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Stel jullie zelf kort even voor. Wie, wat en waar is Boeken.
cafe?
Dirk Laeremans: “Boeken.cafe is – om het heel kort te stellen 
– een boekenplatform. Eigenlijk een combinatie van online 
winkel (denk aan bol.com), databank en nieuws (denk aan 
langzullenwelezen.be) en sociale media (denk aan het face-
book-duimpje of aan gepersonaliseerde nieuwsfeeds). Een 
combinatie dus van databank, nieuws over boeken, ontmoe-
tingsplaats tussen lezers, auteurs en uitgevers, en natuurlijk 
ook een online winkel. Op boeken.cafe kan je boeken ontdek-
ken, voorkeurlijstjes maken en delen, auteurs contacteren, en 
natuurlijk ook boeken kopen. We hebben een databank van 
meer dan 1 miljoen boeken, waarvan er 100.000 ook online te 
koop zijn.” 

En niet te vergeten: waarom? Waarom ben je met Boeken.
cafe begonnen?
“Willems Uitgevers en Doorbraakboeken hebben mekaar an-
derhalf jaar geleden gevonden. We zochten een kanaal voor 
boekennieuws, we wilden tegelijkertijd de lezer in contact 
brengen met de auteurs én het ook makkelijker maken om de 
boeken gewoon bij de auteur te bestellen. Eventueel via de 
verkoop van gesigneerde exemplaren of via voorintekening. 
En toen dat eenmaal werkte, was de vraag natuurlijk: waarom 
dit platform niet openstellen voor andere auteurs, lezers en 
uitgeverijen? En dus zijn we aan het programmeren geslagen 
om van boeken.cafe een platform te maken, eerder dan een on-
line winkel. Gelukkig is dat een hobby van mij en hebben we 
heel wat mensen in huis die ook interessante content kunnen 
aanbieden over die boeken. 

Zo is Harry De Paepe gepassioneerd over geschiedenis in de 
podcastreeks “kast van Clio” en maakt Seka Dobric de ene 
videocast na de andere met auteurs in “Op de soda met Seka”. 
En we zijn in gesprek met nog een paar heel interessante men-
sen die binnenkort podcasts en video gaan maken. Onze eigen 
uitgever Raf Willems zit bovendien al meer dan 40 jaar in het 
vak en is goud waard voor auteurs.”

De verkoop van boeken stagneert of daalt zelfs en de con-
currentie is bikkelhard. Toch kan dit je niet tegenhouden?
“Overal is de concurrentie bikkelhard. Boeken.cafe wil daarom 
zoveel meer zijn dan een online boekwinkel. Net zoals in een 
echt boekencafé wil je soms wat grasduinen in boeken, je eigen 
lijstjes maken, nieuwe boeken en auteurs ontdekken. Lezen, 
bekijken, beluisteren,…
In de boekenwereld zien we veel concepten die al decennia niet 
veranderd zijn. Uitgevers en boekverkopers zitten elk op hun 
eigen eilandje en schermen hun eigen wereld af.  Auteurs zien 
alleen lezers als ze gaan signeren op de boekenbeurs. En boek-
winkels willen eigenlijk alleen liefst bestsellers en beroemde 
auteurs in het rek. 
Dat kan toch veel vernieuwender met de internet-concepten 
van vandaag? Hoe helpt bol.com de uitgeverijen om hun publiek 
te bereiken? Behalve dan door nóg grotere marges te eisen, ge-
woon omdat ze de grootste zijn? Hoe helpt bookspot om be-
kendheid te geven aan interessante beginnende auteurs? Er zijn 
in boekenwereld eigenlijk relatief weinig vernieuwende con-
cepten, en daar willen we met boeken.cafe verandering in 
brengen.” 

“We hebben nog duizend 
ideeën in ons hoofd om 

boeken en het lezen van 
boeken te promoten.”

“Boeken.cafe is een 
ontmoetingsplaats tussen lezers, 

auteurs en uitgevers.”

Wat is jullie visie, jullie filosofie, jullie strategie?
“We proberen iets helemaal nieuws in de boekenwereld. 
Geen doosjesverplaatser, wel een platform waar uitgeverij, 
auteur en lezer mekaar kunnen ontmoeten. We nemen daar-
bij concepten over van anderen: internetwinkels, databan-
ken, sociale media, AI, gepersonaliseerd nieuws, …
We denken dat dat op termijn voor veel lezers attractiever is 
dan grote, anonieme mastodontverkopers die met boeken 
eigenlijk even weinig affiniteit hebben als met grasmachines 
of deurklinken. 
Veeleer dan “koop hier” proberen we een boekenplatform te 
maken waar iedereen iets aan heeft: 
De lezer omdat hij inhoud krijgt: een boekendatabank, tools 
om orde scheppen in de chaos van duizenden boeken, recen-
sies, video- en podcasts, suggesties, promoties, gepersonali-
seerd nieuws en niet te vergeten een rechtstreekse lijn met 
de auteur. 
De auteur omdat hij zich nu rechtstreeks tot de lezers kan 
wenden. Via video- en podcasts of via berichten waar hij mee 
bezig is. Elke auteur wil gelezen worden, en wij hopen hem 
op boeken.cafe lezers te bezorgen. En natuurlijk willen wij 
dat hij via boeken.cafe wat meer overhoudt aan zijn boeken 
dan via de gewone boekhandel.
En we werken op dit moment om ook de uitgeverijen en 
“communities” te betrekken bij ons verhaal. Zo werken we 
aan een aanbod voor uitgeverijen, verenigingen, leesclubs 
en bibliotheken. Die kunnen dan ook via dat kanaal hun 
mensen en boeken bij mekaar brengen.”

In welke zin onderscheidt Boeken.cafe zich van de con-
cullega’s zoals Bol.com en Bookspot? Wat maakt jullie 
uniek?
“Bol.com is een zeer goede online winkel. Maar het is een 
doosjesverplaatser, geen boekverkoper. Bij bol.com en an-
dere internetwinkels vind je geen communicatie met de 
auteurs, geen inhoud over boeken, geen video- en podcasts, 
geen promoties. Alleen een winkelmandje. En dat is jammer, 
want boeken gaan over mensen. Niet over doosjes. Het gaat 
over auteurs met een verhaal, over sport, leven, politiek, 
kennis, hobby, natuur, gezondheid, humor, ... Telkens gaat 
het over hoe mensen die dingen beleven en vanuit hun rijke 
ervaring ook de lezer rijker maken. En dat concept gaat 
totaal verloren bij de internetmastodont die eigenlijk alleen 

maar naar cijfers, doosjes en logistiek kijkt. Ook kleine au-
teurs zijn welkom bij ons. Mensen die een eerste boek in 
eigen beheer op de markt brengen.” 

Wat is jullie grootste meevaller tot nu toe sinds de op-
start?
“Onze grootste meevaller is natuurlijk Seka Dobric. Seka is 
boekenliefhebster en was bereid om voor ons alle auteurs op 
de Sofa te ontvangen en ermee te praten. Ondertussen heeft 
ook Ecclips TV dat ontdekt en nu zitten onze auteurs elke 
dinsdag ook op Ecclips TV te praten over hun boeken. En dat 
soort samenwerkingen willen we overal versterken.” 

En de grootste tegenvaller? 
“Zonder enige twijfel: de verzendingskosten en de moeilijke 
relatie met pakjesbezorgers. We hangen af van een beperkt 
aantal spelers in de markt. Bpost verliest niet minder dan 2% 
van onze pakjes. Poef! In rook opgegaan. En is uitermate on-
betrouwbaar. Met alle gevolgen vandien. En helaas hebben 
wij niet de onderhandelingskracht die een grote internet-
mastodont wel heeft om verzendingskosten te drukken. We 
hebben zero controle over het onderdeel bezorging en dat is 
jammer.” 

Hoe zien jullie het boekenvak evolueren de komende ja-
ren? Wat zijn de opportuniteiten? Wat zijn de bedrei-
gingen? De sterktes en de zwaktes?
“We willen inhoud en technologie gebruiken om een heel 
nieuw concept te maken voor de mensen achter de boeken. 
We zijn er rotsvast van overtuigd dat zowel de auteur als de 
boekkoper die extra service zal kunnen appreciëren. De 
eerste drie jaren zal het kwestie zijn van het opbouwen van 
een kritische massa aan lezers, auteurs en uitgeverijen om 
het platform te doen leven. En dan beginnen de leuke din-
gen. Want we hebben nog duizend ideeën in ons hoofd om 
boeken en het lezen van boeken te promoten.  
Want is er iets leukers dan men- sen gelukkig 
te maken met boeken?”   
—
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