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 Samenvatting

Nederland en Vlaanderen, die samen de achtste taalgemeenschap van Europa vormen, 
willen zich gezamenlijk presenteren tijdens de Frankfurter Buchmesse van 2016.

Een eerdere gezamenlijke presentatie tijdens de Frankfurter Buchmesse van 1993, getiteld 
Flandern und die Niederlande: Weltoffen, vormde het begin van een internationale opmars 
van de Nederlandstalige literatuur en wordt ook buiten de Lage Landen beschouwd als een 
succesvolle gastlandpresentatie.

Inmiddels zijn nieuwe generaties aangetreden, nieuwe generaties van auteurs, van lezers 
en van uitgevers, en zijn er nieuwe literaire genres tot bloei gekomen. De Duitse lezer heeft 
iets te winnen bij een hernieuwde kennismaking met een veelsoortige en rijke literatuur, 
geschreven in het hart van Europa, die de hedendaagse lezer iets te zeggen heeft.

In het boekenvak voltrekken zich in een adembenemend tempo een aantal ingrijpende 
ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en mediaconvergentie. Veelal kleinschalige 
bedrijven uit Nederland en Vlaanderen spelen in die ontwikkelingen een prominente rol. 
Dit zal een van de hoofdthema’s zijn van de Nederlands-Vlaamse presentatie.

De twee letterenfondsen in de Lage Landen, het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams 
Fonds voor de Letteren, bieden professionele en veelomvattende steun aan Duitse c.q. 
internationale uitgevers bij de vertaling en publicatie van Nederlandstalige literatuur. 
Beide fondsen hebben veel expertise bij de organisatie van grootscheepse en innovatieve 
beurspresentaties en genieten op dit punt een internationale reputatie.

Tussen Duitsland en zijn westelijke buren bestaan hechte, al eeuwenoude en zich 
steeds vernieuwende betrekkingen. Dat geldt zeker voor de banden tussen de Duitse 
boekenmarkt en die in Nederland en Vlaanderen. Het Nederlands-Vlaamse Schwerpunkt 
2016 wil de wederzijdsheid van deze culturele interesse benadrukken en zal zich 
inspannen voor een grotere zichtbaarheid van de Duitse cultuur in Nederland en 
Vlaanderen in 2016. 

Low Countries. Deep Imagination heeft de volledige en enthousiaste steun van de 
Nederlandse en Vlaamse overheden, de uitgeverswereld, de betrokken branche-
organisaties en cultuurfondsen. De beide letterenfondsen genieten de steun van het 
gehele letterenveld en hebben de ambitie, de slagkracht en de competentie om dit 
Schwerpunkt samen met alle partners tot een succes te maken.
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Hebban olla vogala nestas hagunnan

hinase hic enda thu

wat unbidan we nu?

Westvlaams vers, 11e eeuw

De geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur begint niet met een religieus traktaat 

of een heldendicht, maar met een versje over de liefde. Je kunt aannemelijk maken dat 

de auteur, een monnik die in een Engels klooster zijn ganzenveer uitprobeerde, zich met 

deze frivole woorden heel even ontworstelde aan het keurslijf van het geloof – iets wat 

vele Nederlandse en Vlaamse schrijvers na hem zouden doen. Je kunt in het zinnetje 

een aankondiging zien van de voorliefde voor de ‘kopieerlust des dagelijksen levens’ 

die de literatuur (en de schilderkunst) van de Lage Landen in de eeuwen daarna zou 

doordesemen. Maar het is ten minste zo veelzeggend dat de schrijver van het eerste gedicht 

in het Nederlands een expat was – symbool voor de internationale gerichtheid van de 

kleine landen aan de Noordzee – en naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit Zeeuws-

Vlaanderen, in naam het duidelijkste grensgebied tussen Nederland en Vlaanderen.
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Twee landen verenigd door één taal, dat zijn Nederland en Vlaanderen – met respectievelijk 
16 en 6 miljoen sprekers de op zeven na grootste taalgemeenschap van Europa. 
Staatkundig hebben de Lage Landen niet lang bij elkaar gehoord: een korte periode in de 
middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, waarna de protestantse noordelijke Nederlanden 
zich losvochten van het katholieke Habsburgse rijk; plus een jaar of twintig onder 
Napoleon en koning Willem I, waarna België onafhankelijk werd. Maar de verbondenheid 
in taal, formeel bekrachtigd in het Taalunieverdrag van 1980, is al meer dan duizend jaar 
oud. En hoewel de verschillen in dialect groot zijn, is de literatuur altijd sterk verbonden 
geweest; niet alleen in de eeuwen vóór de Nederlandse Opstand (1568-1648), die leidde tot 
een scheiding van de Lage Landen, maar ook daarna.
 Vlaamse schrijvers werden door Nederlandse schrijvers beïnvloed en omgekeerd. 
De Vlaming Willem Elsschot, de 20ste-eeuwse meester van de kernachtig komische stijl 
(Kaas!), was de peetvader van een hele generatie Nederlandse schrijvers, maar dankte 
zijn bekendheid aan een Nederlands tijdschrift. De Vlaamse schrijver-schilder Hugo 
Claus maakte deel uit van de dichtersbent de Vijftigers, en was goed bevriend met zijn 
Nederlandse collega-Nobelprijskandidaten Harry Mulisch en Cees Nooteboom. Moderne 
Vlaamse romanciers als Tom Lanoye, Dimitri Verhulst en Peter Terrin publiceren bij 
Nederlandse uitgeverijen; moderne Nederlandse fictieschrijvers als Herman Koch en 
Arnon Grunberg zijn populair bij de Vlaamse lezer. 
 Misschien nog inniger zijn de historische banden tussen de makers van boeken, 
de drukkers in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden die vanaf de late 15de eeuw 
uitgroeiden tot de belangrijkste verspreiders van literatuur, theologie en filosofie over 
Europa. De boekdrukkunst mag dan ontwikkeld zijn in Mainz, het waren steden als Aalst, 
Amsterdam, Antwerpen, Leiden en Utrecht die bestsellers als de Lof der zotheid van 
Erasmus en de brieven van Columbus over Europa verspreidden. 

 Vijfhonderd jaar na de eerste successen van de laaglandse drukkers in Frankfurt zijn 
Nederlandse en Vlaamse uitgevers nog steeds in groten getale vertegenwoordigd op 
de Buchmesse. Duits is voor fictie en non-fictie een van de meest vertaalde talen op 
de Nederlandstalige markt, en de hipste initiatieven op literair gebied zijn, althans in 
Nederland, getooid met namen als Literaturfest, Nur Literatur en Das Magazin. Duitsland 
en de Lage Landen hebben dan ook een sterke literaire band, die al teruggaat tot de 
12de eeuw, toen de eerste met naam en toenaam bekende Zuid-Nederlandse dichter, 
Hendrik van Veldeke, naar het hof van de landgraaf van Thüringen verhuisde om daar zijn 
minneliederen te schrijven.

 Inleiding
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De Duitse boekenmarkt is voor Nederlandstalige uitgevers nog altijd het belangrijkste 
podium om internationale ambities te etaleren; het belang van Duitsland als portal naar 
andere markten kan nauwelijks overschat worden. Het aantal vertalingen naar het Duits 
is groter dan die naar enige andere taal, wat mede is gegroeid dankzij de Schwerpunkt-
presentatie van de Nederlandse en Vlaamse literatuur op de Frankfurter Buchmesse van 

1993. De Nederlandstalige letteren 
staan sindsdien op de wereldkaart. 

Maar er is sinds 1993 in het 
Nederlandse en Vlaamse literaire 
landschap veel veranderd. Nieuwe 
werelden openen zich – niet 
alleen in het digitale domein, 
maar ook als gevolg van  creatieve 
samenwerkingsverbanden 
tussen de kunsten onderling en 

ontwikkelingen in de ‘traditionele’ media. De literatuur, die als grensganger van nature 
nieuwe wegen zoekt en verbindingen maakt met andere disciplines en media, verandert 
mee. Nieuwe generaties Nederlandse en Vlaamse auteurs, recensenten, en lezers 
dienen zich aan, jonge, cross-over genres als literaire non-fictie en de graphic novel krijgen 
vaste voet aan de grond, terwijl experimenten met poëzie op het scherm nog volop in 
ontwikkeling zijn.
 Ze worden uitgegeven en aangespoord door gevestigde en nieuwe spelers in 
het literaire bedrijf, die verbeelding en vernieuwing – twee centrale thema’s in onze 
gastlandpresentatie – zoeken in manieren van uitgeven en het vinden van nieuwe lezers, 
daarbij creatief gebruik makend van innovatieve ontwikkelingen in technologie en creatieve 
industrie, waarin Nederland en Vlaanderen internationaal een prominente rol spelen.

Hendrik van Veldeke.

“Wij geloven dat het voor vertrouwde en 

nieuwe Duitse lezers tijd is voor een hernieuwde 

kennismaking met de literatuur van vandaag uit 

Nederland en Vlaanderen.”

De verjaardag van 
Sylvia van Ommen, een 
digitaal kinderboek voor 
iPad, iPhone en iPod 
Touch
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Innovatieve boeken-apps en publishing tools, waarmee de verhalende rijkdom van de Lage 
Landen wordt verbonden met online communities, streaming services en audioplatforms, 
samenwerkingen tussen overheden, openbare bibliotheken en uitgeverijen bij de 
ontwikkeling van e-bookplatforms, tussen musea, schrijvers en technologiebedrijven, zijn 
daarvan slechts enkele voorbeelden. Ze ondersteunen bovendien de visie die de literatuur 
tot een intrinsiek en verbindend onderdeel maakt van de creatieve industrie – een 
visie die in de programmering van ons Schwerpunkt, in samenwerking met de publieke 
cultuurfondsen en culturele instellingen in uit Nederland en Vlaanderen, nadrukkelijk 
gestalte zal krijgen.

Graag benadrukken wij dat de boekenwereld in Vlaanderen en Nederland vol enthousiasme 
naar het project uitkijkt en zich zowel inhoudelijk als financieel wil engageren om er 
een succes van te maken. Het gaat in de eerste plaats om de Vlaamse en Nederlandse 
uitgevers, vertegenwoordigd in de Nederlandse Groep Algemene Uitgevers (GAU), de 
Vlaamse Uitgeversvereniging (VUV), en om de Nederlandse Taalunie. 

Wij geloven dat het om bovengenoemde redenen voor vertrouwde en nieuwe Duitse lezers 
tijd is voor een (hernieuwde) kennismaking met de literatuur van vandaag uit Nederland 
en Vlaanderen. Samen stellen wij ons dan ook kandidaat om gastland te worden op 
de Frankfurter Buchmesse in 2016. Met dit bidbook, dat ook aan de Nederlandse en 
Vlaamse ministers van Cultuur is aangeboden, wordt de steun van de overheden aan het 
gastlandschap nogmaals formeel bevestigd. 

Screenshots van websitegedicht Du lügst und du filterst…  van Paul Bogaert
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De verbeelding aan de macht – het is een thema dat je in de Vlaams-Nederlandse cultuur 

kunt terugvoeren op de hellevisioenen van Jeroen Bosch en de boerenbruiloften en Vlaamse 

bijbeltaferelen van zijn erfgenaam Pieter Bruegel. Bruegel was een wonderkind, dat het 

licht op verschillende manieren op de sneeuw in zijn dorps-gezichten liet weerkaatsen; dat 

toverde met kleuren en dat ex-celleerde in het weergeven van jaarmarkten en carnavals-

optochten, ijspret en oogsttaferelen. Maar in fantasie legde hij het af tegen Bosch, een 

schilder die zijn tijd zo ver vooruit was dat we hem nog steeds niet helemaal begrijpen, 

zelfs al zijn we allang gewend aan la condition surrealiste. Bosch nam de religieuze 

standaardthema’s van zijn tijd en omkleedde ze met krankzinnige (angst)visioenen, 

waarin overal monsters, karikaturen en duivels opduiken. Hij was bovendien een satiricus 

en een moralist, die volgens sommigen duidelijk schatplichtig was aan de kritische 

prereformatorische geschriften van Erasmus. Met zijn vervreemdende landschappen, 

zijn hoge horizonten en zijn morbide fantasieën veroverde hij de Europese vorstenhoven 

van zijn tijd en beïnvloedde hij schilders als Cranach, Dalí en Miró. Zoals je Bruegel kunt 

omschrijven als de oervader van het Vlaamse expressionisme, zo mag Bosch gelden als een 

voorloper van het surrealisme en de fantasy in literatuur en film. Meer dan welke andere 

vroegmoderne kunstenaars ook hebben zij gezamenlijk de Lage Landen op de kaart gezet.
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Verbeelding is een universele natuurkracht die alle taal overstijgt, maar zich precies bij 
literatuur ook in vele talen en stijlen manifesteert. Imagination komt als term in grote 
talen als het Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans voor en staat voor fantasie, 
verbeeldingskracht, voorstelling(svermogen), inbeelding en verbeelding. In elk van die 
varianten vormt het de magische brug tussen wat is en wat zou kunnen. Het is de sleutel 
tot alle mogelijke werelden, het kompas in de atlas van onbewandelde paden, de bron van 
alle verhalen uit verleden, heden en toekomst. Zonder verbeelding geen literatuur.
 Het Vlaams-Nederlandse gastlandschap wil zich begeven op het kruispunt van 
verbeelding en fantasie in woord en beeld. Imagination is een bijzondere en democratische 
grondstof, met een onuitputtelijk en universeel karakter. Het is een perfect koppelteken 
tussen de Lage Landen en de rest van de wereld. 
 Op een speelse, herkenbare of verrassende manier, prikkelend en uitdagend, zal de 
aandacht uitgaan naar het werk van Vlaamse en Nederlandse klassieke en hedendaagse 
auteurs in alle genres, naar de verbeelding die aan het schrijven is voorafgegaan, maar 
evenzeer naar het baanbrekend vakmanschap van een creatieve industrie met oog voor 
de (digitale en multimediale) toekomst, en naar de letterlijke ver-beeld-ing van de wereld 
door onze internationaal succesvolle stripauteurs en illustratoren. Het thema sluit immers 
perfect aan bij de lange en rijke picturale traditie van Nederland en Vlaanderen.
 Onder het motto ‘Low Countries. Deep Imagination’ (werktitel) zullen Duitsland en 
de hele wereld hernieuwd kennismaken met de literatuur en verbeelding van auteurs en 
illustratoren uit de Lage Landen en met een creatieve industrie die grenzen verlegt en 
verhalen via nieuwe wegen bij zoveel mogelijk lezers brengt.

   1. Thema: Imagination
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In de 16de en 17de eeuw domineerden drukkers uit de Nederlanden de Frankfurter 

Buchmesse – met de katholieke (vooral naar Engeland geëxporteerde) propaganda van 

de persen van Plantijn, de roofdrukken van Franse dichters en denkers van Elsevier en 

de zee- en landkaarten van firma’s als Hondius en Blaeu. De cartografie was bovendien 

een voorloper van het wetenschappelijk uitgeven dat in de relatief tolerante Republiek 

der Verenigde Nederlanden tot bloei kwam; een traditie die – getuige oorspronkelijk 

Nederlandse conglomeraten als Reed Elsevier en Wolters Kluwer en het pionierswerk in 

e-learning en elektronisch uitgeven – tot op de dag van vandaag voortduurt.
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Een bijzondere leescultuur
Nederland en Vlaanderen zijn landen van lezers en boekenkopers. Nog steeds behoren 
de Lage Landen tot de meest belezen landen ter wereld: hun inwoners lezen gemiddeld 
8,4 boeken per jaar. Ook met een gemiddelde boekaanschaf van 3 boeken per jaar, waarvan 
ruim de helft van het genre fictie, scoren Nederlanders en Vlamingen internationaal 
hoog. In 2012 gingen er in totaal 61,1 miljoen boeken over de toonbank (44,7 miljoen 
in Nederland en 16,4 miljoen in Vlaanderen), verdeeld over ongeveer 55.000 unieke 
titels. Opvallend is dat ruim 70% van deze titels anderstalige uitgaven betrof. Van de 
Nederlandstalige uitgaven was 35% een vertaling.
 De boeken worden nog steeds in overgrote meerderheid aangeschaft in een van de 
ruim 1.800 boekhandels die het Nederlandse taalgebied rijk is (1.500 in Nederland en 
300 in Vlaanderen), waarmee de Lage Landen de hoogste boekhandel-dichtheid ter wereld 
genieten. In beide landen ondervindt de onafhankelijke boekhandel stevige concurrentie 
van ketens (Selexyz/Polare, AKO en Bruna in Nederland, Fnac en Standaard Boekhandel 
in Vlaanderen), die –net zoals elders in Europa– een grotere concentratie in de markt 
veroorzaken. Ook de stijgende verkoop van de bestsellers via branche-vreemde kanalen 
gaat ten nadele van traditionele boekverkopers.
 Een sterke leestraditie alleen is in een zich snel veranderende, multimediale wereld 
echter geen garantie voor behoud van een vitale leescultuur. De Nederlandse en Vlaamse 
overheden, fondsen en literaire instellingen zijn zich dan ook bewust van het belang 
van een actieve bevordering van het lezen. De voor dit doel opgerichte Nederlandse en 
Vlaamse Stichting Lezen, die nauw met de Letterenfondsen samenwerken, organiseren 
en ondersteunen tal van projecten en activiteiten op het gebied van leesbevordering, 
literatuureducatie en literaire competentie, met als doel kinderen gedurende hun 
onderwijscarrière een ononderbroken aandacht voor lezen te garanderen. Een belangrijke 
rol hierbij vervullen de bibliotheken, waarvan het Nederlandse taalgebied er in totaal 1.412 
telt (1.100 in Nederland en 312 in Vlaanderen). Van alle boeken vindt het merendeel zijn 
weg naar de lezer via de bibliotheek.

   2. De Nederlands-Vlaamse 
   boekenmarkt
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Eveneens onmisbaar in het parcours van schrijver naar lezer zijn de vele literaire podia 
en festivals die Nederland en Vlaanderen rijk zijn. Het Nederlandse taalgebied kent 
van oudsher een ruim aanbod van culturele festivals – de literatuur vormt daarop geen 
uitzondering. De grote literaire festivals brengen internationale auteurs van formaat 
naar hun Nederlandse en Vlaamse lezers, brengen diezelfde auteurs in contact met 
hun Nederlandstalige collega’s, onderzoeken de raakvlakken met genres als muziek, 
film en design op een spannende manier en leveren een wezenlijke bijdrage aan de 
maatschappelijke zichtbaarheid van de literatuur. Festivals als Poetry International, 
Lowlands, Passionate, Passaporta, Crossing Border (dat zowel in Den Haag, Enschede 
als Antwerpen plaatsvindt) en Writers Unlimited genieten een sterke nationale en 
internationale reputatie; Wintertuin is een innovatief festival dat met veel succes de 
Nederlands-Duitse grensregio bespeelt. De jaarlijkse boekenbeurs in Antwerpen en 
Manuscripta Amsterdam trekken eveneens een omvangrijk lezerspubliek met een 
gevarieerde literaire programmering. Ook de visueel aantrekkelijke theatraal-literaire 
programma’s van het Vlaamse Behoud de Begeerte en nieuwe initiatieven als het hippe 
Leesclubfestival van Das Magazin dragen in belangrijke mate bij aan het gevarieerde en 
florerende festivalklimaat in Nederland en Vlaanderen.

Nederlandstalige uitgeverijen
In het Nederlandse taalgebied zijn ongeveer 4.500 algemene/literaire uitgevers 
werkzaam, met een grote variatie in omvang en uitgeefbereik. De uitgeverijen 
aangesloten bij de Nederlandse Groep Algemene Uitgevers (GAU) en de Vlaamse 
Uitgeversvereniging (VUV) zijn goed voor 90% van de totale omzet van Nederlandstalige 
uitgeverijen, die jaarlijks zo’n 810 miljoen euro bedraagt (600 miljoen in Nederland en 
210 miljoen in Vlaanderen).
 De grootste drie uitgeverijconcerns in het Nederlandse taalgebied zijn WPG, 
NDC|VBK en Lannoo. In deze groepen zijn de belangrijkste uitgevers van fictie, non-fictie 
en kinder- en jeugdboeken samengebracht. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij zo’n 60% 
van de totale Nederlandstalige boekenomzet.
 Naast de concerns –die niet enkel uit boekenuitgeverijen bestaan– zijn er vele 
zelfstandige uitgeverijen. Vaak zijn deze gespecialiseerd in één of meerdere niches/
genres en kunnen ze bogen op een kwalitatief hoogstaande fondscatalogus (fictie, non-
fictie, strips/graphic novels, prentenboeken, kunstboeken, et cetera).
 Uit de samenstelling van de concerns blijkt ook de sterke verwevenheid van het 
Nederlandse en Vlaamse boekenbedrijf. Van Lannoo, een van oorsprong Vlaams 
bedrijf, maken gerenommeerde Nederlandse uitgeefhuizen als Meulenhoff deel uit, 
het Nederlandse WPG heeft uitgeverijen in Vlaanderen, waaronder de Bezige Bij 
Antwerpen en Ludion. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op het gebied van distributie 
eveneens een grote mate van samenwerking en centralisatie bestaat: dankzij het in 1973 
opgerichte Centraal Boekhuis (CB), de grootste logistieke dienstverlener op het gebied 
van boeken in het Nederlandse taalgebied, kunnen boekhandels in heel Nederland en 
Vlaanderen snel en efficiënt worden bevoorraad.

Buchhandlung Polare in 
Maastricht.
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 Ruim de helft van alle verkochte boeken in Vlaanderen en Nederland zijn afkomstig 
van wetenschappelijke uitgeverijen. Anders dan de nice to have-boeken van de algemene 
uitgeverij, richten zij zich met hun must have-uitgaven nadrukkelijk op het professionele, 
wetenschappelijke en educatieve segment van de markt. Vlaanderen en Nederland 
hebben op dit vlak een sterke internationale reputatie en binnen het gastlandschap 
zal ruimschoots aandacht en plaats worden ingeruimd voor dit belangrijke, maar vaak 
minder zichtbare marktsegment.

Nieuwe ontwikkelingen
Al deze spelers zijn in een zich snel veranderende markt volop in beweging. Toenemende 
mediaconvergentie en de introductie van partijen als Google en Apple in de markt bieden 
ongekende mogelijkheden om literatuur op nieuwe manieren en in nieuwe vormen onder 
de aandacht van de lezer te brengen. Digitale producten en content worden inmiddels door 
alle partijen in Nederland en Vlaanderen, uitgevers, boekhandels, bibliotheken en het CB 
aangeboden.
 Hoewel het aandeel e-boeken en digitale vormen van lezen in absolute cijfers nog 
maar een klein deel van de markt inneemt, maakt het digitale lezen in de Lage Landen een 
spectaculaire groei door. Inmiddels leest ruim 31% van de bevolking wel eens een e-boek 
en laat de omzet van e-boeken al enkele jaren achtereen een verdubbeling zien ten opzichte 
van het jaar ervoor. E-boekverkoop had in 2012 een marktaandeel van 2,7% (in Duitsland 
was dat 2,4%). Er werden in dat jaar ruim 20.000 verschillende titels als e-boek verkocht, 
en in totaal kwam de afzet op 1,5 miljoen exemplaren. Ter vergelijking: in 2010 werden er 
350.000 exemplaren verkocht. Volgens huidige prognoses zal dit aandeel stijgen naar ruim 
boven de 30% in 2016, aangezien er steeds meer e-readers en tablets bij consumenten 
in gebruik zijn. Uit consumentenonderzoek blijkt dat er in een Nederlands-Vlaams 
huishouden gemiddeld drie apparaten met een mobiele verbinding aanwezig zijn.
 De Nederlandse en Vlaamse overheden hebben digitale innovatie tot een van de 
speerpunten van het beleid ter stimulering van de creatieve industrie gemaakt, en 
brengen kennis op dit gebied samen op verschillende platformen. Ter bevordering van 
vernieuwende digitale ontwikkelingen op literair gebied voeren de letterenfondsen actief 
beleid. Samen met innovaties vanuit de creatieve industrie zullen deze ontwikkelingen een 
belangrijk onderdeel vormen van de Nederlands-Vlaamse gastlandpresentatie.
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Mede door de bijzondere ligging in het hart van West-Europa, pal te midden van de 

Engelse, Franse en Duitse taalgebieden, kennen de Lage Landen aan de Noordzee van 

oudsher een sterke internationale gerichtheid. De wens om de ons omringende talen te 

spreken en te beheersen maakt daar deel van uit, net als het verlangen om (door middel 

van vertalingen) kennis te nemen van de grote literaturen, niet alleen van de landen om 

ons heen, maar ook van daarbuiten.
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De Vlaamse en Nederlandse Letterenfondsen
Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) en het Nederlands Letterenfonds (NLF) 
engageren zich samen om gastland te worden tijdens de Frankfurter Buchmesse van 
2016. Het Schwerpunkt-programma zal plaatsvinden onder organisatorische en financiële 
verantwoordelijkheid van beide fondsen.
 Beide fondsen zijn relatief jong. In het laatste decennium van de vorige eeuw ontstond 
zowel in Nederland als in Vlaanderen de gedachte dat de buitenlandse promotie van de 
Nederlandstalige literatuur niet langer een zaak moest zijn van ministeriële ambtenaren, 
maar in handen moest worden gegeven van professionals. Mensen die het literaire 
bedrijf van binnenuit kennen en in staat zijn om in de dynamiek van de uitgeverswereld 
te opereren en zo de Nederlandstalige auteur en de buitenlandse uitgever bij elkaar te 
brengen. Die gedachte resulteerde in de oprichting van het Nederlands Literair Produktie- 
en Vertalingenfonds in 1991 (in 2010 opgegaan in het Nederlands Letterenfonds) en het 
Vlaams Fonds voor de Letteren in 2000.
 Ambitie, kennis van zaken, internationale oriëntatie, een sterke binnenlandse positie, 
aandacht voor de cruciale rol van de vertaler, ondersteuning van auteurs en vertalers en 
de wens om Nederlandstalige schrijvers op internationale podia te brengen waren van 
meet af aan belangrijke uitgangspunten voor beide fondsen. Op enkele verschillen na 
hanteren beide fondsen zowat hetzelfde instrumentarium bij de ondersteuning van de 
Nederlandstalige literatuur en bij de subsidiëring van vertalingen van Nederlandstalig 
literair werk in het buitenland.
 Het beleid van de fondsen wordt voortdurend geëvalueerd, bijgestuurd en aangevuld. 
Zo wordt aan het uitgebreide takenpakket van het VFL in 2014 ook leesbevordering en 
aandacht voor laaggeletterdheid, interculturaliteit en armoedebestrijding toegevoegd. De 
twee fondsen zien het ook als hun taak om zusterfondsen bij elkaar te brengen, om best 
practices uit te wisselen, elkaar op de hoogte te houden van de jongste ontwikkelingen 
en samen sterker naar buiten te treden in een aantal concrete projecten: gezamenlijke 
grensoverschrijdende auteursprogramma’s en presentaties, de ‘Vertalersgeluk’-toernee in 
Nederlandse en Vlaamse boekhandels en de website schwob.nl / schwob.be.

    3. Ondersteuning door de 
   overheid van (de vertaling 
   van) literatuur

http://www.schwob.nl
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Een sterke vertaaltraditie
Nederland en Vlaanderen kennen een zeer sterke vertaaltraditie, die eeuwen teruggaat. Al 
is het percentage vertalingen op de Nederlandse boekenmarkt in de afgelopen jaren als 
gevolg van de crisis in het boekenvak enigszins teruggelopen, het is met 35% in mondiaal 
perspectief nog altijd een van de hoogste.
 Beide letterenfondsen onderkennen de cruciale rol van de literair vertaler voor een 
bloeiende literaire cultuur en voeren hierop actief beleid. In een relatief klein taalgebied als 
het Nederlandse is het belang van zo’n bloeiende vertaalcultuur omgekeerd evenredig met 
de economische mogelijkheden van de literair vertaler om in zijn onderhoud te voorzien. 
De Nederlandse en Vlaamse overheden bieden literair vertalers in het Nederlands daarom 
door middel van aanvullende honoraria de mogelijkheid om hun inkomenspositie op een 
acceptabel peil te brengen.
 Ook zijn er vertaalworkshops en andere mogelijkheden voor de vertaler om zich verder 
te vormen en te bekwamen, en worden er in Antwerpen en Amsterdam drukbezochte 
vertalershuizen geëxploiteerd. Recent werd aan de Universiteit Utrecht en de KU Leuven 
een universitaire ‘master Literair Vertalen’ gestart, in nauwe samenwerking met de 
Nederlandse Taalunie en de twee letterenfondsen. Het initiatief is in Europa uniek in zijn 
soort.
 Overigens bestaan er voor geen enkele taal zoveel goede, gekwalificeerde en ervaren 
vertalers als naar het Duits.

Service aan uitgeverij, boekhandel en podia
Het belangrijkste instrument van de fondsen om de vertaling van Nederlandstalige 
literatuur in het buitenland te bevorderen, is de toekenning van vertaalsubsidies aan 
buitenlandse uitgevers. Maar de ondersteuning door de fondsen houdt niet op bij een 
vertaalsubsidie. Bemiddeling bij het vinden van een goede en gekwalificeerde vertaler, 
financiële ondersteuning bij de organisatie van een Lesereise, een publiek optreden of 
deelname aan een literair festival, de organisatie van grotere literaire presentaties – de 

Colouring outside the 
lines – een expositie 
over de Vlaamse 
kinderboekillustratie
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fondsen zijn graag betrokken bij alle stadia van de introductie van een Nederlandstalig 
auteur in het buitenland. Dat is een service die de Duitse uitgeverijen sinds 1993 van de 
fondsen kennen, en die in de aanloop naar 2016 verder zal worden geïntensiveerd en 
uitgebreid.
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De letterenfondsen achten het van belang de literatuur te presenteren in haar artistieke 

context. ‘Frankfurt 2016’ betekent dan ook niet louter een presentatie van boeken en hun 

schrijvers, maar een jaar lang aandacht in Duitsland voor de Nederlands-Vlaamse kunsten 

in de breedst mogelijke zin. De nadruk komt hierbij te liggen op verbindingen tussen 

verschillende disciplines, met ruimte voor cross-overs en vernieuwende samenwerking, 

waarin alle elementen steeds verband zullen houden met de literatuur en de presentatie op 

de Buchmesse zelf.
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Literatuur in de context van digitalisering en creatieve industrie
De wereld van literatuur, boek en uitgeverij wordt sinds de recente eeuwwisseling 
meegenomen in een boeiende dynamiek van verandering. Digitalisering stelt bestaande 
praktijken ter discussie en creëert kansen voor vernieuwing. De opkomst van de creatieve 
industrie situeert de literatuur te midden van andere bedrijfstakken die verbeelding 
en symbolisering centraal stellen en duidt nadrukkelijk op de mogelijkheden tot 
grensoverschrijdende samenwerking. 
 De opmars en toepassing van digitale technologie in de media- en communicatie-
industrie zet de bestaande praktijk van creatie, productie en uitgeven op losse schroeven. 
Hij nodigt zelfs uit tot discussie over de toekomst van het boek als medium, in gedrukte 
en digitale vorm. Doordat verschillende mediabedrijfstakken steeds vaker gebruikmaken 
van het web als distributieplatform, vervaagt het onderscheid tussen de verschillende 
branches. Daarbij komt dat digitale technologie de mogelijkheid biedt tot vermenging 
van verschillende vormen van informatieoverdracht en -presentatie: multimedia. 
Bovendien kunnen in deze nieuwe constellatie gebruikers tempo en volgorde van 
informatieverwerving meer dan ooit zelf beïnvloeden. In de context van de sociale media 
worden eindgebruikers zonder veel barrières in staat gesteld om zelf producent te worden. 
User generated content is niet meer weg te denken uit het huidige informatielandschap. 
De mediawereld convergeert. De grenzen tussen verschillende mediadomeinen vervagen, 
terwijl de burger die tot voor enkele jaren nog louter als consument werd aangesproken, nu 
als producent van informatie het speelveld betreedt.

Binnen de wereld van boek en literatuur laat digitalisering pas recent zijn invloed gelden, 
als het gaat om het daadwerkelijke aanschaffen en lezen van literatuur. Op het Europese 
vasteland is het e-book in termen van marktaandeel nog van bescheiden betekenis. In 
het productieproces van het boek heeft de digitale revolutie al eerder zijn invloed doen 
gelden. Nu echter vertaalt de revolutie in het proces zich ook in een revolutie in het 
product. Mensen gaan in toenemende mate digitaal lezen met behulp van apparaten 
die in sommige gevallen de verbinding van het e-book naar andere vormen van 
informatieoverdracht doodsimpel maken. Dat zet bestaande patronen en praktijken onder 
druk, nodigt uit tot verkenningen en schept tal van nieuwe mogelijkheden, ook in het 
domein van de literatuur. 

Een andere recente belangwekkende ontwikkeling, in aansluiting op digitalisering, is 
de opkomst van creatieve industrie – als aanduiding van een aantal bedrijfstakken 
die voorheen veel minder in één adem werden genoemd. De creatieve industrie 

    4. Meer dan boeken
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is een verzamelnaam van die vorm van bedrijvigheid die diensten en goederen 
voortbrengt die het resultaat zijn van individuele en vaak ook collectieve, creatieve 
arbeid én ondernemerschap. De verbeelding staat daarbij centraal. Het belangrijkste en 
onderscheidende kenmerk van de producten van de creatieve industrie is de centrale 
rol van inhoud en symboliek. Producten van de creatieve industrie zijn aantrekkelijk 
en belangrijk omdat ze betekenis oproepen en daarmee letterlijk symbolische waarde 
vertegenwoordigen. Ze doen een beroep op de verbeeldingskracht. Dat zorgt voor een 
ervaring die behalve culturele ook economische waarde heeft. De creatieve industrie speelt 
een belangrijke rol in ontwikkeling en onderhoud van levensstijlen en culturele identiteiten 
in de samenleving, maar ook in het creëren van werkgelegenheid en toegevoegde waarde. 
Juist in deze tijd waarin creativiteit wordt gezien als belangrijke economische factor 
voor het versterken van de innovatie- en concurrentiekracht van steden en regio’s, is de 
creatieve industrie een belangrijke sector. De creatieve economie drijft op dit scheppend 
vermogen. Daarom heeft de Nederlandse overheid de creatieve industrie tot topsector 
uitgeroepen en investeert Vlaanderen in de versterking van de sector via Flanders District 
of Creativity, Overleg Creatieve Industrie en iMinds.
 Binnen de creatieve industrie kan een drietal deelsectoren worden onderscheiden: 
kunsten en cultureel erfgoed, media- en entertainmentindustrie en creatief zakelijke 
dienstverlening. In het domein van kunsten en cultureel erfgoed gaat het primair om 
de esthetische ervaring, gebaseerd op werken en artefacten die doorgaans gecreëerd 
zijn vanuit een artistieke en culturele noodzaak en minder met het oog op commerciële 
exploitatie. Binnen de media- en entertainmentindustrie is profijtelijke exploitatie en het 
bedienen van een groot publiek belangrijker dan in bijvoorbeeld de kunsten. Typische 
onderdelen van deze sector zijn radio en televisie, de boekensector, de filmindustrie en 
de muziekindustrie. Ook de bedrijfstak live-entertainment valt onder deze categorie. In de 
creatieve zakelijke dienstverlening gaat het om het toeleveren van creatieve diensten aan 
zakelijke afnemers, meestal in een opdrachtrelatie. Typische onderdelen van dit deel van de 
creatieve industrie zijn reclame en communicatie, productontwerp, modevormgeving en 
architectuur.

De positie van de Nederlandse en Vlaamse literatuur binnen de creatieve industrie vraagt 
nu en ook in de opmaat naar 2016 de volle aandacht. In een wereld waarin het belang 
van verhalen toeneemt kan ze nu al bogen op tal van dwarsverbanden over de grenzen 
van de eigen sector heen. Traditioneel is de literatuur een belangrijke partner voor de 
filmwereld. Die combinatie heeft de cinema in de Lage Landen al meerdere Oscars 
opgeleverd. Ook de relaties met de wereld van televisiedrama zijn fameus en succesvol. 
De wereld van literatuur in Nederland en Vlaanderen staat, net als in andere landen, voor 
de uitdaging om op een succesvolle manier de combinatie met de nieuwe media-scene 
te zoeken. Daarin speelt de stripwereld op dit moment een interessante voortrekkersrol. 
In de voorbije jaren is de Lage Landen de graphic novel tot ontwikkeling gekomen. Die 
biedt volop aanknopingspunten voor een vruchtbare combinatie met interactieve media. 
Tegelijkertijd is de toenadering tussen de stripscène en de app-cultuur ontgonnen door de 
samenwerking van nieuwe mediabedrijven en uitgevers in Nederland en Vlaanderen. Ook 
voor de zich verder ontwikkelende gamesector is hierin een rol weggelegd.
 Nederland en Vlaanderen zullen in het kader van Low Countries. Deep Inspiration. de 
voortrekkers uit beide regio’s op het podium brengen en nieuwe wegen voor de literatuur 
naar een bestaand en nieuw publiek exploreren, met nieuwe formats en formules. Daarmee 
kan de literatuur zich ontwikkelen als een verbindende factor tussen traditionele en nieuwe 
vormen van storytelling. De noodzakelijke elementen en voorwaarden daarvoor zijn zowel 
in Vlaanderen als in Nederland volop aanwezig.

De creatieve sector is met een groei van ruim 19% in de afgelopen vijf jaar en een jaarlijkse 
omzet van ruim € 32,8 miljard in Nederland en € 23,9 miljard in Vlaanderen de snelst 
groeiende sector in het Nederlandse taalgebied. Wereldwijd neemt Nederland de achtste 
plaats in op de ranglijst van exporteurs van creatieve goederen, Vlaanderen komt op de 
elfde plaats.
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 De omzet vertegenwoordigt 3% van het Bruto Binnenlands Product in Vlaanderen 
en Nederland en levert werkgelegenheid op aan in totaal 241.900 werknemers en een 
toegevoegde waarde van € 16,7 miljard.1
 In Nederland wordt nauw samengewerkt met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 
in Vlaanderen met het Overleg Creatieve Industrie, een platform dat onderdeel uitmaakt 
van Flanders Districts of Creativity. De letterenfondsen will graag een verbinding tot stand 
brengen tussen de Nederlandse- en Vlaamse stands op de Frankfurter Buchmesse: de 
traditionele collectieve uitgeversstands in hal 5 en de stands in hal 4, die gewijd zijn aan 
serious gaming, e-learning en digitale ontwikkeling.

Theater, muziek, dans, beeldende kunst
In samenwerking met de Nederlandse cultuurfondsen (het Mondriaan Fonds (beeldende 
kunst), het Fonds Podiumkunsten, het Filmfonds) en de Vlaamse steunpunten en 
fondsen (Muziekcentrum Vlaanderen, Vlaams Theaterinstituut, Instituut voor Beeldende, 
Audiovisuele & Mediakunst, het Vlaams Architectuurinstituut, het Vlaams Audiovisueel 
Fonds en Flanders Arts) wordt een gevarieerd programma opgezet dat het nieuwste 
op het gebied van de film, podium- en beeldende kunsten naar Duitsland brengt. 
We weten ons daarbij verzekerd van de betrokkenheid van programmamakers en 
tentoonstellingsarchitecten met een internationale staat van dienst in het ontwerp en de 
organisatie van multidisciplinaire manifestaties. 

1  cijfers uit University Antwerp Management School Rapport : Creatieve industrieën in Vlaanderen – mapping en 

bedrijfseconomische analyse; april 2011; Rutten, P., O. Koops en O. Nieuwenhuis: Cross Media Monitor: cross media in 

cijfers. Hilversum: iMMovator, 2012; Creatieve industrie in topvorm – Advies Topteam creatieve industrie, rapport Ministerie 

van OCW, den Haag, 2011.
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Het oude cliché dat de Vlaamse literatuur barok is en de Nederlandse calvinistisch ligt 

allang aan diggelen. Je hoeft maar een bladzijde van de Nederlander A.F.Th. van der 

Heijden op te slaan om getrakteerd te worden op rubensiaans taalgebruik; één alinea 

Elsschot is genoeg om de spaarzaamheid van de kerkinterieurschilder Pieter Saenredam 

tegen te komen.
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Terugblik
Tot ver na de Tweede Wereldoorlog waren Nederlandse en Vlaamse auteurs voor een 
internationaal lezerspubliek praktisch onzichtbaar – met uitzondering van Anne Frank. Zo 
nu en dan schopte een Nederlandse of Vlaamse roman het tot een vertaling, en sommige 
van die vertalingen verwierven enig succes, zoals Bernlefs Hersenschimmen, Hugo Claus’ 
Het verdriet van België of Jona Oberski’s Kinderjaren. Maar het bleven uitzonderingen, en 
er bestond bij buitenlandse lezers en critici geen context of concept van een coherente 
Nederlandstalige literatuur. 
 Aan het eind van de jaren tachtig veranderde dit, toen het werk van auteurs als Cees 
Nooteboom, Hugo Claus en Harry Mulisch internationaal enige aandacht trok – met name 
van de betreurde Duitse criticus Marcel Reich-Ranicki. Maar de grote ommekeer kwam in 
1993, met de Nederlands-Vlaamse Schwerpunkt-presentatie ‘Weltoffen’ op de Frankfurter 
Buchmesse. 
 Drie factoren waren hierbij van belang. Allereerst: de schrijvers zelf, de kwaliteit en 
vitaliteit van hun werk. De Nederlandstalige literatuur kende destijds een bijzonder 
momentum, met een aantal grote namen van Europees formaat als de genoemde 
Nooteboom, Claus en Mulisch, en daarnaast een jongere, talentvolle en net aangetreden 
generatie met auteurs als A.F.Th. van der Heijden, Margriet de Moor en Tom Lanoye. 
 Daarnaast was er in zowel Nederland als Vlaanderen de structuur om deze interesse te 
wekken, te voeden en te continueren. Een deel van het succes kan worden toegeschreven 
aan de steun die de overheden in Nederland en Vlaanderen bieden aan auteurs, vertalers 
en buitenlandse uitgevers.
 Ten slotte was er het feit dat de internationale uitgeverswereld zich in de late jaren 
tachtig en vroege jaren negentig in snel tempo opende. Het boekenvak maakte een 
ontwikkeling van groei, internationalisering en commercialisering door. Het verkopen van 
licenties werd big business. De Nederlandstalige literatuur had het geluk om op het juiste 
moment op de juiste plaats te zijn, met de juiste auteurs.

    5. ‘Weltoffen’ – het 
   Schwerpunkt 1993 
   en daarna
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Duitsland legt de wereld open
Bij de ‘ontdekking’ van de Nederlandstalige literatuur namen de Duitse uitgevers in 
1993 het voortouw en dat hebben ze steeds behouden: de Duitse markt is nog altijd met 
voorsprong de belangrijkste voor de Nederlandstalige literatuur, zowel in aantal vertalingen 
als in verkoopcijfers. Dat geldt feitelijk voor elke ‘literatuur’ met internationale ambities. 
Het belang van Duitsland als portal naar andere markten kan nauwelijks overschat worden. 
Na 1993 volgden veel internationale uitgevers het Duitse voorbeeld: Scandinavië, Frankrijk, 
Italië, de Spaanstalige wereld en Oost-Europa – en uiteindelijk ook Groot-Brittannië en 
de Verenigde Staten, van oudsher zeer moeilijk te betreden markten. Twee decennia na 
‘Frankfurt ’93’ neemt de Nederlandstalige literatuur in de internationale uitgeverswereld 
een sterke positie in. 

Verdere expansie
Sinds 1993 zijn de Lage Landen dus ook in buitenlandse ogen een oord van literatuur. 
Mede door de inzet en financiële ondersteuning van de letterenfondsen verschijnen er 
nu jaarlijks ruim 500 nieuwe Nederlandstalige literaire titels in buitenlandse vertaling. 
De laatste jaren vormde China een belangrijke groeimarkt, maar ook in Turkije, Zuid-
Amerika en de Arabische wereld (waar steeds nauw is samengewerkt met de Frankfurter 
Buchmesse) waren de fondsen actief. Tal van klassieke en moderne Nederlandstalige 
auteurs verschenen er in deze zich ontwikkelende markten, onder wie grote romanciers als 
Louis Couperus, Hugo Claus, Cees Nooteboom en Harry Mulisch, en non-fictie-auteurs 
als Tijs Goldschmidt, Geert Mak en David van Reybrouck. Ook de grande dame van de 
Nederlandstalige kinderliteratuur, Annie M.G. Schmidt, vond een internationaal publiek.

In de afgelopen twee decennia stond de Nederlandse en Vlaamse literatuur (veelal 
gezamenlijk) centraal op de belangrijkste boekenbeurzen ter wereld. Na Frankfurt 1993 
volgden onder andere LIBER Barcelona in 1995, de Göteborg International Book Fair in 
1997, de Tokyo International Book Fair in 2000, de Fiera del Libro Torino in 2001 en de 

Koning Willem-Alexander (destijds 
kroonprins) op de Frankfurter Buchmesse 
in 1993, geflankeerd door minister van 
Cultuur Hedy d’Ancona en Harry Mulisch.

Het Nederlandse paviljoen op de Beijing International Book Fair, augustus 2011
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Salon du Livre Paris in 2003. Recenter waren er het Festival International de la Bande 
Dessinée in Angoulême in 2009, de Beijing International Book Fair in 2011 en de Feria 
del Libro Internacional de Buenos Aires in 2013. De letterenfondsen kunnen aldus bogen 
op ruime internationale ervaring bij het opzetten en organiseren van een gezamenlijk 
gastlandschap.

Het Vlaams paviljoen op de 
stripbeurs van Angoulême.

Het Nederlandse paviljoen op de Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, april 2013.
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Anno 2013 hebben de nieuwe fictieschrijvers in Nederland en Vlaanderen zich ontworsteld 

aan hun grote voorbeelden. De literatuur lijkt bevrijd, anything goes: het autobiografisme 

van Connie Palmen en Tom Lanoye staat naast de gefantaseerde moraliteiten van 

Herman Koch en Tommy Wieringa; het moreel geladen absurdisme van Arnon Grunberg, 

Dimitri Verhulst en Annelies Verbeke naast het poëtisch realisme van Gerbrand Bakker en 

Erwin Mortier; de migrantenliteratuur van Kader Abdolah en Rachida Lamrabet naast de 

experimentele poëzie van Tonnus Oosterhoff en Peter Verhelst. 
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Presentatie
Al sinds twee decennia zijn Nederlandse en Vlaamse auteurs graag geziene gasten op 
de Duitse literaire podia. De beide letterenfondsen hebben een programma ingericht 
dat Duitse instellingen die een Nederlands of Vlaams auteur willen uitnodigen voor een 
lezing, discussie, interview of publiek gesprek, financieel ondersteunt. 

 Gezamenlijk organiseerden beide fondsen het omvangrijke literaire programma 
Kennen Sie Ihre Nachbarn? in 2006 in Berlijn, waarbij ca. 20 Nederlandse en Vlaamse 
auteurs optraden op nagenoeg alle literaire podia die Berlijn telt. Later volgden 
vergelijkbare presentaties in München, Darmstadt en Frankfurt. Tijdens de Leipziger 
Buchmesse vindt sinds jaar en dag een eendaagse presentatie van nieuwe auteurs plaats, 
getiteld Neues aus den Niederlanden. Deze bestendige aanwezigheid van Nederlandstalige 
auteurs op de literaire podia in Duitsland –de Literaturhäuser, de literaire festivals, 
boekhandels, universiteiten en de media– heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de 
zichtbaarheid en het profiel van de Nederlandstalige literatuur voor de Duitse lezer en de 
Duitse pers.
 Beide fondsen willen deze aanwezigheid in de komende jaren verder intensiveren, 
door middel van incidentele optredens, maar ook door grotere presentaties. Met de 
Literaturwerkstatt Berlin wordt gesproken over een omvangrijk Nederlands-Vlaams 
programma in 2015, dat als een ‘generale repetitie’ voor het gastlandschap zou kunnen 
dienen. Met de festivals ilb Berlin en lit.Cologne is overleg over een grotere Nederlands-
Vlaamse deelname. Het jaarlijkse Neues aus den Niederlanden op de Leipziger Buchmesse 
zal worden uitgebreid tot een meerdaags programma.

 Dit alles zal culmineren in het bezoek aan de Frankfurter Buchmesse in oktober 2016 
van een zestigtal Nederlandse en Vlaamse auteurs: romanschrijvers, dichters, non-fictie 
auteurs, kinder- en jeugdboekenschrijvers, stripauteurs en game-ontwerpers. Dit lijkt een 
natuurlijke omvang voor een auteursdelegatie, waarbij elke auteur ook daadwerkelijk op 
enige aandacht kan rekenen en in het programma tot zijn of haar recht kan komen. In het 
voortraject –de programmering in 2014, 2015 en in de loop van 2016– zullen uiteraard 
meer en andere auteurs aan bod komen.

    6. De auteurs: gastland- en 
   voorbereidend programma
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Ruime ervaring
Met het presenteren van Nederlandstalige auteurs aan een Duits publiek bestaat bij de 
fondsen, zoals gezegd, inmiddels ruime ervaring. Maar er is in de manier waarop dat 
gebeurt sinds 1993 wel het nodige veranderd – zoals er ook aan het publieke gesprek over 
literatuur in de afgelopen jaren veel veranderd is. Voor de ‘klassieke’ auteurslezing bestaat 
nog altijd een groot en trouw publiek, dat door Nederlandstalige auteurs immer met heel 
veel genoegen bediend wordt. Auteurs ervaren de geconcentreerde en bijna eerbiedige 
aandacht voor de tekst van het Duitse publiek als zeer weldadig.
Dat neemt niet weg dat literatuur op het podium altijd maatwerk dient te zijn. Wat 
werkt voor Cees Nooteboom, werkt niet per se voor een slamdichter of een kinder- en 
jeugdauteur. Voor andere genres en andere generaties moeten nieuwe vormen worden 
gevonden. Ook hierin hebben beide fondsen inmiddels grote expertise opgebouwd, door 
talloze omvangrijke presentaties over de hele wereld, en een groot netwerk van literaire 
festivals en podia in Duitsland en daarbuiten.

In 1993 was de Nederlandstalige literatuur voor de hele wereld nog bijna onbekend. 
Het lag dus voor de hand om auteurs nadrukkelijk als Nederlands of Vlaams auteur te 
presenteren. Inmiddels kent onze literatuur in het buitenland en met name in Duitsland 
een herkenbaar profiel. Om die reden kiezen beide fondsen nu voor een andere benadering 
bij het programmeren van Nederlandstalige auteurs in het buitenland. In plaats van een 
schrijver te presenteren als representant van de Nederlandstalige literatuur of zelfs van 
een nationale cultuur, wordt meer gekeken naar de thema’s die in zijn werk aan de orde 
zijn en wordt op basis daarvan de dialoog gezocht met andere (buitenlandse) schrijvers 
of kunstenaars. Een dergelijke thematische benadering doet meer recht aan de auteur 
en bevrijdt hem of haar van een soort ‘nationale verantwoordelijkheid’. De Nederlands-
Vlaamse auteurspresentatie tijdens de Frankfurter Buchmesse zal ook door deze 
thematische benadering worden gekenmerkt.

Daarnaast willen beide fondsen overal graag Duitse auteurs bij betrekken. Het 
auteursprogramma op de beurs en de ‘voorprogramma’s’ buiten Frankfurt, zullen zo een 
inspirerende en diepgaande ontmoeting tussen de hedendaagse Nederlandstalige en 
Duitse literatuur vormen.

Connie Palmen en Tom Lanoye op het Brusselse 
literaire festival het Groot Beschrijf.

De Vlaamse illustratrice Kaatje 
Vermeire signeert voor haar Chinese 
lezers.
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Het Nederlands-Vlaamse paviljoen krijgt een prominent podium, waarop doorlopend 
zal worden geprogrammeerd; daarnaast is er een intensief programma voorzien op 
andere plekken op de beurs, zoals op das Blaue Sofa en in het Literaturhaus Frankfurt. In 
2014 en 2015 zullen kleinere evenementen plaatsvinden in onder meer Berlijn, Leipzig 
(Buchmesse), München, Hamburg en Keulen. In het eerste halfjaar van 2016 vindt er een 
Nederlands-Vlaamse schrijverstournee plaats langs de Literaturhäuser in Duitsland.

Duurzaam proces
Na de beurs zal de Nederlandstalige auteur niet plotsklaps weer verdwijnen van de podia 
in Duitsland – net zomin als de vertalingen uit het Nederlands uit de Duitse boekwinkel 
zullen verdwijnen. Bureau F16 zal voor deze follow-up (in Duitsland en daarbuiten) een 
specifiek, concreet programma ontwerpen. Net zoals in 1993 is ons er alles aan gelegen 
om een Nederlands-Vlaams Schwerpunkt te maken tot een bestendig en duurzaam succes, 
waarvan de Buchmesse geen eindpunt, maar een nieuw beginpunt vormt. Om dat te 
bewerkstelligen, hebben beide fondsen de wil, de instrumenten en de middelen in huis.

Een aandachtig Brits publiek 
tijdens de Nederlands-
Vlaamse Low Countries, 
High Impact tour van 2012.
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De Nederlandstalige literatuur behelst meer dan schrijvers van fictie voor volwassenen. 

Ook de non-fictieschrijvers, van Geert Mak tot David van Reybrouck, zijn internationaal 

toonaangevend, evenals de Nederlandse en Vlaamse stripauteurs en kinder- en 

jeugdboekenschrijvers. Brecht Evens en Bernard (Willem) Holtrop wonnen grote prijzen 

in Angoulême; Guus Kuijer won vorig jaar de Astrid Lindgren Memorial Award en Bart 

Moeyaert is al jaren dicht bij de Hans Christian Andersen Award. Eigenlijk is er maar één 

ding dat in de prijzenkast van Nederland en Vlaanderen ontbreekt, en dat is de Nobelprijs 

voor literatuur.
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Meer vertalingen
Zowel het Nederlands Letterenfonds als het Vlaams Fonds voor de Letteren heeft 
inmiddels heel wat ervaring met het promoten van Nederlandstalige literatuur in het 
buitenland. Dat begint met het opbouwen van een internationaal netwerk van uitgevers, 
die buitenlandmedewerkers (of grants managers) ontmoeten op alle grote vakbeurzen of 
tijdens gerichte bezoeken aan uitgevers in grote internationale steden, vaak in de marge 
van literatuur- of vertalersprijzen. Bijzonder te vermelden vallen ook de genregerichte 
publishers’ tours of fellowships, waarbij de fondsen tien à vijftien uitgevers van over de 
hele wereld gedurende een week onderdompelen in de Nederlandstalige literatuur, met 
Antwerpen of Amsterdam als uitvalsbasis. 

    7. Duitse uitgevers: in aanloop
   naar het gastlandschap

Ceci n’est pas la bande dessinée flamande 
– een succesvolle tentoonstelling over de 
hedendaagse Vlaamse strip.
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Een van de doelstellingen van ‘Frankfurt 2016’ is om een nieuwe generatie auteurs, 
illustratoren en stripauteurs te laten vertalen en voor te stellen aan een zo breed mogelijk 
publiek van professionals, media en lezers, maar ook om de interculturele dialoog 
tussen Vlaamse, Nederlandse en Duitse auteurs te stimuleren via gemeenschappelijke 
presentaties.

Beide fondsen zullen vanaf eind 2013 een gefaseerde en resultaatsgerichte benadering 
hanteren van Duitse uitgeverijen (maar ook van belangrijke uitgevers uit andere grote 
taalgebieden. Dit moet leiden tot een proactieve aanpak en een nog ambitieuzer 
uitgaveprogramma van Nederlandstalige literatuur in Duitsland (en de rest van de wereld) 
met als hoogtepunt de Frankfurter Buchmesse in 2016.

Voorbereidend programma
Om Duitse uitgevers nader kennis te laten maken met de Nederlandstalige literatuur en 
met de Nederlandse en Vlaamse uitgeverswereld, zullen de beide fondsen in 2014 en 2015 
een aantal publishers’ tours organiseren, waarbij telkens 10 à 15 uitgevers (van alle genres) 
naar Vlaanderen en/of Nederland zullen worden uitgenodigd, voor een programma 
met bezoeken aan uitgevers en internationale rechtenmanagers, netwerkmomenten 
met auteurs en mensen uit het boeken- en letterenveld, en mogelijk ook lezingen over 
Nederlandstalige literatuur vanuit academisch, artistiek en commercieel perspectief. 
Daarnaast zullen de fondsen zelf in belangrijke Duitse steden uitgevers bezoeken en 
voorstellen tot samenwerking rond auteurs, genres of thema’s doen.
 Bij belangrijke literaire festivals of prijsuitreikingen in Vlaanderen of Nederland 
zullen de fondsen zorgen voor uitnodigingen voor Duitse uitgevers, mediapartners en 
journalisten. Daarnaast zal een delegatie Duitse boekhandelaren en pers uitgenodigd 
worden voor één of meer literaire manifestaties, waarbij we behalve de reguliere 
programmering ook een programma aangepast aan hun interesses zullen aanbieden.
 Tot slot overwegen de fondsen de creatie van een digitaal platform, een one stop 
address waarop allerlei informatie over Nederlandstalige auteurs (biografie, bibliografie, 
foto-, video- en audiomateriaal, uitgeversreferenties en rechtensituatie in verband met 
vertaalde titels en beschikbare rechten) te vinden zal zijn. Dit platform zal zich zowel op 
professionals als op het grote publiek richten.
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De Duitse boekenmarkt is voor Nederlandstalige uitgevers het belangrijkste podium om 

internationale ambities te etaleren; het aantal vertalingen in het Duits is groter dan die in 

enig ander taalgebied – iets wat mede is gegroeid dankzij de Schwerpunkt-presentatie van 

de Nederlandse en Vlaamse literatuur op de Frankfurter Buchmesse van 1993. Daar staat 

tegenover dat Duits voor fictie en non-fictie ook nog steeds een van de meest vertaalde 

talen op de Nederlandstalige markt is, en dat de hipste initiatieven op literair gebied 

althans in Nederland zijn getooid met namen als Literaturfest, Nur Literatur en Das 

Magazin.
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    8. De belangstelling is 
   wederzijds

De Schwerpunkt-presentaties op de Frankfurter Buchmesse en de weerklank ervan in de 
pers en het publieke debat in Duitsland tonen een oprechte belangstelling voor andere 
culturen – Europese en niet-Europese. In deze diepgaande interesse in de andere cultuur, 
die jaarlijks wordt hernieuwd en gevierd, toont de Duitse samenleving een waarlijk 
Europees gezicht. In het huidige Europese culturele klimaat, dat wordt gekenmerkt 
door argwaan, cultureel isolationisme en desinteresse, is deze nieuwsgierigheid een 
onschatbaar tegengif.
 Een werkzaam tegengif kan deze belangstelling echter alleen zijn, wanneer zij 
wederzijds is. Gelukkig kunnen we vaststellen dat de vooroordelen en ressentimenten 
waarmee de Duitse cultuur in de Lage Landen lange tijd te kampen had, niettegenstaande 
het toegenomen wantrouwen tussen de landen van Europa, nagenoeg verdwenen is. 
Dankzij de schrijversgeneratie van Daniel Kehlmann, Juli Zeh, Julia Franck, Ingo Schulze en 
anderen, beroemen Nederlandse uitgeverijen zich inmiddels weer op prominente Duitse 
auteurs in hun stal. Films als Das Leben der Anderen, Gegen die Wand en Das weisse Band 
hebben een levendige interesse in de jonge Duitse cinema gewekt en ook de hedendaagse 
Duitse beeldende kunst, theater en muziek zijn in toenemende mate toonaangevend. 
Berlijn, München, Hamburg en Keulen zijn voor veel jongeren in de Lage Landen populaire 
bestemmingen.
 Samen met hun zusterfondsen en andere culturele instellingen zullen beide 
letterenfondsen zich beijveren voor een uitgebreide presentatie van Duitse kunst en cultuur 
op podia in Nederland en Vlaanderen in de loop van 2016. Te denken valt aan prominente 
aanwezigheid van Duitse schrijvers op literaire festivals, exposities van moderne Duitse 
beeldende kunst, hedendaagse en klassieke Duitse cinema, theater, dans, vormgeving en 
architectuur. Hierover zal met de Nederlandse en Vlaamse sectorinstellingen en fondsen 
worden gesproken.
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De Nederlandstalige literatuur heeft zich sinds Hendrik van Veldeke volgens het 

Europese patroon ontwikkeld: na de troubadours en de eposdichters (Van den vos 

Reynaerde) kwamen de humanisten en de renaissancedichters; na de grote 17de-eeuwse 

toneelschrijvers (Vondel en Brederode) de classicisten en de romantici, van wie Hendrik 

Conscience (De leeuw van Vlaanderen) en Multatuli (Max Havelaar) de bekendste zijn; 

op de naturalisten en de symbolisten volgden de expressionisten (Paul van Ostaijen, F. 

Bordewijk) en de (post)modernisten. In de tweede helft van de twintigste eeuw werden 

de Vlaamse en Nederlandse literatuur gedomineerd door grote namen als Louis Paul 

Boon, Lucebert, Hugo Claus, Gerard Reve, Willem Frederik Hermans, Jan Wolkers, 

Hella S. Haasse, Harry Mulisch – allemaal schrijvers die niet alleen klassieke romans 

en dichtbundels publiceerden maar zich ook in het maatschappelijk debat over sociale, 

politieke en seksuele emancipatie mengden.
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De Nederlandse en Vlaamse overheid
Tijdens een overleg op 4 juni 2013 met de Hessische minister van cultuur Eva Kühne-
Hörmann, Jürgen Boos en Simone Bühler, kondigde de Nederlandse minister van 
Cultuur Jet Bussemaker, mede namens haar Vlaamse ambtgenoot Joke Schauvliege, 
aan dat Nederland en Vlaanderen zich gezamenlijk kandidaat zouden stellen voor het 
gastlandschap in 2016.
 De Nederlands-Vlaamse kandidatuur weet zich verzekerd van zowel politieke als 
financiële steun voor de organisatie hiervan. Aan zowel Nederlandse als Vlaamse zijde 
zijn inmiddels substantiële reserveringen van middelen gemaakt ten behoeve van 
‘Frankfurt 2016’. In Vlaanderen werd het project bovendien opgenomen in de resolutie 
over een actieplan voor de Vlaamse letteren, die midden 2012 unaniem werd aangenomen 
door het Vlaams parlement. Ook vanuit het beleidsdomein economie (de platformen 
Flanders Districts of Creativity en het overlegplatform Creatieve Industrie) zou men het 
gastlandschap bijzonder graag gerealiseerd zien.

Culturele en commerciële partners 
Ook bij de Nederlandse en Vlaamse uitgevers en cultuurfondsen is er veel enthousiasme 
voor ‘Frankfurt 2016’. Over het programma en de betrokkenheid van Nederlandse en 
Vlaamse uitgevers vindt regelmatig overleg plaats met de Nederlandse Groep Algemene 
Uitgevers en de Vlaamse Uitgeversvereniging. De Nederlandse cultuurfondsen (Mondriaan 
Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds Podiumkunsten, Filmfonds) en 
Vlaamse culturele partners (Muziekcentrum Vlaanderen, Vlaams Theaterinstituut, 
Instituut voor Beeldende, Audiovisuele & Mediakunst, het Vlaams Architectuurinstituut, 
het Vlaams Audiovisueel Fonds en Flanders Arts)  hebben toegezegd elk binnen 
de eigen discipline te zullen bijdragen aan de totstandkoming van een gevarieerd, 
multidisciplinair gastlandprogramma. De belangrijkste Nederlandse en Vlaamse culturele 
vertegenwoordigers, waaronder de Nederlandse Taalunie, zullen zitting hebben in een 
hiertoe op te richten ‘raad van advies Frankfurt 2016’.

Organisatiestructuur
Het Schwerpunkt-programma zal plaatsvinden onder organisatorische en financiële 
verantwoordelijkheid van de beide letterenfondsen. Er wordt een gezamenlijk bureau 

    9. Organisatie van het 
   gastlandschap
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samengesteld onder leiding van een zakelijk coördinator en een artistiek intendant. 
Volgens een werkwijze die gebaseerd is op eerdere succesvolle Nederlands-Vlaamse 
gastlandschappen is dit bureau verantwoordelijk voor de volledige organisatie van 
het gastlandprogramma. Het fungeert tevens als aanspreekpunt voor de Frankfurter 
Buchmesse en externe partners. Ook de afhandeling van zakelijke en financiële 
verantwoordelijkheden ten aanzien van het gastlandschap wordt aan dit bureau 
gedelegeerd. ‘Bureau F16’ wordt bijgestaan door de eerdergenoemde raad van advies. De 
organisatiestructuur kan er dan in grote lijnen als volgt uitzien.

* ‘Bureau F16’: de operationele verantwoordelijkheid voor de volledige organisatie van 
het gastlandschap, onder leiding van een zakelijk coördinator en een artistiek intendant; 
beide letterenfondsen sturen dit Bureau F16 aan door middel van een gezamenlijk 
dagelijks bestuur.

* Een adviesraad of raad van toezicht, bestaand uit ca. 12 personen – daaronder de 
directeuren van de beide letterenfondsen, vertegenwoordigers van de Vlaamse en 
Nederlandse uitgeversverbanden, auteursverenigingen, betrokken ministeries en de 
creatieve industrie. De adviesraad heeft een controlerende en adviserende rol.

* Een beschermcomité, wiens voornaamste taak eruit bestaat een breed 
maatschappelijk draagvlak te creëren voor het gastlandschap en daarvoor fondsen te 
werven.

Financieel kader
De reserveringen van de letterenfondsen, samen met de toezeggingen van de Vlaamse en 
Nederlandse overheden, culturele en commerciële partners, maken het mogelijk om voor 
de organisatie van de gastlandpresentatie in Frankfurt in 2016 uit te gaan van een totale 
investeringsbegroting van 6 miljoen euro (zie de begroting op pagina 21). 
 Een deel van de organisatie zal door de commerciële partners en uit private middelen 
worden gefinancierd. Daarvoor zal een specifiek sponsor-wervingsprogramma worden 
opgezet.
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BATEN    

bijdrage Nederland (NLF)     € 2.385.680,-

bijdrage Vlaanderen (VFL)     € 2.385.680,-

commerciële partners, private middelen, sponsoring  € 1.192.840,-

Totaal         € 5.964.200,- 

KOSTEN    

Literaire programmering      € 2.623.200,-

 auteurs (ca. 60)     € 177.200,-

 beursprogramma     € 426.000,-

 voorprogramma (2015) en follow-up   € 320.000,-

 boekhandelsactie     € 300.000,-

 uitgeversprogramma en vertaalsubsidies  € 500.000,-

 ondersteuning programma andere kunsten  € 900.000,-

Gastlandpaviljoen, 2.500 m2     € 1.496.000,-

Opdrachten en projecten         € 100.000,-

Publiciteit & communicatie         € 440.000,-

Organisatiekosten          € 855.000,-

Representatie           € 150.000,-

Onvoorzien           € 300.000,-

Totaal         € 5.964.200,-

    10. Begroting 
   Nederlands-Vlaams Schwerpunkt, 
   Frankfurter Buchmesse 2016
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   colofon

Het bidbook Low Countries. Deep Imagination werd in de zomer van 2013 vervaardigd 
door het Nederlands Letterenfonds (Amsterdam) en het Vlaams Fonds voor de Letteren 
(Antwerpen). Het werd aangeboden aan dhr. Jürgen Boos, directeur van de Frankfurter 
Buchmesse, op zaterdag 12 oktober 2013.

Nederlands Letterenfonds, 
Nieuwe Prinsengracht 89, 1017 VR  Amsterdam, Nederland
tel. +31 20 5207300
www.letterenfonds.nl

Vlaams Fonds voor de Letteren, Flämische Stiftung für die Literatur 
Generaal van Merlenstraat 30, 2600  Antwerpen, Belgie
tel. +32 3 2703161
www.vfl.be

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Den Haag

Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Brussel

tekst:   Els Aerts, Koen van Bockstal, Bas Pauw, Tiziano Perez, Paul Rutten, 
   Pieter Steinz
vertaling:  Verena Kiefer
redactie:  Els Aerts, Ingrid Mersel, Bas Pauw
adviezen:  Andrea Kluitmann, Paul Rutten

opmaak:  Joos Wiersinga, Joos Mooi Drukwerk, Amsterdam en 
   Pau Groenendijk
font:  Scala Sans, ontworpen 1993 door Martin Majoor
binden:   Pau Groenendijk, Mooie Boeken, Zaandam
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