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Minister Gatz bracht het memorandum Boeken op tafel in herinnering, dat naar aanleiding
van De Staat van het Boek 2014 in het leven geroepen werd. Hierin werden culturele
prioriteiten binnen het boekwezen, de rollen van verschillende culturele organisaties en het
belang van de Vlaamse regering op verschillende bestuursniveaus geschetst. Een van de meest
heikele punten van Boeken op Tafel, namelijk het introduceren van een gereglementeerde
verkoopprijs voor boeken, werd door velen een even belangrijke als hopeloze zaak geacht. In
2016 werd dit echter unaniem goedgekeurd door de regering en het Vlaamse decreet gaat
vanaf 1 juli 2017 in.
De minister benadrukte hierbij evenwel dat dit niet betekent dat er geen problemen meer
zijn. Minister Gatz voerde een pleidooi voor verdere publieksstimulatie, wat zowel geldt voor
de boekverkoop als de leesattitude. Hierin speelt de organisatie Iedereen Leest een cruciale
rol. Die stimulatie dient niet gezien te worden als een statisch gegeven, maar als een
dynamisch traject dat constant ondersteund en aangevuld moet worden. Hierdoor is een
zeker vertrouwen in het project noodzakelijk.
Wat het ‘nut’ van die stimulatie betreft was de minister resoluut en helder. De geletterdheid
van de bevolking is, zo sprak hij, een volstrekte noodzaak om problemen op elk ander terrein
zelfs maar te kunnen beginnen aan te pakken, zij het economisch, sociaal of politiek. De beste
manier om die geletterdheid te bevorderen is het lezen zelf aantrekkelijk maken. Het is in deze
utilitaristische context dat de leesstimulatie belang heeft.
De minister somde drie werkpunten op voor de toekomst. Ten eerste is er nood aan een
hechtere synergie over verschillende beleidsdomeinen heen als het op leesbevordering
aankomt. Dit houdt onder meer het opstarten van expertisenetwerken op lokaal niveau in.
Ten tweede dient er meer nadruk gelegd te worden op het belang en de impact van een goede
leesvaardigheid, en moet dit meer gecommuniceerd worden naar de bevolking toe. Ten slotte
moeten leesbevorderende instanties verder geprofessionaliseerd worden, en hun vorming en
training ondersteund.

Tot slot blikte de minister terug op de geschiedenis van het Vlaamse
leesbevorderingsprogramma Boekstart. Ooit begon dit als pilootprogramma in tien
gemeenten onder de naam Boekbaby’s, ondertussen bereikt het jaarlijks al meer dan
twintigduizend gezinnen in Vlaanderen. Voor de minister is dit echter geen signaal dat het
project haar doel bereikt heeft. De resultaten dienen veeleer gezien te worden als een oproep
om nog ambitieuzere doelen te stellen, zodat uiteindelijk elk kind in Vlaanderen en Brussel
aangesproken wordt. Ongeacht actuele uitdagingen zoals de oprukkende digitalisering ziet
minister Gatz de toekomst van de sector rooskleurig in.

