnieuw in te voeren,
overeenkomstigmet de
nieuwe richtlijnen”, zegt
RichardAllan van Facebook.
De beslissing geldt alleen voor
gebruikers in Europa. (BELGA)

DeNederlandse koninginBeatrix heeft
zaterdagmiddaghet vernieuwde
StedelijkMuseum inAmsterdam–nu al
‘de badkuip’ gedoopt – feestelijk her-
opend.Na een langdurig aanslepende
sluiting voor renovatie kanAmsterdam
eindelijkweer uitpakkenmet zijn inter-
nationaal gerenommeerdemuseum
voormoderne enhedendaagse kunst.
Vooraf kreeg hetmuseumwel al kritiek
te verwerken omdat het door de lange
sluiting definitief de connectiemet de
nieuwste kunstvormen gemist zouheb-
ben en omdat de problematische finan-
ciering aansluitingmet demuseale
wereldtop onmogelijkmaakt.
Het Stedelijkwas bijna negen jaar

dicht voor een grootscheepse vernieu-
wing. ArchitectMels Crouwel namhet
gebouw flink onder handen en ontwierp
eenmoderne spierwitte vleugel, die in de
volksmond ‘de badkuip’ is gaanheten.
Ookde oudbouwuit 1895 onderging een

grondige opknapbeurt.
Bij de feestelijke openingwas er even-

wel enkel blijdschap en trots. Burge-
meester Eberhard vander Laanhoopt
dat het Stedelijkweer dé aanjagerwordt
vanmoderne kunst inNederland.Dat
werd “node gemist” tijdens de lange
wachttijdwaarin hetmuseumwerd ver-
bouwd, zei hij tijdens de openingscere-
monie. “Wehopenop zinderende en
controversiële programma’s die de zin-
nenprikkelen, de gedachten bezighou-
den ende tongen losmaken.”
Beatrix onthulde eenhandgebor-

duurd vaandel dat ontworpen is door
deBritse kunstenaarRory Pilgrim.Het
Nationaal Jeugdkoor zong een a capella
koorwerk dat de kunstenaar compo-
neerde. Erwas ookuitgekekennaar de
eerste confrontatie tussenBeatrix enhet
pas door hetmuseumverworvenweinig
flatterende portret dat onze landgenoot
LucTuymans vanhaar schilderde. (BE)

Beatrix opent ‘de badkuip’

● Beatrix bewondert het StedelijkMuseum in het gezelschap van ondermeer
museumdirecteurAnnGoldstein (l.). © KOEN VAN WEEL / EPA
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van 1,2 miljoen boeken

Paniek inhet Engelseboekenvak:
AmazonenSonybiedene-
boekenaandumpingprijzenaan.
Alshet regent inLonden,
druppelt het danbij ons?

SARAH THEERLYNCK

20pencedeals: opdeAngelsaksischee-
boekenmarkt zijn ze sindsdeze zomereen
begrip. In een steedsbitserwordende
strijdomdeconsument verkopenSonyen
Amazonbestsellers aankortingenvan97
procent enmeer.
Hoedat zit bij ons?Anders,want in

tegenstelling totGroot-Brittannië (ende
VS),waarmeer e-boekendanpapieren
exemplarenverkochtworden,maaktde
verkoopvandigitaleboeken inVlaande-
renmaar0,6procent vande totaleboe-
kenverkoopuit. “Uitgevers enboekenver-
kopers zettenernogniet echt op in”, zegt
JefMaesvanBoek.be.Resultaat? Een
kleinaanbodenrelatief hogeprijzen.
“Al kan dat laatste snel veranderen”,

zegtWiebe de Jager, directeur van uitge-
verij Eburon enmedeoprichter van de
Nederlanse eReadersGroep. Amazon
gaat binnenkort namelijk van startmet

eenNederlandsewebwinkel. Voorlopig
werd enkel de dealmet het Centraal
Boekhuis, distributeur van papieren boe-
ken inNederland enVlaanderen, offici-
eel bevestigd,maar volgensDe Jager is
het heelwaarschijnlijk dat Amazon ook
Nederlandstalige e-boeken zal aan-
bieden.
ConcurrentiedusvoorBol.com,dat

voorlopigde strategie vandemegakorting
nogniet toepast. “Sowiesokomterdan
eenstrijdomdeNederlandstalige consu-
ment”, zegt expertBrunoKoninckxvan
LessiusHogeschoolMechelen. “Devraag

is alleenofdie zichook indumpingprijzen
zal vertalen.”De Jagerdenkt vanwel.
“Amazon isberuchtomdeagressieve
techniekenwaarmeehet klanten lokt.”
Metdezelfde techniekenprobeert

AmazonvolgensPhilippeMayersdorf,
managermarketing services& ICTbij
WPGuitgeversBelgië, nualmaandeneen
deal te sluitenmetdeVlaamseuitgevers.
Die is onontbeerlijk,wilAmazonookde
Belgischemarkt veroverenenVlaamse
werkenaanbieden inzijnNederlands-
taligewebwinkel.
Deonderhandelingenmetdeuitgevers

lopenvolgensMayersdorf stroef.
“Amazonvraagt gewoonwegeen te grote
korting.”Volgenshardnekkigegeruchten
zoudewebwinkel tot -50procent eisen.
“VoorlopighebbendeVlaamseuitgevers
geenenkele redenomvoordehogeeisen
vanAmazondoordeknieën te gaan”, zegt
Mayersdorf. “De interesse voorhet e-boek
bij het grotepubliek is te kleinomonsde
nek te latenomwringen.Zoals alle
Vlaamseuitgeverswillenwijmet een
zogenaamdagency-modelwerken.Daarin
zijnhetdeuitgeverijendiebepalenwatde
prijs is.” Eencompleet andermodel, dus,
dandeGoliathderwebwinkels gewoon is.
Nuvalt het enkel af tewachtenofDavid
ook inhetVlaamseboekenvakwint.

Zijn e-boeken rijp voor de afprijsbakken?

●DeKindle e-reader vanAmazon:
bij ons geen doorslaand succes. © EPA


