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Samenvatting
Deze tekst is een samenvatting van het rapport over het gelijknamige onderzoek (335 p.) en 4 bijlagen.
Eén van de bijlagen betreft uitgeschreven diepte-interviews met 26 bevoorrechte getuigen (172 p.)
Het volledige rapport en de bijlagen kunnen opgevraagd worden bij het VFL.

1. Inleiding
Dit onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Fonds voor de Letteren, beantwoordt volgende vragen voor Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel: Hoe ziet het literaire
veld er in Vlaanderen vandaag uit? Wie is erin actief en welke literaire activiteiten vinden er
plaats – hoeveel, waar, wanneer en welke genres komen aan bod? Welke hiaten zijn er? Daarnaast werden er 26 diepteinterviews afgenomen met belangrijke spelers uit het boekenveld.
Hun analyse en beoordeling wordt in het rapport uitgebreid belicht.
Het onderzoek richt zich op de literatuur in brede zin: proza, (slam)poëzie, theaterteksten, (al
dan niet geïllustreerde) kinder- en jeugdboeken, strips en graphic novels, non-fictie (historisch, biografisch, beschouwend…), met uitzondering van publicaties van wetenschappelijke
en educatieve uitgeverijen.
Omwille van de consistentie, werd zo veel mogelijk gebruik gemaakt van gegevens uit 2017.
Dit was niet steeds mogelijk. Zo zijn voor de bibliotheken en cultuurcentra de recentste min of
meer betrouwbare data die uit 2015. Voor andere onbeschikbare gegevens uit 2017, hebben we
ons gebaseerd op informatie uit 2018.
Deze samenvatting herneemt in grote lijnen de samenvattingen die op het einde van elk
hoofdstuk of deel van het eindrapport staan. Er wordt aandacht besteed aan de budget- en
subsidieverdeling van het VFL, de structureel gesubsidieerde organisaties die werken rond
literatuur, literaire manifestaties en manifestaties met een literair luik, Iedereen Leest, andere
initiatieven voor leesbevordering, gesubsidieerde auteurslezingen, bibliotheken en cultuurcentra, socio-culturele organisaties, leesgroepen, literaire tijdschriften, auteursgenootschappen, strips, beurzen, prijzen, uitgevers, boekhandels en auteursondersteuning. Nadien volgt
er een cijfermatige synthese, een samenvatting van de diepte-interviews en er wordt afgesloten met suggesties voor verder onderzoek.
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2. Budget- en subsidieverdeling van het VFL in 2017
Het VFL had in 2017 een budget van meer dan € 6,5 miljoen, waarvan een overheidsdotatie
van € 5,9 miljoen. Van dat budget ging 22% naar personeels- en werkingskosten (16% voor
personeel). Er werd bijna € 5.05.900 besteed aan subsidies en eigen projecten.
Bijna een kwart van de door het VFL in 2017 uitgekeerde subsidies kwam via beurzen rechtstreeks bij de auteurs en vertalers terecht. Als we hierbij andere rechtstreekse steun aan auteurs meerekenen (bijvoorbeeld de auteurslezingen, buitenlandse residenties) en de onrechtstreekse via belangenverdediging van auteurs via de Vlaamse Auteursvereniging (VAV), een
deel van de buitenlandpromotie enz., dan is 42% van de VFL-bestedingen auteursgerelateerd.
De 5 erkende structureel gesubsidieerde organisaties (Passa Porta, PEN Vlaanderen, Poëziecentrum, Villa Verbeelding, VONK & Zonen) ontvingen samen 22% van de beschikbare VFLgelden. De andere literaire organisatoren zoals literaire tijdschriften en auteursgenootschappen en manifestaties ontvingen 9%.
21%van het budget ging naar leesbevordering, waarvan het grootste deel (19% van het totale
budget van het VFL) naar Iedereen Leest en haar campagnes.
Iets meer dan 8% van de VFL-uitgaven ging naar vertalingen. Daarnaast was nog 2% van het
besteedbare budget voorzien voor promotie in het buitenland.
Uitgevers ontvingen bijna 1% van het totale subsidiebedrag als productiesteun. Er ging ook
0,6% naar uitgeefinitiatieven voor specifieke doelgroepen en diversiteit. Samen met de onrechtstreekse steun via een deel van de buitenlandpromotie en vertalingen, ontvingen de uitgevers 8% van het VFL-budget.
Via de auteursgenootschappen en de bijdrage aan de ‘dynamische canon’ ondersteunt het VFL
het litraire erfgoed met 0,4 % van haar budget. Als we aannemen dat ook de literaire tijdschriften een documentaire erfgoedfunctie hebben, komen we voor erfgoedondersteuning aan 5%.
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Grafiek: Toewijzing gelden voor subsidies en projecten (in percent)
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Let wel: de categorie ‘auteurslezingen’ omvat zowel het subsidiebedrag dat het VFL uit eigen middelen uitkeert,
als hetgeen daaruit voortvloeit vanuit de markt (i.e. de organisatoren van de auteurslezingen).
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3. Structureel gesubsidieerde organisaties
Inleiding
Met ‘structureel gesubdidieerde organisaties’ bedoelen we hier de organisaties die werkingsen personeelssubsidie krijgen van een overheid in Vlaanderen om een werking rond literatuur
uit te bouwen. Het gaat in dit onderzoek om: Behoud de Begeerte, Jeugd & Poëzie, KANTL,
Letterenhuis, Passa Porta, PEN Vlaanderen, Poëziecentrum, Villa Verbeelding, VONK & Zonen. Die laatste vijf krijgen subsidie van het VFL, de andere organisaties worden via andere
beleidsdomeinen of structuren ondersteund.

Geografische spreiding
Hoofdzetels
Van de 9 hier besproken structureel gesubsidieerde literaire organisaties, hebben er 5 hun
hoofdzetel in Antwerpen: Behoud de Begeerte, Jeugd & Poëzie, Letterenhuis, PEN Vlaanderen
en VONK & Zonen. Daarnaast zijn er nog een hele reeks andere belangrijke spelers in het boekenvak, die zich in Antwerpen bevinden. In Gent zetelen twee literaire organisaties: KANTL
en Poëziecentrum. In Brussel en in Hasselt telkens één, respectievelijk Passa Porta en Villa
Verbeelding.

Activiteiten
In 2017 organiseerden de grote literaire organisaties 565 evenementen, optredens, manifestaties, tentoonstellingen… waarvan 45 in Wallonië, Nederland of Frankrijk en dus 520 in Vlaanderen en Brussel. Daarbovenop komen de 80 activiteiten in het kader van het meertalige Passa
Porta Festival.
De activiteiten van de structureel gesubsidieerde literaire organisaties zijn over alle provincies
gespreid, maar vooral in de landelijke gebieden zijn er grote blinde vlekken. Het aantal plekken waar de activiteiten zich concentreren, zijn beperkt. Op de spreidingskaart zijn in en rond
Antwerpen en Brussel de sterkste concentraties zichtbaar. Meer dan een derde van de activiteiten vindt plaats in de provincie Antwerpen, met name 26% in de stad Antwerpen zelf. In
Brussel en haar deelgemeenten vindt 20% van alle activiteiten van literaire organisaties plaats
en in Gent 14%. Samen komen deze drie steden aan 60% van de activiteiten die door de literaire organisaties geprogrammeerd worden. Zoals hierboven vermeld, bevinden meeste literaire organisaties zich dan ook in Antwerpen en Gent.
Iets meer dan 6% van de activiteiten vindt in Nederland plaats en zowat 1,5% van de activiteiten in Wallonië of Frankrijk. Deze zijn allemaal georganiseerd door Behoud de Begeerte en Poeziecentrum.
De betrokken literaire organisaties programmeren tussen 50% en 100% van hun activiteiten in
de eigen stad. Zelfs voor de organisaties die wel degelijk decentraal werken blijft de eigen stad
veruit de vaakst gekozen locatie. Uitzonderingen daarop zijn Behoud de Begeerte en Jeugd &
Poëzie (allebei met een hoofdzetel in Antwerpen) die respectievelijk 73% en 76% van de activiteiten buiten de eigen stad programmeren.
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Kaart: Spreiding activiteiten structureel gesubsidieerde organisaties
in Vlaanderen en Brussel 2017
(elke postcode 1x aangeduid)

Data: Geografische spreiding aantal activiteiten
structureel gesubsidieerde organisaties 2017

Grafiek: Percentage activiteiten & inwoners per provincie/regio
structureel gesubsidieerden 2017
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Deelnemers
Voor 476 van de 565 activiteiten gaven de organisatoren bezoekersaantallen op. Als we die extrapoleren naar het totale aantal activiteiten, komen aan 55.889 aanwezigen op de literaire manifestaties van de grote literaire organisatie in Vlaanderen of Brussel. Dat is inclusief de 8.000
bezoekers van het Passa Porta Festival.
Antwerpen en Oost-Vlaanderen liggen qua opkomst voor literaire activiteiten op kop, elk met
27%, gevolgd door Brussel (14%) en Vlaams-Brabant (12%). Vooral in Oost-Vlaanderen trekken relatief meer mensen naar literaire activiteiten, ten opzichte van het bevolkingspercentage. Ook in Antwerpen is dat het geval, maar in mindere mate. In Limburg en Vlaams-Brabant liggen de percentages deelnemers aan literaire activiteiten net iets lager dan het percentage inwoners. Dat is voor Brussel wat meer het geval, maar in vrij hoge mate voor WestVlaanderen. N.B.: Wanneer de inwonerspercentages van Brussel worden meegegeven, gaat
het om de cijfers voor de volledige, meertalige gemeenschap, en niet louter de Nederlandstalige.

Grafiek: Percentage deelnemers en inwoners per provincie
structureel gesubsidieerde organisaties 2017
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Spreiding in de tijd & deelnemers
Activiteiten
Elke maand zijn er activiteiten van structureel gesubsidieerde literaire organisaties. De meeste
vallen in november en (in aflopende volgorde) in januari, februari, maart en oktober. De eerste
drie maanden van het jaar kennen 35 % van de activiteiten. De laatste drie maanden zijn goed
voor 33%.

EOS - Literair landschap Vlaanderen & Nederlandstalig Brussel - p. 8

Data: Aantal activiteiten per maand
structureel gesubsidieerde organisaties 2017

Deelnemers
Het grootste deelnamepercentage zit in de laatste drie maanden van het jaar: die zijn in totaal
goed voor 48% van alle activiteiten, waarbij oktober en november de meest populaire maanden zijn. Tot en met september zijn de deelnemerspercentages lager dan de activiteitenpercentages.
Data: Aantal deelnemers per maand
structureel gesubsidieerde organisaties 2017

EOS - Literair landschap Vlaanderen & Nederlandstalig Brussel - p. 9

Grafiek: Percentage activiteiten en deelnemers per maand
structureel gesubsidieerde organisaties 2017
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Genres
Het is niet altijd eenvoudig de genres die in de activiteiten aan bod komen eenduidig in te delen en een aantal genres komen zelden of nooit aan bod, of ze worden toch niet zichtbaar in de
data van de organisaties. Niettemin valt op dat poëzie met 66% van de activiteiten ruim het
meest aan bod komt. Proza staat op de tweede plaats met 21% van de activiteiten. Samen
komt dat op 87% van alle activiteiten.
Indien we de activiteiten van de drie op poëzie gerichte organisaties (Poëziecentrum, Jeugd &
Poëzie en VONK & Zonen) uit deze cijfers halen, kent dit genre toch nog een activiteitenpercentage van 13%, en proza haalt dan 55%, samen dus 68% van de activiteiten.
In de gemengde activiteiten die als ‘allerlei’ (6% van de activiteiten inclusief de poëzie-organisaties en 15% exclusief de poëzie-organisaties) geklasseerd zijn, zit ook nog een groot deel poezie en proza. Activiteiten rond boeken voor kinderen en jongeren komen dan aan 12%. Nonfictie is het kleine broertje met 3%.
Het bezoekersaantal laat een ander beeld zien: de proza-activiteiten trekken 50% van de geregistreerde bezoekers, en poëzie 34%.

Data: Aantal en percentage activiteiten per genre
structureel gesubsidieerde organisaties 2017
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Data: Aantal en percentage activiteiten per genre
structureel gesubsidieerde organisaties 2017
zonder Poëziecentrum, Jeugd & Poëzie en VONK & Zonen

Data: Aantal en percentage deelnemers per genre
structureel gesubsidieerde organisaties 2017

Data: Percentage activiteiten en deelnemers per genre
structureel gesubsidieerde organisaties 2017

Grafiek: Percentage activiteiten en deelnemers per genre
structureel gesubsidieerde organisaties 2017
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4. Literaire manifestaties
Definitie
De afbakening voor dit hoofdstuk was tweeledig: ‘organisaties met literatuur als enig doel of als
hoofdonderwerp, die niet structureel gesubsidieerd worden en die in 2017 al dan niet een projectsubsidie
van het VFL ontvingen of aanvroegen voor literaire activiteiten’ en ‘specifieke literaire manifestaties
van organisaties buiten het literaire veld, die in 2017 al dan niet een projectsubsidie van het VFL ontvingen of aanvroegen.
In totaal besteedde het VFL in 2017 € 81.740 subsidiegeld aan 17 literaire manifestaties.

Tabel: Literaire organisaties, manifestaties, activiteiten 2017

Geografische spreiding & bezoekersaantallen
In dit deel analyseerden we 172 activiteiten en manifestaties in Vlaanderen en Brussel, waarvan er 17 in 2017 een VFL-projectsubsidie ontvingen. Van die 172 activiteiten, georganiseerd
door 35 organisaties, vond 64% plaats in de steden Antwerpen (30%) en Gent (24%). De provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen dekten 70% van alle activiteiten. De rest lag verspreid
over Vlaanderen. In verhouding tot het bevolkingspercentage, toonden de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen veel meer literaire manifestaties.
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Kaart: Spreiding activiteiten literaire manifestaties & organisaties 2017
(elke postcode 1x geteld)

Data: Aantal en percentage activiteiten en percentage inwoners per provincie
literaire manifestaties & organisaties 2017

Grafiek: Percentage activiteiten en percentage inwoners per provincie
literaire manifestaties & organisaties 2017
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Deze activiteiten lokten samen 22.533 geregistreerde bezoekers. De spreiding daarvan over de
provincies is niet representatief, doordat enkele activiteiten met meer dan 3.000 bezoekers
(Picturale in Ronse, Graffixx in Antwerpen, Het Vinne Stript in Zoutleeuw) het spreidingbeeld
vertekenen. Bovendien zijn de bezoekersaantallen van nogal wat van de evenementen niet bekend of niet betrouwbaar. Er werd dan ook niet geëxtrapoleerd, maar het reële aantal
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deelnemers aan literaire activiteiten en manifestaties ligt dus nog veel hoger. Dit omdat er
wellicht nog een aantal activiteiten en organisaties buiten het beeld van dit onderzoek bleven.

Data: Aantal en percentage deelnemers en percentage inwoners per provincie
literaire manifestaties & organisaties 2017

Grafiek: Percentage deelnemers en percentage inwoners per provincie
literaire manifestaties & organisaties 2017
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Spreiding in de tijd
De meeste activiteiten vinden plaats in de eerste (26%) en de laatste drie maanden (23%) van
het jaar. Er is een piek in het bezoekersaantal in maart en april (goed voor 37% van alle bezoekers), twee maanden waarin niet uitzonderlijk veel activiteiten plaatsvinden. Dat komt omdat
de meest bezochte evenementen (Picturale en Het Vinne Stript) dan plaatsvonden. Een andere
bezoekerspiek lag in november, met eveneens een kwart van alle bezoeken. Dat is eveneens te
wijten aan een grote manifestatie rond geïllustreerd werk (Graffixx).
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Data: Aantal en percentage activiteiten per maand
literaire manifestaties & organisaties 2017

Data: Aantal en percentage deelnemers per maand
literaire manifestaties & organisaties 2017

Grafiek: Percentage activiteiten en deelnemers per maand
literaire manifestaties & organisaties 2017
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Genres
Qua aantal activiteiten spant poëzie hier de kroon (58% van de activiteiten, 21% van de deelnemers), gevolgd door proza (30% van de activiteiten, maar slechts 7% van de deelnemers).
Dit beeld wordt mede gevormd doordat de grootse publiekstrekkers 4 succesvolle manifestaties rond illustratie, strip en graphic novel zijn. Zij staan in voor slechts 4% van de activiteiten,
maar wel voor meer dan de helft van het aantal deelnemers.

Grafiek: Aantal en percentage activiteiten per genre
literaire manifestaties & organisaties 2017

Data: Aantal en percentage deelnemers per genre
literaire manifestaties & organisaties 2017

Toegangsprijs
Van deze 172 activiteiten waren er 110 gratis. Uitgezonderd deze gratis activiteiten, was de
gemiddelde toegangsprijs € 13,36.
Doordat de literaire evenementen niet allemaal periodiek herhaald worden, vormen deze resultaten een
momentopname voor 2017. Zo is de bezoekerspiek in april te verklaren door het evenement dat het
meeste publiek trok, maar eenmalig was.
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5. Andere manifestaties met literair luik
Vele zomermanifestaties en festiviteiten kennen een literair luik. De meeste daarvan spelen
zich af in West-Vlaanderen, vaak aan de kust.
In de zomermaanden, met name in juli, vonden 91 manifestaties plaats die een literair luik
omvatten. De voornaamste daarvan zijn Theater aan Zee en Kunstenfestival Watou en ManiFiesta in West-Vlaanderen. In die provincie vindt 80% van de activiteiten plaats. De Gentse
Feesten kent eveneens literaire activiteiten. Van de hier geïnventariseerde manestaties, vindt
er slechts een in Leuven plaats.
In totaal zijn deze literaire activiteiten goed voor 23.307 deelnemers.
Bij deze manifestaties komen voor meer dan 52% proza-boeken en -auteurs aan bod. Poëzie
haalt met 23% de tweede positie. Het feit dat theater hier bij 4 activiteiten aan bod komt, heeft
te maken met theateractiviteiten op Kunstenfestival Watou.
Van de activiteiten waarvan de prijs bekend is, bedraagt die gemiddeld € 22. Als we de gratis
activiteiten meetellen, is de gemiddelde prijs € 16.
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6. Leesbevordering: Iedereen Leest
De organisatie Iedereen Leest heeft een groot budget ter beschikking (in 2017 € 1,4 miljoen),
waarmee onder meer breed uitwaaierende campagnes rond leesbevordering en leesplezier
uitgewerkt worden, voornamelijk met kinderen en jongeren als doelpubliek. Ook volwassenen en mensen uit specifieke doelgroepen worden aangesproken. Iedereen Leest blijft zelf
meestal op de achtergrond, maar organiseert een aantal bekende campagnes die over heel
Vlaanderen verspreid worden door intermediaire organisaties. Dat zijn bibliotheken, scholen,
diensten- en zorgcentra enz. Door deze werkwijze is het niet mogelijk om een betrouwbaar
beeld te krijgen van het totale publieksbereik: de deelnemersgegevens van de intermediaire
organisaties worden niet systematisch geregistreerd. Alle onderstaande gegevens betreffen
dus zeer onvolledige inschattingen.
Iedereen Leest tracht met het Boekstart-pakket kinderen van in de wieg vertrouwd te maken
met boekjes. Er werden in 2017 23.000 babypakketten en 11.500 peuterpakketten uitgedeeld.
In 2017 lazen 7.646 kinderen en jongeren (4-16 jaar) mee voor de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen, 793 vrijwilligers begeleidden of coördineerden een leesgroep in 191 lokale afdelingen.
Er vonden 16 slotactiviteiten plaats, waarbij in totaal 81 lokale organisaties zich engageerden.
Over de spreiding van de lezers per provincie zijn geen data beschikbaar. Wel is het aantal
groepen per provincie bekend. Het overwicht ligt in Antwerpen (31%), West-Vlaanderen
(25%) en Oost-Vlaanderen (23%). De belangstelling voor deelname neemt af met de leeftijd:
van 2.420 in de jongste groep (4-6 jaar), tot 204 in de oudste groep (ouder dan 14 jaar).
Op basis van de onvolledige en onbetrouwbare cijfers van de Jeugdboekenmaand (maart) leiden we af dat West-Vlaanderen meer dan 37% van de activiteiten voor haar rekening neemt,
gevolgd door Oost-Vlaanderen (27%) en Antwerpen (17%). In verhouding tot het bevolkingspercentage per provincie, zijn het ook de organisatoren uit West- en Oost-Vlaanderen die relatief gezien het meeste activiteiten publiceerden. Of we veel waarde moeten hechten aan deze
afleidingen, is niet zeker: het zegt misschien meer over hoe actief de betrokken organisaties de
agenda op www.uitinvlaanderen.be invullen, dan over het reële aantal activiteiten. Niettemin
blijkt uit deze studie, dat de boekenactiviteit West- en Oost-Vlaanderen relatief gezien hoog
ligt.

Grafiek: Percentage gepubliceerde activiteiten & inwoners per provincie
Jeugdboekenmaand 2017
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Particulieren, scholen, bibliotheken en andere organisaties konden zich engageren voor de
Voorleesweek (november) via de online Voorleesteller. Aan het eind van de campagne in 2017
stond de teller op 51.561 mensen aan wie werd voorgelezen. Instellingen uit Oost-Vlaanderen
maakten de meeste activiteiten bekend (26%), ex-aequo gevolgd door West-Vlaanderen en
Antwerpen (22%). Hier scoort Limburg (15%) net iets beter dan Vlaams-Brabant (10%). In
Limburg, Oost- en West-Vlaanderen wordt een groter percentage activiteiten gemeld dan hun
percentage inwoners.

Grafiek: Percentage gepubliceerde activiteiten & inwoners per provincie
Voorleesweek 2017
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Met het anti-pestproject ’t Zal WELzijn (in samenwerking met andere partners) bereikte Iedereen Leest 53 scholen, verspreid over de provincies.

Grafiek: Percentage deelnemende scholen en inwoners per provincie
’t Zal WELzijn 2017
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Meer dan 300 boekhandels en meer dan 350 openbare bibliotheken uit Nederland en Vlaanderen namen deel aan de Poëzieweek. De ontwikkelde leessuggesties voor de campagne Poëzieweek werden 13.767 keer gedownload.
Daarnaast organiseerde Iedereen Leest zelf nog 143 auteurslezingen, waarvan 57 zonder VFLtussenkomst.

Overzicht campagnes Iedereen Leest:
Boekstart

122 deelnemende gemeenten; 34.475 verdeelde pakketten

Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen

191 afdelingen; 793 begeleiders; 7.646 lezers; 16 slotactiviteiten

Jeugdboekenmaand

258 publiek gemaakte activiteiten; 1.150 auteurslezingen

De Voorleesweek en
de Grote Voorleesdag

233 scholen, 204 publiek gemaakte activiteiten, 51.561 toehoorders vrijwillig geregistreerd

Poëzieweek

13.767 downloads van leessuggesties

Auteurslezingen

143 lezingen
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7. Leesbevordering: andere initiatieven
Hiernaast zijn er nog tal van andere leesbevorderingsprojecten actief in Vlaanderen. Het VFL
subsidieert een aantal daarvan (in 2017 werden 8 subsidieaanvragen gehonoreerd). Het aantal
deelnemers werd slechts geregistreerd door 4 van de gesubsidieerde projectaanvragers en
komt op 11.940.
Aan het scholenproject op de Boekenbeurs (Boek.be in samenwerking met het VFL, Iedereen
Leest en CANON Cultuurcel) namen 49 scholen, 262 leraars en 2.733 leerlingen deel. Daarnaast zijn er tal van organisaties en zelfstandigen werkzaam in opleidingen en vormingen
rond leesbevordering.
Verscheidene organisaties en zelfstandigen zijn werkzaam in opleiding, vorming enz. rond
leesbevordering. De activiteiten uit 2017 van 3 van de 12 geïnventariseerde organisaties konden we achterhalen. Het deelnemersaantal was in totaal 2.753 en de activiteiten lagen over alle
provincies gespreid.
Op de website van Iedereen Leest staan ook een aantal initiatieven onder ‘doelgroepen- en sociale initiatieven’. Daaronder rekenen we 7 organisaties, waarvan er 2 data doorgaven.
Daarnaast zijn er nog tientallen andere initiatieven voor vorming en ondersteuning voor leesbevordering en mensen die daarin actief willen worden. We inventariseerden nog 21 initiatieven, waarvan we de data niet opgezocht en onderzocht hebben binnen het kader van dit onderzoek.
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8. Gesubsidieerde auteurslezingen
Het VFL ondersteunt lezingen van auteurs, illustratoren en vertalers, door bij boekingen van
organisatoren 100 euro bij te dragen aan het auteurshonorarium en de uitbetaling te regelen.
Auteurs die gesubsidieerde lezingen geven, zijn opgenomen op de auteurslijst van www.auteurslezingen.be. In 2017 waren er 907 organisatoren die 2.590 auteurslezingen verzorgden.
Daarnaast zijn er nog talloze andere, niet gesubsidieerde auteurslezingen, die niet geïnventariseerd zijn.
De auteurslezingen zijn verspreid over heel Vlaanderen, met 28% in de provincie Oost-Vlaanderen en 26% in de provincie Antwerpen. Daarna volgen West-Vlaanderen (19%), VlaamsBrabant (14%), Limburg (8%) en Brussel (5%).

Kaart: Spreiding organisatoren auteurslezingen 2017
(elke postcode 1x aangeduid)
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Grafiek: Percentage auteurslezingen per provincie 2017
(grafiek VFL)
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Door het VFL gesubsidieerde auteurslezingen trokken in 2017 140.000 belangstellenden en dat
aantal stijgt al vier jaar. Niet minder dan 443 auteurs engageerden zich voor minstens één auteurslezing. Gemiddeld doen de auteurs die op de auteurslijst van www.auteurslezingen.be
staan 6 gesubsidieerde auteurslezingen per jaar. Een groot deel van de auteurslezingen wordt
door bibliotheken (46%, vaak voor jongeren en kinderen) en door scholen (32%) georganiseerd. Dat verklaart waarom 68% van de bezoekers minderjarig zijn (54% is jonger dan 13) en
waarom 60% van de auteurslezingen over kinder- en jeugdboeken gaan.

Grafiek: Percentage auteurslezingen per type organisator 2017
(grafiek VFL)
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Auteurslezingen met kinderboeken (30%) en geïllustreerde boeken (18%) vormen bijna de
helft van de lezingen. Poëzie haalt 15% van de lezingen en voor boeken voor jongeren (12%),
proza (11%) en non-fictie (10%) liggen de percentages dicht bij elkaar. Strips en vertalingen in
het Nederlands zorgen allebei voor 2% van de auteurslezingen.

Grafiek: Percentage per genre auteurslezingen 2017
(grafiek VFL)

De meeste auteurslezingen zijn gratis. Over de jaren heen daalt echter het percentage gratis
auteurslezingen. De prijs van de betalende auteurslezingen steeg bovendien de jongste jaren
stelselmatig en lag in 2017 gemiddeld op € 7,34.

EOS - Literair landschap Vlaanderen & Nederlandstalig Brussel - p. 24

9. Bibliotheken en cultuurcentra
De data uit 2017 die officieel geregistreerd zijn voor bibliotheken en cultuurcentra zijn bijzonder onvolledig en dus niet representatief. Daarom baseren we ons voor dit onderzoek op de
officiële statistieken van 2015. Dat was het laatste jaar van verplichte registratie (en zelfs die
registratie is niet volledig).

Bibliotheken
De mediaan van de bibliotheekbezoeken per provincie is redelijk gelijk gespreid, zij het iets
minder voor Vlaams-Brabant en een stuk minder voor Brussel. Daaruit volgt dat de minder
bevolkte provincies Limburg en West-Vlaanderen relatief gezien een hoger percentage bibliotheekbezoeken kennen dan de andere provincies. Ook het percentage boekgerelateerde bibliotheekactiviteiten ligt hoger dan het inwonerspercentage in Limburg en in West-Vlaanderen,
maar ook in Vlaams-Brabant.

Data: Mediaan aantal bibbezoeken, percentage mediaan en inwoners per provincie 2015

Data: Mediaan percentage bibbezoeken en inwoners per provincie 2015
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Data: Aantal bibliotheken per provincie dat een bepaalde activiteit organiseerden 2015;
vergeleken met de periode 2015-2017

N.B.:
De totalen per provincie in bovenstaande tabel zijn nodig om de percentages te kunnen berekenen. Het
getal 488 (kolom ‘Antwerpen’) betekent dat 488 keer een bibliotheek minstens éénmaal één van de activiteiten organiseerde. Het getal 83 in de eerste rij van dezelfde kolom wijst erop dat 83 bibliotheken uit
de provincie Antwerpen minstens één auteurslezing organiseerden. In realiteit ligt het totaal aantal georganiseerde activiteiten veel hoger, maar die details geeft de datawebsite niet weer. In een rapport van
de Vlaamse overheid, komt dat wel aan bod (zie verder). Alle cijfers slaan op 2015, behalve in de laatste
rij.

Grafiek: Procentuele verdeling per provincie van bibliotheken,
bibliotheek-activiteiten, bibliotheekbezoeken en inwoners 2015
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Heel wat bibliotheken doen extra inspanningen om jongeren (80% van de bibliotheken), ouderen (bijna 60%) of specifieke andere doelgroepen (tussen 15 en 35%) te bereiken.
In totaal bereikten de bibliotheken in 2015 met 48.778 lees- en boekgerelateerde activiteiten
629.708 mensen. Bibliotheekintroducties maken 30% van het aantal activiteiten uit en 9% van
het bezoekersaantal. Tentoonstellingen vormen 1,9% van het aanbod, maar lokken 23% van de
bezoekers. De bibliotheken organiseerden 3.126 auteurslezingen. Naar schatting is daarvan 1/3
door het VFL gesubsidieerd. Er waren 8.018 voorlees- en vertelsessies, waar in totaal 57.620
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luisteraars op aanwezig waren. Dat maakt 17% van het aantal activiteiten uit en 9% van het
aantal bezoekers. En 1.295 leesgroepen met gemiddeld 9 lezers vonden in 2015 onderdak bij
een bibliotheek.
De activiteiten rond persoonlijkheidsontwikkeling, ICT, taalcursussen…, uitleenbezoekers en
mensen die ter plekke komen lezen of studeren zijn hierbij niet mee in rekening genomen.
De bibliotheken werken vaak samen met lokale, gemeentelijke partners, vrijwilligers en met
andere bibliotheken. Bijna de helft van de bibliotheken werkt ook samen met het VFL en Iedereen Leest. In die zin zijn dubbeltellingen met cijfers uit andere delen van het onderzoek
onvermijdelijk.
Data over genres, spreiding over het jaar of toegangsprijzen waren niet beschikbaar in de officiële statistieken van 2015.

Cultuurcentra
De cultuurcentra ontvingen in 2015 30.356 bezoekers voor hun 305 literaire activiteiten.
In grote lijnen loopt het aantal voorstellingen per provincie gelijk met het aantal bezoekers.
Opvallend is dat de Limburgse cultuurcentra zowel het grootste aantal voorstellingen organiseren (27%), als de meeste bezoekers trekken (30%). Gevolgd door Antwerpen (26% activiteiten, 21% bezoekers), Vlaams-Brabant (21% activiteiten, 17% bezoekers), Oost-Vlaanderen (18%
activiteiten, 8% bezoekers). Oost- en West-Vlaanderen scoren opvallend minder goed inzake
publieksopkomst.
Mogelijk valt dit te verklaren door de afwezigheid van een groot cultuurhuis of een grote literaire manifestatie in Limburg. De lokale cultuurcentra zouden in die zin een groter deel van
de literaire behoeftes invullen dan in andere provincies. Wat overigens ook voor Vlaams-Brabant geldt. Dat ligt ook in lijn met het resultaat dat de West-Vlaamse cultuurcentra minder literaire activiteiten programmeren: in die provincie zijn er wel een aantal belangrijke literaire
manifestaties en organisatoren.
Data over genres, spreiding over het jaar of toegangsprijzen waren niet beschikbaar in de officiële statistieken van 2015.
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Grafiek: Percentage literaire activiteiten & bezoekers
cultuurcentra per provincie 2015
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Grote cultuurcentra, kunstinstellingen en bibs
Omdat de data van een aantal belangrijke culturele instellingen en de bibliotheken die de
grootste activiteiten aan de dag legden, niet in de voorgaande data vervat waren, hebben we
die apart bevraagd. We ontvingen data van: Permeke bib, Vooruit, De Krook bib, BOZAR,
Muntpunt, deBuren, Moussem, Kaaitheater, Concertgebouw Brugge, C-Mine, WACCO/Accenten, Arhus bib.
De resultaten daaruit waren niet volledig en onnauwkeurig. Het onderzoek wijst uit dat de
grote cultuurcentra en bibliotheken samen nog 270 literaire activiteiten programmeerden en
daarvoor geëxtrapoleerd zo’n 32.719 deelnemers trokken. Bijna de helft van die activiteiten en
meer dan de helft van de deelnemers betreft instellingen uit Gent (De Krook, Vooruit). Op de
tweede plaats staat Brussel (BOZAR, Muntpunt, deBuren), met 28% van de activiteiten en
deelnemers.
De meeste activiteiten vinden plaats in maart (17%) en oktober (15%). Dat loopt parallel met
het bezoekersaantal: 18% in maart en 19% in oktober. In de eerste drie maanden van het jaar
vindt 32% van de activiteiten plaats, en komen ook 34% van de bezoekers. De laatste drie
maanden zijn goed voor 30 % van de activiteiten en 35% van de bezoekers.
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Data: Percentage activiteiten & deelnemers per maand
grote CC’s en bibs 2017
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Qua genre overheerst bij grote cultuurcentra en bibliotheken proza (66% van de activiteiten,
70% van de deelnemers). Non-fictie en kinder/jongerenliteratuur komen samen aan 26% van
de activiteiten (elk 13%) en aan 10 % van de bezoekers. Voor poëzie scoort het aantal activiteiten minder (4%), maar het genre kent wel een hoger deelnemerspercentage (17%). In de
meeste andere datareeksen uit dit onderzoek is dat andersom: veel activiteiten, relatief gezien
minder volk.

Data: Aantal en percentage activiteiten en deelnemers per genre
grote CC’s en bibs 2017

De gemiddelde toegangsprijs bedroeg € 7,5 voor de betalende activiteiten. Indien we de 123
gratis activiteiten mee betrekken in de gemiddelde prijs, komen we aan € 3.
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10. Socio-culturele organisaties
Er werden tot nu toe zo goed als geen gesystematiseerde data over de literaire activiteiten van
de socio-culturele organisaties verzameld. Dat hebben we voor dit onderzoek in kaart gebracht en de data tonen aan dat deze organisaties een aantal lacunes opvullen, qua genre en
qua spreiding. Hoewel het niet mogelijk was om àlle informatie rond activiteiten van socioculturele organisaties in kaart te brengen, analyseren we hieronder heel wat informatie die we
konden verzamelen.

Davidsfonds
Voor Davidsfonds (430 lokale afdelingen) is literatuur een kernactiviteit. Naast meer dan 100
leesgroepen, kent Davidsfonds twee campagnes die over heel Vlaanderen uitgerold worden.
Hierbij is een hoge activiteit van de afdelingen in en rond Kortrijk opvallend.
De eerste campagne is Toast Literair in januari, waarin 161 lokale afdelingen van Davidsfonds
activiteiten organiseren. Het meest actief zijn de West-Vlaamse afdelingen met 28%. Daarna
volgen de Oost-Vlaamse met 24 %. Voor die provincies is het deelnemerspercentage ook hoger
dan het inwonerspercentage. In Vlaams-Brabant ligt het inwonerspercentage hoger dan het
percentage Davidsfonds-afdelingen dat deelneemt aan Toast Literair. Volgens de beschikbare
data, speelde poëzie de hoofdrol (35%), gevolgd door proza (26%) en non-fictie (21%). In totaal namen circa 10.000 leden deel aan de activiteiten.

Grafiek: Percentage Davidsfondsafdelingen actief & inwoners per provincie
Toast Literair 2018
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Data: Aantal en percentage activiteiten per genre
Toast Literair 2018
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Vers Geperst vond plaats in 313 afdelingen van Davidsfonds. Vers Geperst vindt voor 94%
plaats in september en oktober, met enkele activiteiten in augustus en november. Meer dan de
helft van de activiteiten vonden plaats in Oost- en West-Vlaanderen (respectievelijk 28% en
27%)). Antwerpen volgt met 22%. Vlaams-Brabant (13%) wordt gevolgd door Limburg (9%)
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1%). Zowel in Oost- als in West-Vlaanderen ligt het
percentage Vers Geperst-activiteiten beduidend hoger dan het percentage inwoners van die
provincies. Vers Geperst haalde, net als Toast Literair, ongeveer 10.000 bezoekers.

Grafiek: Percentage actieve Davidsfondsafdelingen & inwoners / provincie
Vers Geperst 2018
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Willemsfonds
Het Willemsfonds heeft 90 afdelingen, verdeeld over alle provincies. Die organiseren samengeteld ongeveer 1.080 literaire activiteiten per jaar. Het aantal deelnemers wordt niet geregistreerd. Alle genres komen aan bod.
Dit fonds organiseert jaarlijks ook de beurs ‘Het Betere Boek’ en de literatuurprijs ‘Bronzen
Uil’.

Vermeylenfonds
Ook het Vermeylenfonds heeft ongeveer 90 afdelingen die over alle provincies verdeeld zijn.
Daarvan organiseerden er 35 een literaire activiteit in 2017, waarvan 20 in Gent en 5 in Brugge.
In totaal namen daaraan 1.467 mensen deel. Van deze activiteiten vonden er 17 plaats op de
Gentse Feesten (juli) en 5 op het festival Bru-Taal (mei). Het Vermeylenfonds heeft eveneens
een leesclub.

KVLV
Het overgrote deel van de 99 literaire activiteiten van KVLV vindt plaats in landelijke gemeenten en een paar kleinere steden. Meer dan de helft daarvan vindt plaats in Oost-Vlaanderen,
waar het activiteitenpercentage ook bijna driemaal hoger ligt dan het inwonerspercentage.
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Voor Antwerpen ligt het activiteitenpercentage driemaal lager, voor West-Vlaanderen tweemaal lager dan het inwonerspercentage.
Data: Aantal en percentage activiteiten en percentage inwoners per provincie
KVLV 2017
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Bij KVLV vindt 37% van de literaire activiteiten plaats in de eerste drie maanden van het jaar,
met een piek in maart (17%) en 22% in het najaar, met een piek in november (12%).

Grafiek: Aantal activiteiten per maand
KVLV 2017
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Vormingplus
De autonome afdelingen van Vormingplus kennen een amalgaam van verschillende soorten
activiteiten. We noteerden 284 boekgerelateerde activiteiten, waarvan 29% in de provincie
Antwerpen, 27% in Oost-Vlaanderen en 25% in Limburg. Daarop volgt de provincie WestVlaanderen, met 19% van de activiteiten. Voor de provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en
West-Vlaanderen ligt het activiteitenpercentage een stuk hoger dan het inwonerspercentage.
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Vooral in Limburg is dat opvallend veel hoger. In Antwerpen vullen vooral de afdelingen Mechelen en Kempen de activiteiten op.
Grafiek: Percentage activiteiten en percentage inwoners per provincie
Vormingplus-afdelingen 2017
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Voor het geheel van Vormingplus komen we geëxtrapoleerd aan 9.338 deelnemers.
In sommige afdelingen komt literatuur niet, nauwelijks of zijdelings aan bod (bijvoorbeeld
stad Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel). Andere afdelingen kennen een sterke literaire focus, met name Mechelen, Limburg, Gent-Eeklo, Waas-Dender en Zuid-West-Vlaanderen. Ook
in de regio Brugge gebeurt er heel wat, maar daarover kregen we geen data binnen.
Voor de literaire activiteiten van Vormingplus zijn de drukste maanden oktober (17% van de
activiteiten), november en maart (elk 13%). De drie laatste maanden van het jaar zijn goed
voor 37% en de drie eerste maanden voor 27% van de activiteiten. Volgens de doorgegeven
data zijn er geen activiteiten in de zomermaanden.

Grafiek: Aantal activiteiten per maand
Vormingplus 2017
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Bij Vormingplus komt ‘non-fictie’ bovendrijven, met 68% van het totale aantal activiteiten.
Proza komt aan 28%, poëzie aan 3%. Kinder- en jeugdboeken komen nauwelijks aan bod.

Data: Aantal en percentage activiteiten per genre
Vormingplus 2017

De gemiddelde toegangsprijs is bij Vormingplus € 6,85 (€ 6,37 met inbegrip van de gratis evenementen).

vtbKultuur
De afdelingen van vtbKultuur organiseerden 22 literaire activiteiten, een aantal in elke provincie. Geëxtrapoleerd bereikten die gemiddeld 85 mensen per activiteit (met aantallen tussen 20
en 315), en 1.870 in totaal. Er zijn ook 5 leesgroepen.
Bijna de helft van de activiteiten (10) vond in West-Vlaanderen plaats. Vlaams-Brabant telde 5
activiteiten, waarvan 4 in afdeling Holsbeek. In Limburg werden 3 activiteiten georganiseerd
in Maaseik en Genk, in Antwerpen en Oost-Vlaanderen telkens slechts 1 activiteit.
Van de activiteiten waren er 12 op fictie gericht en 4 op poëzie.

Gezinsbond
Voor 2017 registreerde de Gezinsbond 24 literatuuractiviteiten, waarmee 652 leden bereikt
werden, gemiddeld 26 per activiteit.
Daarvan waren 9 verspreid over het Noorden van Oost-Vlaanderen, 7 in en rond Brugge,
Kortrijk, Roeselare en 6 in Antwerpen, Mechelen en Turnhout. Voor Limburg werden geen
activiteiten geregistreerd.
11 literatuuractiviteiten van de Gezinsbond gingen over proza, 7 over boeken voor kinderen
en 5 over non-fictie.
Alle activiteiten waren gratis voor leden.

Andere socio-culturele organisaties
Voor denktankt Liberales vzw noteerden we nog 3 literaire activiteiten in Gent. Details over
de opkomst bleven onbekend.
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Niet alle belangrijke andere socio-culturele middenveldorganisaties die we hebben bevraagd,
gaven antwoord. Nochtans weten we dat een aantal ervan ook literaire en boekgerelateerde
activiteiten organiseerde. Het gaat daarbij over onder meer okra, Masereelfonds en NEOS.
Ook bevroegen we vruchteloos Herberg Macharius/ Buren van de Abdij en Interlitratour.
De Zilveren Passer, De Koperen Passer en Actueel Denken en Leven lieten weten weinig of
geen noemenswaardige literaire activiteiten te organiseren en Markant, Femma en Vlaamse
Actieve Senioren gaven mee dat ze leesclubs hebben. Dat komt verder aan bod.

Een specifiek geval: Schrijvers op Stal
We beschreven in detail het project ‘Schrijvers op Stal’, omdat het erin slaagde om, in een
streek waar over algemeen niet zo veel gebeurt inzake literatuurspreiding (plattelandsgemeenten in de Noorderkempen), met specifieke samenwerkingsverbanden en voor de literaire
sector minder bekende subsidiemechanismen, heel wat volk te bereiken. Het ging om een samenwerking tussen de provincie Antwerpen (RURANT), de gemeente in kwestie, CC de Warande in Turnhout en de Landelijke Gilden. Subsidies kwamen van de provincie en voor een
deel van LEADER (een EU-projectprogramma).
De activiteiten vonden plaats in een stal van een landbouwbedrijf. Per activiteit waren er tussen 75 en 200 deelnemers. Op basis van de geleverde ruwe data gaan we uit van 700 deelnemers voor 7 sessies in 2017. Het aanbod was gemengd: fictie en non-fictie kwamen aan bod.
De toegang was gratis.

Socio-cultuele organisaties: conclusies
Spreiding
Alle geïnventariseerde socio-culturele organisaties organiseerden in 2017 samen 946 activiteiten. Van 301 van deze activiteiten kennen we het deelnemersaantal: 33.045 in totaal. Vormingplus zit aan bijna 10.000 deelnemers De 20.000 deelnemers aan de vele Davidsfonds-activiteiten vormen de grootste groep. Als we die niet meetellen, komen we gemiddeld aan 43 aanwezigen per activiteit. De data zij te onvolledig om dit te extrapoleren naar alle activiteiten.
Bijna een derde van de activiteiten van deze organisaties vindt plaats in Oost-Vlaanderen
(31%), gevolgd door West-Vlaanderen (23%) en Antwerpen (21%). Limburg volgt met 14%,
Vlaams-Brabant met 9%. In en rond Brussel vindt 1% van de activiteiten plaats. De concentratie van gemeenten waar activiteiten plaatsvinden, ligt in een aantal gebieden hoger: bijvoorbeeld in de driehoek Brussel-Leuven-Antwerpen en het Gentse. Het opvallendst op de kaart is
de sterke concentratie rond Kortrijk. Veel van die concentraties zijn te verklaren vanuit de intensieve activiteit van Davidsfonds in die gebieden.
Vooral en Oost- en West-Vlaanderen is het activiteitenpercentage een stuk hoger dan het inwonerspercentage. Dat is in iets mindere mate ook voor Limburg het geval.
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Kaart: Spreiding activiteiten socio-culturele organisaties
(per organisatie elke postcode éénmaal vermeld)

Data: Percentage activiteiten en percentage inwoners per provincie
Socio-culturele organisaties 2017 (sommige data 2018)
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Genres
Van 425 van de 946 van de activiteiten konden we het genre achterhalen. Meer dan de helft
(52%) van de boekgerelateerde activiteiten van de socio-culturele organisaties betreffen nonfictie. Op de tweede plaats komt proza (30%), gevolgd door poëzie (10%).

Data: Aantal en percentage activiteiten per genre
Socio-culturele organisaties 2017 (sommige data 2018)

Organisaties & activiteiten
Vers Geperst (Davidsfonds) trok het meeste volk (10.000 mensen) en is ook het meest verspreid over Vlaanderen: 313 activiteiten, zijnde een derde van het totale aantal. Daarna volgen
de vele activiteiten van de afdelingen van Vormingplus (30%, 9.338 deelnemers) en Toast Literair van Davidsfonds (17%, 10.000 aanwezigen). KVLV staat in voor 10% van de activiteiten.
Het deelnemersaantal van die activiteiten is onbekend.

Grafiek: Aantal activiteiten per geïnventariseerde organisatie
socio-culturele organisaties 2017 (sommige data 2018)
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Toegangsprijzen
Slechts voor 77 activiteiten werd een toegangsprijs gerapporteerd. Voor 39 van die 77 activiteiten was de toegang gratis. Voor de andere activiteiten schommelden de prijzen tussen € 2 en
€ 16. We berekenen geen gemiddelde omwille van de onvolledigheid van de data.
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11. Leesgroepen
Inleiding
Er is geen volledig overzicht of inventaris van alle leesgroepen. Het enige overzicht waarin
een deel van de leesgroepen staan opgesomd, is te vinden bij de traditionele cultuurorganisaties met een literair werkingsluik en een aantal andere middenveldorganisaties. Ook de structureel gesubsidieerde literaire organisaties hebben hun eigen overzicht. En voor de bibliotheken en cultuurcentra baseerden we ons op de onvolledige officiële statistieken uit 2015. Verscheidene socio-culturele organisaties bezorgden ons data die varieerden in kwaliteit en
nauwkeurigheid. De meeste van onderstaande conclusies zijn dan ook onvolledig en eerder
tentatief.

Activiteiten, organisatoren en deelnemers
Om te beginnen bereiken de bibliotheken 11.714 lezers via 1.295 leesgroepen. Daarnaast ontvingen we algemene data van Poëziecentrum, Muntpunt, Leesweb en Markant, die samen
3.410 deelnames aan leesgroepen noteerden. Voor al deze organisaties, noteerden we 314 leesgroepsessies. Van 120 daarvan weten we hoeveel deelnemers er waren, namelijk 2.109. Gezien
de onzekerheid van de data, extrapoleren we dit aantal niet, waardoor het reële aantal deelnemers van leesgroepen groter zal zijn.
Via een steekproef bij autonome leesgroepen (spontaan ontstane leesgroepen onder vrienden,
buren, collega’s…) is gebleken dat per sessie gemiddeld 10 personen deelnemen (het aantal
schommelt tussen 7 en 14) en dat ze gemiddeld 6 keer per jaar samenkomen (dit schommelt
tussen 5 en 10 keer).
Een aantal socio-culturele organisaties herbergen heel wat leesgroepen. Davidsfonds is de belangrijkste van deze organisaties, met leesgroepen in 93 afdelingen. Verdere details hiervan
zijn niet gedocumenteerd. Een aantal afdelingen van Vormingplus zijn ook intensief in de
weer met leesgroepen, met name Limburg, Gent-Eeklo, Archeduc (Pajottenland) en Citizenne
(Brussel). Van de afdeling Brugge ontvingen we geen data. Nochtans staan op uit hun website
veel leesgroepactiviteiten.
Andere organisaties die actief met leesgroepen bezig zijn Vlas (Vlaamse Actieve Senioren, 41
leesgroepactiviteiten), Femma (38 bijeenkomsten van leesgroepen), Vermeylenfonds (5 bijeenkomsten), Willemsfonds (met 4 afdelingen met leesgroepen) en vtbKultuur (3 bijeenkomsten).
Ook de literaire organisaties Poëziecentrum, Passa Porta, Akrostiş en Villa Verbeelding organiseren of hosten leesgroepen die in de inventaris opgenomen zijn. Het is zelfs zo dat de
maand maart het meest gevuld is met leesgroepactiviteiten door de activiteiten in het kader
van het Passa Porta Festival.

Spreiding per provincie
Opvallend is dat de leesgroepen in de provincie Limburg qua aantal activiteiten het hoogste
scoort, met 25% van de leesgroepactiviteiten. Dat ligt grotendeels aan de 33 activiteiten van
Vormingplus Limburg, maar ook aan de activiteiten van of bij de literatuurorganisaties
(Akrostiş en Villa Verbeelding tellen samen 27 activiteiten).
In Oost-Vlaanderen (23%, 72 activiteiten) waren Vormingplus (23 activiteiten), Davidsfonds
(21 activiteiten), Femma en Vlas (elk 11 activiteiten) zeer actief. In West-Vlaanderen (19%, 59
activiteiten) vooral Davidsfonds (24 activiteiten), Femma (18 activiteiten) en Vlas (12 activiteiten). In Antwerpen (17%, 54 activiteiten) organiseerden Davidsfonds (24 activiteiten) en Vlas
(16 activiteiten) de meeste leesgroepactiviteiten en in Vlaams-Brabant (10%, 30 activiteiten)
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werden ze vooral door Davidsfonds (16 activiteiten) en Slow Bookfestival (10 activiteiten) georganiseerd. In Brussel springt Citizenne in het oog met 10 van de 20 activiteiten.
In vergelijking met het inwonerspercentage, scoort Limburg hoog qua aantal leesgroepen: het
percentage leesgroepactiviteiten ligt meer dan dubbel zo hoog dan het inwonerspercentage.
Ook voor Oost- en West-Vlaanderen ligt het inwonerspercentage lager dan het activiteitenpercentage voor leesgroepen. Voor Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel ligt het lager.

Grafiek: Percentage activiteiten en percentage inwoners per provincie
Leesgroepen2017
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Spreiding per maand
Wat betreft spreiding per maand geven de meeste leesgroepen aan een gelijke spreiding over
het jaar te hebben van 5 à 12 activiteiten per jaar. Daarop ontvangen ze gemiddeld 10 lezers. In
de tabellen komt echter een vertekening voor, omwille van een aantal manifestaties in februari
(Slow Bookfestival in Leuven) en maart (Passa Porta Festival met verspreide leesgroepactiviteiten).
Het was niet mogelijk om alle activiteiten die onder de noemer ‘SamenLezen’ geprogrammeerd worden te tellen, noch om te onderscheiden of uit te splitsen tussen de verschillende
organisaties en hun samenwerkingen daarrond. Deze data zijn dus wel sporadisch opgenomen (in aangiftes van een aantal organisaties), maar zeker niet volledig.
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Data: Aantal activiteiten per maand
Leesgroepen 2017
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Veel verdere details, onder meer over genres en toegangsprijzen zijn niet bekend.
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12. Literaire tijdschriften
Spreiding redacties
We telden 27 literaire tijdschriften en cultuurtijdschriften met een duidelijk literair luik. Antwerpen en Gent herbergen 18 daarvan. Van de 12 tijdschriften met redactie in de provincie
Antwerpen, zetelen er 9 in de stad Antwerpen en haar deelgemeentes. De 6 tijdschriften met
een Oost-Vlaamse zetel, bevinden zich in Gent en haar deelgemeenten. Het Turk-Vlaamse tijdschrift Akrostiş en het alternatieve Weirdo’s zetelen perifeer in Limburg. Ook de tijdschriften
uit West-Vlaanderen zitten perifeer. Het gaat om Het Liegend Konijn, Ons Erfdeel en het e-zine
De Schaal van Digther.

Data: Spreiding tijdschriften per provincie 2017

Typologie & bereik
Van de onderzochte tijdschriften, zijn er 17 expliciet ‘literair’ (inbegrepen poëzie en essay) en
gaan er 2 over strip en graphic novel. Daarnaast zijn er 6 bredere cultuurtijdschriften, 1 theater- en 1 filosofietijdschrift. Over die laatste twee onderwerpen zijn er zeker nog tijdschriften
te vinden, maar enkel de deze twee tijdschriften doken op in de zoektocht voor dit onderzoek,
via de interviews, internetzoektochten en in documenten van de literaire organisaties.
Qua oplage en bereik zijn de grootste het grotendeels gratis verspreide cultuurmagazine Rekto
Verso (oplage 15.000) en Boekenmagazine (oplage 10.000), dat niet zozeer een ‘literair tijdschrift’
is, maar eerder een tijdschrift over boeken en auteurs voor een breed publiek. Die twee tijdschriften vertekenen de gemiddeldes van de oplages van de meer specialistische literaire en
culturele tijdschriften, dus worden ze in de verdere analyse niet meegenomen.
Van 15 van de 25 resterende tijdschriften die we analyseerden, kennen we de oplage. In totaal
bedraagt die meer dan 17.300. Qua oplage zijn de grootste tijdschriften in volgorde Ons Erfdeel
(20% van de samengetelde oplages), Het Liegend Konijn (14%), Stripgids en Zuurvrij (elk 12%)
en Poëziekrant (9%). Samen halen deze tijdschriften bijna 70% van de bekende oplages van de
hier besproken tijdschriften.
Er is een nogal grote discrepantie tussen de oplages van de tijdschriften en het aantal abonnees, dat we voor 10 tijdschriften kennen, waaronder (op WeL na) alle specifiek literaire tijdschriften. In totaal hebben de literaire tijdschriften meer dan 6.100 betalende abonnees. Gemiddeld hebben de besproken tijdschriften een abonneebestand van 512 adressen. De discrepantie met de oplagecijfers heeft te maken met het feit dat de tijdschriften in kwestie voor een
groot deel als losse nummers verkocht worden in boekhandels enz. Een aanzienlijk deel blijft
ook onverkocht.
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Data: Literaire & literair relevante culturele tijdschriften
Algemene data 2017

N.B.: voor 2017 gaf Kluger Hans eenmalig een oplage van 700 op. Voor 2016 en 2018 was dat 450.
Omdat dit onderzoek over 2017 gaat, nemen we het hogere oplagecijfer toch op. In onderstaande
rangschikking vertekent dat wel de plaats van Kluger Hans.

Wat betreft aantal abonnees, staan Poëziekrant met 21% en Ons Erfdeel met 17% van het totale
aantal abonnees vooraan, gevolgd door G en Verzin (elk 10%), Zuurvrij en DW B (elk 9%) en
Zacht Lawijd (8%). Samen hebben die bijna 85% van de abonnementen van de tijdschriften
waarvan het abonnee-aantal bekend is.
De tijdschriften die zich specifiek op poëzie richten, nemen bijna een vierde van de totale oplage en een derde van het totale aantal abonnees van de literaire tijdschriften voor hun rekening.
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Grafiek: Literaire & literair relevante culturele tijdschriften
Aantal abonnees en oplage 2017
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Data: Literaire & literair relevante culturele tijdschriften
Percentage abonnees en oplage 2017
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N.B.: De abonneecijfers van Weirdo’s, Akrostis ontbreken.
Voor Ons Erfdeel geldt nog een extra aantal van 1.059 abonnees die het tijdschrift zonder betaling toegestuurd krijgen.
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Activiteiten
De literaire tijdschriften organiseerden ook 38 eigen evenementen (de talloze activiteiten van
Poëziecentrum en de leesgroepen van Akrostis niet meegerekend, die werden elders meegeteld). De voorstelling van een nieuw nummer van één van de tijdschriften telde voor 5 van die
activiteiten. Verder waren er boekvoorstellingen, auteurslezingen, debatten, een poëziewandeling… Er waren ook twee bredere literaire manifestaties van Kluger Hans die nog niet eerder in deze studie geteld werden.
De meeste activiteiten vonden plaats in Antwerpen (14), Brussel (5), Gent (5). De tijdschriften
bereikten hiermee 1.726 belangstellenden.

Data: aantal activiteiten tijdschriften per provincie 2017
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13. Auteursgenootschappen
Beschrijving
Auteursgenootschappen houden het werk van een auteur in de belangstelling Een paar genootschappen beheren ook het archief van een auteur. Dat is het geval voor het Cyriel Verschaeve-Genootschap, het Ernest Claesgenootschap en het Emile Verhaeren Museum.
Het aantal auteursgenootschappen is volatiel. Zo stopten de activiteiten van een aantal getraceerde genootschappen in 2016 en 2017.
In 2017 subsidieerde het VFL subsidieerde 7 genootschappen: het Ernest Claesgenootschap,
het Felix Timmermans Genootschap, het Gerard Walschap Genootschap, de Guido Gezellekring, het Louis Paul Boon Genootschap, het Reynaertgenootschap en het Willem Elsschot Genootschap. Een internetzoektocht leverde 5 andere actieve genootschappen op. Stijn Streuvelsgenootschap, de Vriendenkring Jean Ray, het Cyriel Buysse Genootschap, het Cyriel Verschaeve-Genootschap en het Emile Verhaeren Genootschap.
Het lidmaatschapsbedrag van de genootschappen schommelt tussen € 7 en € 50. Over de ledenaantallen wordt zelden gerapporteerd.

Activiteiten
Van 7 van de 14 geregistreerde publieksactiviteiten weten we dat ze samen 1.202 deelnemers
telden.
Het Reynaertgenootschap bleek het actiefste, met 6 activiteiten die samen 1.107 mensen trokken. Dat lijkt veel, maar de manifestatie ‘Krijtvossen’ (800 deelnemers) telde onder meer 526
kinderen die een krijttekening maakten op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Dat beïnvloedt
de resultaten.
Andere genootschappen waarvan we publieksactiviteiten uit 2017 terugvonden, waren het
Louis Paul Boon Genootschap, het Ernest Claesgenootschap, het Felix Timmermans Genootschap, de Guido Gezellekring, het Willem Elsschot Genootschap en het Verschaeve-Genootschap. Het Emile Verhaeren Genootschap is gekoppeld aan het museum van die schrijver.
Van de andere auteursgenootschappen vonden we voor 2017 geen activiteiten meer terug.
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14. Strips
Uitgevers & verdelers
In Vlaanderen zijn er twee grote uitgevers en verdelers van strips. Vandaag worden de belangrijkste populaire Vlaamse stripreeksen door twee uitgevers op de markt gebracht: Standaard Uitgeverij en Ballon Comics, een onderdeel van Ballon Media. Ballon Media is ook uitgever en verdeler voor de Nederlandstalige versies van de strips van de grote Franse en
Waalse stripuitgevers en een aantal kinderboekenfondsen. Daarnaast zijn Oogachtend en
Bries twee kleinere onafhankelijke stripuitgeverijen die graphic novels uitgeven.
Verder is Pinceel Stripverspreiding een grote verdeler van strips. Over de provincies verspreid zijn er ongeveer 25 stripspeciaalzaken. Een paar daarvan zijn gespecialiseerd, bijvoorbeeld in anime en manga. Vanzelfsprekend worden vele strips ook verdeeld via Standaard
Boekhandel, FNAC, grootwarenhuizen... De meeste algemene boekhandels, behalve de ketenboekhandels, verkopen geen strips.
Online stripwinkels zijn onder meer stripspeciaalzaak.be, stripweb.be, en oogachtend.be.
Yieha (https://yieha.izneo.com, een initiatief van Ballon Media en Standaard Uitgeverij) biedt
online versies van strips aan.
Stroke (georganiseerd door de Stripgilde)is een wat aparte website van al dan niet opstartende
stripauteurs en geeft via ‘Stripgilde Uitgeverij’ ook eigen strips uit.

Middenveld
In het ‘stripmiddenveld’ neemt Stripgids/Strip Turnhout een belangrijke plaats in, met het halfjaarlijkse magazine Stripgids en specifieke manifestaties, waarvan er een aantal door het VFL
gesubsidieerd werden in 2017.
Het meertalige Stripmuseum in Brussel heeft een vaste tentoonstelling en tijdelijke tentoonstellingen over kunstenaars, stromingen, thema’s of striphelden. Het Stripmuseum ontving in
2017 niet minder dan 204.229 bezoekers. .
Pulp de Luxe is een online platform, dat vooral experimentele en artistieke stripvormen een
kans geeft.
‘t Vlaams Stripcentrum is een vrijwilligersorganisatie die informatie, stripbesprekingen enz.
verspreidt. Ze beheert ook een eigen bibliotheek en antiquariaat. Ze organiseert de stripbeurs
‘Nostalgia’ en heeft een eigen tijdschrift Strip Kiosk.
Een aantal andere initiatieven zijn minder relevant voor dit onderzoek: de Stripbib ‘De 9de
Kunst’, een onafhankelijke stripbibliotheek in Meise; het online stripmagazine Stripelmagazine
dat deel uitmaakt van Het Beeldend Verhaal, een informatiecentrum dat onder meer lezingen
geeft; de website stripinfo.be die een database bevat met onder meer besprekingen, wedstrijden, een agenda en een forum; Comics Station, een ‘indoor pretpark’ rond populaire stripfiguren, in het Antwerpse Centraal station.

Beurzen & manifestaties
De manifestaties rond strip lokten veel bezoekers. Dat was in 2017 bijvoorbeeld het geval voor
Het Vinne Stript (3.728 deelnemers) en het jaarlijks terugkerende Graffixx in Antwerpen (3.036
aanwezigen).
Er zijn daarnaast een paar grote en heel wat lokale en kleinschalige stripbeurzen. We telden er
18, verspreid over Vlaanderen. De publieksopkomst van deze beurzen werd niet nagegaan.
Lokale stripbeurzen trekken al snel 500 aanwezigen, afgaande op een persartikel over een
stripbeurs in Gooik.
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Overzicht: Stripmanifestaties- en beurzen 2017

Van deze beurzen en manifestaties vonden er 6 in Vlaams-Brabant plaats, daarop volgen Antwerpen en Oost-Vlaanderen (elk 4), Limburg (3) en West-Vlaanderen, met twee populaire festivals aan de kust.

Data: Stripmanifestaties- en beurzen per provincie 2017

Stripprijzen
De meest gerenommeerde stripprijs in Vlaanderen is de Bronzen Adhemar, uitgereikt door
Stripgids/Strip Turnhout. Na de omvorming van de officiële Vlaamse cultuurprijzen naar ‘de
Ultima’s van de Vlaamse Cultuur’ in 2017, die worden uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap, nam Stripginds de uitreiking van de Bronzen Adhemar weer zelf ter hand, maar
maakte er een driejaarlijkse prijs van. De prijs bedraagt € 10.000.
In 2017 werd de laatste Willy Vandersteenprijs ten belope van € 5.000 uitgereikt, voor het
beste Nederlandstalige album van het voorbije jaar.
De Plastieken Plunk is er een jaarlijkse prijs voor de beste Nederlandstalige, Engelstalige,
Duitstalige, Franstalige of woordeloze korte stripverhaal. Ook in 2017 werd deze prijs ter
waarde van € 250 uitgereikt. Er is ook een jaarlijkse publieksprijs ter waarde van € 50.
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Het stripfestival in Knokke-Heist kende in 2017 de jaarlijkse ‘Stripprijs van de Noordzee’ toe.
Die prijs wordt toegekend aan tekenaars die iets hebben gedaan voor Knokke-Heist of het Strifestival.
Ook boekhandelsketen FNAC reikte in 2017 haar eigen FNAC-stripprijs uit.

Stripgevels
In verscheidene steden en gemeenten verschenen stripfragmenten op gevels. Zo kent Turnhout 4 gerealiseerde stripmuren, Antwerpen 12 en Brussel 56. Ook in Gent en Hasselt zijn er
stripgevels. Verscheidene steden geven bovendien graffiti-kunstenaars en andere tekenaars
kansen om gevels, schuttingen en dergelijke te benutten.
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15. Beurzen
Voor dit deel onderzochten we enkel de boekenbeurzen met een bovenlokale uitstraling.

Boekenbeurs
De grootste beurs, en als manifestatie de grootste publiekstrekker in het boekenveld als geheel, is de Boekenbeurs in Antwerpen, georganiseerd door Boek.be. Die ontving 143.000 bezoekers in 2017. De Franstalige pendant in Brussel ‘Foire du Livre’, kreeg dat jaar 65.000 bezoekers. De Antwerpse Boekenbeurs is een vaste waarde in het beurslandschap. Het is, op Batibouw en het Autosalon na, de derde grootste publieksbeurs in ons land. Op de Boekenbeurs
organiseerden de standhouders in 2017 340 lezingen en optredens, 1.900 andere standactiviteiten en signeersessies en er waren 900 Belgische en buitenlandse auteurs present. Met steun
van het VFL organiseerde de Boekenbeurs ook een programma voor scholen.

Andere beurzen
In Gent lokte de beurs ‘Het Betere Boek’, die georganiseerd wordt door het Willemsfonds, ongeveer 450 bezoekers. ‘Ecopolis’ in Brusssel, georganiseerd door de groene denktank Oikos en
een aantal van haar partners, trok 600 bezoekers en gaat over duurzaamheidsthema’s. Beide
beurzen werden in 2017 gesubsidieerd door het VFL. ‘ManiFiesta’ is als ‘feest van de solidariteit’, vooral op een links publiek gericht en kent ook een belangrijk boekenluik. ManiFiesta
vond plaats in Bredene en kende een opkomst van 12.000 mensen.
‘Het Andere Boek’ (1979-2009) en opvolger ‘Mind the Book’ (2011-2016) trokken enkele duizenden literatuurliefhebbers, maar deze beurs werd na de laatste editie in 2016 stopgezet toen
de steun van het VFL wegviel. Sindsdien is geen poging meer ondernomen om een succesvolle beurs, gericht op enkele duizenden bezoekers, naast de Boekenbeurs op te zetten.
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16. Prijzen
Inleiding
De 73 Vlaamse literatuurprijzen werden niet allemaal geanalyseerd. Een willekeurige steekproef leverde wel op dat een aantal van de kleinere en bij het brede literaire publiek minder
bekende prijzen nog steeds uitgereikt worden.
De grote literaire prijzen die een grote media-uitstraling kennen, hebben vaak ook het grootste
prijzengeld. Wat betreft de grote prijzen, zijn de geldprijzen voor kinder- en jeugdboeken lager dan die voor de ‘volwassen’ literatuur.

Analyse
Tot voor enkele jaren was de meest in het oog springende en prestigieuze literaire prijs in
Vlaanderen de Gouden Uil (1995-2012), later de Gouden Boekenuil (2012-2016) en in 2016 en
2017 de Fintro Literatuurprijs genoemd. De laatste uitreiking daarvan vond in 2017 plaats in
Gent. Het toegekende prijsbedrag was € 25.000.
Sindsdien zijn Vlaamse auteurs voor het winnen van geldprijzen aangewezen op de Nederlandse Libris Literatuurprijs (€ 50.000 in 2017 en € 2.500 voor elke genomineerde) of de
Bookspot Literatuurprijs. Die laatste heette in 2017 nog ECI Literatuurprijs en werd toen aan
een Vlaamse auteur toegekend. Ook bij deze prijs krijgt de laureaat een bedrag van € 50.000 en
elke genomineerde krijgt € 5.000.
In 2017 bestonden er nog twee prijzen voor debutanten. De debuutprijs, ten bedrage van
€ 6.200, was van de provincie Antwerpen en werd in samenwerking met Boek.be op de Boekenbeurs uitgereikt. Daarnaast reikte het liberale Willemsfonds de Bronzen Uil, er waarde van
€ 5.000, uit op het literatuurfestival ‘Het Betere Boek’ in Gent. Het VFL besliste dat er vanaf
2018 nog maar één debuutprijs zou zijn; de Bronzen Uil werd behouden, met een verhoogd
geldbedrag (€ 7.000).
In het segment ‘kinderboeken’ waren de Boekenleeuw (beste jeugdboek)/Boekenpauw (beste
geïllustreerde kinderboek) vaste waarden. Beide prijzen (elk € 2.500) werden door Boek.be uitgereikt. In 2017 werden beide prijzen ‘on hold’ gezet, maar in 2018 werd de prijs terug uitgereikt op de Boekenbeurs.
Relevante Nederlandse prijzen voor kinderboeken zijn de Woutertje Pieterseprijs, Gouden/Zilveren Griffel en Gouden/Zilveren Penseel (€1.500).
De Herman de Coninckprijs is een Vlaamse prijs voor poëzie. De prijs wordt sinds 2007 uitgereikt op Gedichtendag. Tot in 2017 gebeurde dit door Boek.be, met geld van de provincie Antwerpen (€ 6.000 voor beste bundel en € 1.000 voor beste debuut). Sinds 2018 is de organisatie
in handen Behoud de Begeerte en wordt er slechts een bedrag van € 7.500 uitgekeerd.
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17. Uitgevers
Inleiding
We inventariseerden 61 ‘algemene’ uitgevers en importeurs voor Vlaanderen. Hieronder vallen ook de stripuitgevers. Uitgevers van schoolboeken en wetenschappelijke publicaties werden niet meegerekend.

Spreiding
De grootste concentratie van uitgevers en distributeurs vinden we in Antwerpen. De stad telt
samen met haar deelgemeenten 18 uitgevers-adressen. In de kernstad Antwerpen (postcode
2000) alleen al, zetelen 6 uitgevers, waarvan een aantal verscheidene imprints vertegenwoordigen. Als we die apart zouden tellen, komen we aan meer dan 20 uitgevers en distributeurs
in provincie Antwerpen.
De tweede grootste uitgeversstad is Gent, met 10 uitgevers- en distributeursadressen. Daarnaast hebben Leuven en Brugge elk 3 uitgevers. In Brussel vinden we 3 Vlaamse uitgevers,
waarvan één voornamelijk kaarten en posters verdeelt. Alle andere uitgeverijen liggen verspreid over Vlaanderen.
Twee grote Vlaamse uitgevers liggen decentraal: Lannoo verzorgt algemene uitgaven en ligt
in Tielt en Clavis geeft kinder- en jeugdboeken uit in Herkenrode, bij Hasselt.

Activiteiten
Uitgevers ondernemen talloze acties om hun boeken te promoten en te verkopen. Dat gebeurt
via boekhandels, folders en magazines… Sommige uitgevers hebben ook succesvolle specifieke activiteiten, zoals stockverkoop van hun boeken. Dit alles inventariseren was niet het opzet van deze studie en werd dus ook niet verder uitgediept. Een aantal specifieke uitgeversactiviteiten bereiken nochtans een groot publiek. Zo is er binnen Willewete (een educatief project van kinderboekenuitgeverij Clavis) het project ‘Kwartiermakers’. Daarbij engageren scholen zich om met alle leerlingen van de basisschool iedere dag 15 minuten vrij te lezen. In 2017
namen in heel Vlaanderen en verspreid over de drie onderwijsnetten 350 scholen deel aan dit
project. Daarmee bereikten ze circa 70.000 leerlingen.

Uitgeven op doelgroepen
Een aantal initiatiefnemers buiten de marktsector richten zich tot specifieke doelgroepen. Zij
publiceren doelgroepgerichte publicaties, en een aantal organiseert ook literaire activiteiten,
soms ook in onderlinge samenwerking. Ook vele groepen van SamenLezen en een aantal leesbevorderingsinitiatieven zijn gericht op specifieke doelgroepen. Die hebben we niet nader geanalyseerd.
In 2017 verschenen 4 ‘Hikkies’, boekjes gericht op jonge tieners met diverse etnisch-culturele,
talige en genderspecifieke achtergronden, met een totale oplage van 5.000, in alle Vlaamse
provincies verspreid. Vanuit Hikkies werden 5 activiteiten georganiseerd in Leuven en Antwerpen. De eerste activiteit telde 30 aanwezigen. Het aantal aanwezigen op de andere activiteiten werd niet meegedeeld.
Studio Sesam richt zich eveneens op de diversiteit tussen culturen, afkomsten, sociale posities,
gewoonten, religies, talen en talenten. Studio Sesam organiseerde in december 2017 het jaarlijkse Sesam Festival in Antwerpen. Dat trok 331 bezoekers. Op haar website adverteert Sesam
22 eigen kinderboeken. Het is niet duidelijk in welk jaar die gepubliceerd werden.
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Nik-nak werkt voor dezelfde doelgroep. Zij maken (voorlees)boekjes voor jonge kinderen en
hun ouders, waarin twee talen (de moedertaal van het kind en het Nederlands) evenwaardig
gecombineerd worden.
Kartonnen Dozen is een uitgeverij en boekhandel met LGBT-uitgaven. In 2017 gaf de organisatie 4 eigen boeken uit. Twee daarvan in een oplage van 500 exemplaren en de andere twee in
een oplage van 1.000 exemplaren. Op de website vinden we in totaal 26 uitgaven terug. De organisatie was aanwezig op 7 beurzen en organiseerde 14 boekgerelateerde activiteiten met een
bereik van 305 aanwezigen (gemiddeld 22 per activiteit). Alle activiteiten vonden plaats in
Antwerpen.
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18. Boekhandels
Inleiding
De inventaris van boekhandels bevat 249 boekhandels, inclusief de winkels van de ketenboekhandels. Louter wetenschappelijke boekhandels zijn niet mee beschouwd in deze inventaris.
We hebben in de inventarislijst ook een vijftal tavernes/café’s opgenomen die aanvullend boeken verkopen. Winkels van antiquarische, tweedehands- en ramsjboeken zijn wel meegeteld.
Reguliere boekhandels die ook tweedehandsboeken verkopen werden geklasseerd als ‘algemene boekhandel’. Alle andere plekken waar tweedehands- of ramsjboeken te vinden zijn,
zijn niet opgenomen: kringloopwinkels, markten en brocanterieën, verkoops- en ruilbeurzen
georganiseerd door allerhande bibliotheken, serviceclubs en andere verenigingen, geef- of
ruilkasten en -acties enz. Tenslotte worden er nog heel wat (vooral populaire) boeken, kinderboeken en strips verkocht in de vele grootwarenhuizen en een meestal beperkt assortiment in
dagbladhandels. Die zijn eveneens niet in onderstaande data verwerkt.

Spreiding
Van de 249 boekhandels die in Vlaanderen liggen, behoort 60% tot de Standaard Boekhandel.
Zonder de winkels van deze keten, komen we aan 99 autonome boekhandels.

Kaart: Spreiding boekhandels per provincie 2018

Bijna een kwart van de boekhandels ligt in de provincie Antwerpen. Antwerpen-stad en haar
deelgemeenten staan voor 8% van het totale aantal. Voor Oost-Vlaanderen (23%) ligt de grootste concentratie in Gent, dat met 10% de stad is met de meeste boekhandels in Vlaanderen.
West-Vlaanderen volgt met 20% van de boekhandels en wordt gevolgd door Vlaams-Brabant
(15%) en Limburg (11%). In Brussel ligt 5% van het totale aantal boekhandels.
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Data: Spreiding aantal boekhandels per provincie 2018

Voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant loopt het boekhandelspercentage
nagenoeg gelijk met het bevolkingspercentage. In Oost- en West-Vlaanderen zijn er relatief
veel boekhandels voor het aantal inwoners. In Brussel zijn er relatief weinig Nederlandstalige
boekhandels. Een verklaring hiervoor is het meertalige karakter van de hoofdstad, waar het
Nederlands niet de meerderheidstaal is.

Grafiek: Spreiding aantal boekhandels per provincie
exclusief Standaard Boekhandel 2018
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Zonder de winkels van de Standaard Boekhandel is Oost-Vlaanderen (25%) de best bedeelde
provincie. Dat komt vooral door de vele autonome boekhandels in Gent. De provincie Antwerpen volgt met 24%.

Data: Spreiding aantal boekhandels per provincie
exclusief Standaard Boekhandel 2018
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Data: Spreiding percentage boekhandels en percentage inwoners per provincie
inclusief en exclusief Standaard Boekhandel 2018

Boekhandels volgens type
De ‘algemene boekhandels’ hebben de meeste genres in huis. Zij maken 71% van het totale
aantal boekhandels uit. Standaard Boekhandel dekt daar 85% van, of 60% van het totale aantal
boekhandels. De 25 stripwinkels vormen 10% van het totale aantal boekhandels. Boekhandels
met een specifiek inhoudelijk thema (kunst, poëzie, gender, spiritualiteit…) en de autonome
algemene boekhandels maken elk 8% van de boekenwinkels uit. Tenslotte zijn er 7 kinderboekhandels geïnventariseerd (3%).
Van de 99 autonome boekhandels vormen de algemene boekhandels het grootste deel (27%),
gevolgd door stripwinkels (25%), specifieke thematische boekhandels (21%), tweedehands
winkels (19%) en kinderboekhandels (7%).

Grafiek: Aantal boekhandels per type 2018
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SB algemeen

Grafiek: Aantal boekhandels per type
exclusief Standaard Boekhandel 2018
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Overig boekenaanbod
Online boekenwinkels (we traceerden er 7) zijn uit de inventaris gehaald omdat ze geen fysieke vitrine of winkels hebben. Allerhande boekenmarkten, losse ramsjverkopen, outletevenementen enz. zijn ook niet meegeteld in deze inventaris. Daarbij gaat het zowel over vaste
boekenmarkten als over losse en minder regelmatige initiatieven: uitverkopen, stockverkopen
of ramsjverkopen van uitgevers en boekhandels, bibliotheken, initiatieven van allerhande verenigingen en comités. Alleen al voor de maand december 2018 telden we op de website
www.boeken-markten.be , over de provincies verspreid, 33 momenten waarop ergens een
verkoop georganiseerd werd.
Ten slotte zijn er sinds een aantal jaren in alle provincies beurzen onder de naam ‘Boekenfestijn’, een Nederlandse organisatie die op grote schaal ramsjboeken opkoopt bij uitgevers en
daarmee verkopen organiseert in beurshallen. In 2018 vonden deze ramsjverkopen gedurende
het hele jaar (behalve in juli en augustus) plaats in Leuven, Kortrijk, Mechelen (2x), Antwerpen, Gent (2x), Hasselt en Brussel.

Activiteiten
Boekhandels organiseren heel wat literaire activiteiten: auteurslezingen (al dan niet gesubsidieerd door het VFL), debatten, boekvoorstellingen (in samenwerking met de uitgever), lezingen over een auteur of een boek… Daarnaast zijn heel wat boekhandels ook actief tijdens de
grote campagnes voor literatuurpromotie, zoals de Jeugdboekenmaand, Gedichtendag enz.
Een paar van deze activiteiten zitten vervat in andere delen van dit onderzoek. Zo bijvoorbeeld een reeks door het VFL betoelaagde auteurslezingen en literaire manifestaties waarvoor
een boekhandel het initiatief nam. Niet alle boekhandels maken voor auteurslezingen of manifestaties echter gebruik van de subsidies van het VFL. Boekhandels werken ook regelmatig
samen met andere organisaties die een literair evenement opzetten.
Over de meeste activiteiten van boekhandels bestaan geen systematische data.
Confituur, een samenwerkingsverband van 23 zelfstandige boekhandels, deed een poging details bij te houden van de georganiseerde activiteiten. Onderstaande betgreft een overzicht van
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de activiteiten die de leden van Confituur op de Confituurwebsite postten en die door Confituur zelf geïnventariseerd werden.
De 19 actieve Confituur-boekhandels stonden in 2017 in voor 283 activiteiten. Over de spreiding per provincie kunnen we weinig representatieve conclusies trekken: de activiteiten van
slechts 19 boekhandels zijn bekend en we weten bovendien niet of deze boekhandels al hun
activiteiten consequent aankondigden op de Confituur-website. Van de 95 activiteiten waarvan het genre bekend is, gaat 47% over fictie, 22% over kinderen/jongeren, 14% over non-fictie, 13% over poëzie en telkens 1% over theater en ‘allerlei’.
De winkels van Standaard Boekhandel organiseren 2.700 activiteiten per jaar. De Open Boekdagen trokken in oktober 2018 270.000 bezoekers. Ze waren goed voor 621 verschillende activiteiten in de verschillende winkels. De meeste provincies organiseerden ongeveer 20% van
het aantal activiteiten in verband met de openboekdagen, behalve West-Vlaanderen 14% en
Brussel slechts 2%. Dat betekent meteen dat het percentage activiteiten voor Vlaams-Brabant
en Limburg opvallend veel hoger ligt dan het inwonerspercentage. De aangeboden genres
hebben we niet geanalyseerd, maar het type activiteiten wel. Signeersessies maken bijna een
derde van het aanbod uit. Kinderanimatie staat voor 21% en een vierde van het aanbod slaat
op allerhande animatie- activiteiten die niet noodzakelijk aan boeken gebonden zijn.
Een aantal boekhandels organiseert nog specifieke activiteiten, zoals schoolboekenbeurzen, of
educatieve programma’s.
Confituur organiseert jaarlijks in december de ‘Dag van de onafhankelijke boekhandel’, waarbij de aangesloten winkels extra activiteiten organiseren. Over de opkomst en het aantal activiteiten zijn geen data bekend. Confituur heeft ook een eigen boekenprijs, die ze jaarlijks uitreikt.
Kinderboekendag is sinds 2017 een gezamenlijke activiteit van de auteurs, Boek.be, Iedereen
Leest en de boekhandelaars. In 2017 namen meer dan 70 auteurs en illustratoren deel. Aan het
evenement werkten toen 45 boekhandelaars in 28 steden en gemeenten mee, verspreid over
alle provincies. Volgens het werkingsverslag van Iedereen Leest, stonden er op haar initiatief
83 auteurslezingen (door 75 auteurs en illustratoren) op het programma.
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19. Auteursondersteuning
Algemeen
Ondersteuning van auteurs draagt bij tot een bloeiend literair veld. In dit onderzoek komen
belangenverenigingen voor auteurs (de VAV en PEN) aan bod, maar ook beheersmaatschappijen (Sabam en deAuteurs) en andere organisaties die vorming en ondersteuning voor al dan
niet beginnende auteurs bieden (Creatief Schrijven, Passa Porta, Sesam Studio en Kartonnen
Dozen). Andere mogelijke vormen van auteursondersteuning (bijvoorbeeld via onderwijs,
volwassenonderwijs…) komen niet aan bod in dit onderzoek.

VAV
Sinds een aantal jaar is het enige officiële aanspreekpunt voor auteurs de Vlaamse Auteursvereniging, een beroepsorganisatie die de belangen van de auteurs behartigt, op juridisch en ander vlak. De Vlaamse Auteursvereniging heeft zo’n 550 leden waaronder auteurs, vertalers en
illustratoren.
De VAV levert juridische en administratieve dienstverlening (bijvoorbeeld inzake contracten
met uitgevers of belastingaangiftes). Dat kon op afspraak, maar ook via zeswekelijkse infoloketten die afwisselend in Antwerpen en Gent georganiseerd werden. Dit gebeurde in samenwerking met deAuteurs.
De VAV organiseerde ook ‘genrespecifieke werkgroepen’ met de leden en het jaarlijkse ‘Werkcongres’, dat in 2017 begin januari plaatsvond en waar ook de jaarlijkse ‘Prijs voor de Meest
Auteursvriendelijke Boekhandel’ uitgereikt werd.
Leden van de VAV worden ook op de hoogte gehouden van nieuws, standpunten en acties
van de organisatie, via de (in 2017 vernieuwde) website, een maandelijkse nieuwsbrief en
nieuwsflashes.

PEN Vlaanderen
PEN is een internationaal netwerk van auteurs en auteursverenigingen dat de vrije meningsuiting verdedigt en auteurs die vervolgd worden onderdak en asiel biedt. De organisatie beschikt over een schrijversflat in Antwerpen. Daar ontving ze in 2017 drie gevluchte schrijvers.
In het najaar werd de flat ter beschikking gesteld van ICORN (International Cities of Refuge
Network). PEN organiseerde ook een aantal publieksactiviteiten, die elders al geïnventariseerd werden.

Creatief Schrijven
Creatief Schrijven, begeleidt en ondersteunt beginnende (amateur)schrijvers. De kerntaak van
Creatief Schrijven is programma’s inrichten om mensen goed te leren schrijven. Een aantal
cursisten van Creatief Schrijven hebben intussen van schrijven hun beroep gemaakt.
Om te beginnen zijn er de ‘Open Cursussen’, waarin 17 cursusreeksen met verschillende sessies werden georganiseerd in 2017. Deze gaan over allerlei genres (toneel, poëzie, misdaad,
columns), ook zakelijk schrijven en schrijven en bloggen voor internetsites en sociale media
komt aan bod. Het pakket bevat eveneens praktische cursussen (zelf uitgeven, auteursrecht).
Het totale aantal deelnemers voor deze cursussen bedroeg 192. Daarnaast waren er 64 eenmalige ‘workshops’ die varieerden qua vorm, genre en thema, met in totaal 1.004 inschrijvingen.
Voor feedbackgroepen van het ‘Basisjaar literair schrijven’ waren er 36 deelnemers. Voor de
‘Schrijversacademie’ schreven 44 mensen zich in.
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Het totale publiek dat Creatief Schrijven bereikte met de aangeboden cursussen, bedroeg dus
1.084. Daarnaast gaf de organisatie nog lessen op vraag van organisaties en stad Antwerpen
en Gent. Daarmee bereikten ze 728 mensen.

Sabam
Sabam (Société d’Auteurs Belge – Belgische Auteurs Maatschappij) is een collectieve beheersvennootschap die als doel heeft het innen en verdelen, administreren en beheren van auteursrechten in brede zin (woord, beeld, muziek…). Sabam kent meer dan 40.000 aangesloten kunstenaars. De literatuursector vormt slechts een klein onderdeel van de werking van Sabam.
Maar de in 2017 gelanceerde campagne ‘Voor wat hoort wat’, om consumenten te sensibiliseren in verband met auteursrechten, kwam ook ten goede van auteurs. Verscheidene auteurs
namen er dan ook aan deel. Van de Sabam Awards, die afwisselend in Vlaanderen en Wallonië worden uitgereikt, werd er in 2017 een uitgereikt aan een jeugdboek en een aan een roman.

deAuteurs
deAuteurs is een onafhankelijke beheersvennootschap voor Nederlandstalige schrijvers ook
professionele ondersteuning biedt. De organisatie geeft haar 1.141 leden eveneens juridisch
advies, onder meer bij contractonderhandelingen. Zo werden er in 2017 600 dossiers behandeld.
deAuteurs ondersteunde haar leden in 2017 via vormingen (over contracten, promotie…) en
aanwezigheid op een aantal literaire activiteiten van organisaties die al aan bod kwam in dit
onderzoek.
deAuteurs stelde ook vier kleinere bedragen ter beschikking van auteurs/illustratoren om naar
de beurzen, schrijfmanifestaties of literaire manifestaties in het buitenland te reizen.

Passa Porta / deBuren
Passa Porta biedt jaarlijks residentie in het buitenland aan voor beginnende Belgische auteurs
(10 deelnemers in 2017), en geeft schrijfopdrachten aan gevestigde auteurs. Passa Porta beheert ook de kandidaturen voor een schrijversresidentie in Het Lijsternest in Ingooigem. In
2017 resideerden hier 9 schrijvers. Tenslotte verbleven 11 buitenlandse auteurs in twee door
Passa Porta beheerde schrijversflats in Brussel en maakten er 19 gebruik van de Passa Porta
Workspace. Tenslotte bood Passa Porta binnen ICORN (International Cities of Refuge Network) een appartement aan een Iraanse schrijver op de vlucht.
Ook deBuren organiseerde een residentie in Parijs voor 18 jonge auteurs.

Organisaties die inzetten op diversiteit
Studio Sesam leverde in 2017 coaching voor schrijvers en illustratoren, wat leidde tot een aantal kinderboeken rond diversiteit in brede zin.
Kartonnen Dozen organiseerde 3 schrijfworkshops (waarvan 1 in samenwerking met Creatief
Schrijven), waarmee ze 20 auteurs bereikten.
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20. Cijfermatige synthese
Bereik
Op basis van de tellingen en inschattingen die we konden achterhalen voor deze studie, ligt
het totale aantal deelnames aan boekgerelateerde activiteiten op 1,5 miljoen.
Het grootste publieksbereik kennen de bibliotheken. Zij bereiken met hun boekgerelateerde
activiteiten 42% van de deelnames (630.000 deelnames) aan literaire activiteiten. In de volgende paragraaf zijn deze bibliotheekgegevens geschrapt, omwille van het grote overwicht
ervan. Zonder de bibliotheekactiviteiten zijn er nog bijna 870.000 deelnames aan literaire activiteiten.
Als we die deelnames aan de bibliohteekactiviteiten niet meerekenen, komen we aan de volgende rangschiking: de grootste publiekstrekkers zijn de evenementen van de winkels van de
Standaard Boekhandel (270.000 deelnames; 29,5%), de Boekenbeurs (143.000; 15,6%), de gesubsidieerde auteurslezingen (140.000; 15,3%). Deze drie samen stonden in voor 60,4% van de
deelnames aan literaire activiteiten (als we de bibliotheekactiviteiten uit de data halen).

Aantal deelnemers en activiteiten per categorie organisatoren 2017
zonder bibliotheken (behalve auteurslezingen bibs)

Voor de grote campagnes van Iedereen Leest (KJV, Jeugdboekenmaand, Voorleesweek) noteerden we 59.000 deelnemers (6,5%) als we de deelnames aan bibliotheekactiviteiten niet
meerekenen. De structureel gesubsidieerde organisaties komen dan aan 56.000 deelnemers
(6%). Daarna volgen de activiteiten van verscheidene socio-culturele verenigingen (34.000
deelnemers): die organiseerden samen 9% van de activiteiten en bereiken daarmee 4% van de
deelnemers. Daarbij weegt het Davidsfonds (met de 20.000 deelnemers van Toast Literair en
Vers Geperst) door. Ook Vormingplus bereikt ongeveer 10.000 mensen.
De grote bibliotheken en cultuurhuizen (die niet in de officiële data vertegenwoordigd zijn:
Vooruit, BOZAR, De Krook, Muntpunt…) komen aan 33.000 deelnemers (3,5%). De reguliere
cultuurcentra aan 30.000 (3%). Daarnaast zijn er ook nog grote manifestaties met een literair
luik zoals de Gentse Feesten en Kunstenfestival Watou die 23.000 (2,5%) bezoekers lokken
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voor die literaire activiteiten. De al dan niet gesubsidieerde literaire manifestaties kennen een
opkomst van 22.500 deelnemers (2,5%).

Provincies
In het literaire veld heerst de indruk dat de provincie Limburg het minst bedeeld is met literaire activiteiten. Toch blijkt dat het activiteitenpercentage in zowel Limburg als West-Vlaanderen hoger ligt dan het inwonerspercentage. Dat is minder te wijten aan de activiteiten van
literaire organisaties; maar vooral aan het relatief groot aantal bibliotheekbezoeken en activiteiten georganiseerd door bibliotheken en cultuurcentra. Ook de activiteiten van onder meer
de leesgroepen van een aantal socio-culturele organisaties, spelen een rol in dit hogere activiteitenpercentage.
Voor de provincie Antwerpen geldt het omgekeerde. Er vinden heel wat literaire activiteiten
plaats, maar relatief gezien minder dan het bevolkingspercentage. Voor Vlaams-Brabant en
Oost-Vlaanderen liggen de inwoners- en activiteitenpercentages gelijk. In Brussel zijn er relatief gezien minder activiteiten dan inwoners, dat ligt aan het feit dat een groot aantal inwoners
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet Nederlandstalig is.

Data: Aantal en percentage activiteiten per provincie

Data: Aantal en percentage activiteiten per provincie
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Genres
Het meest geprogrammeerde genre is poëzie (38%). Dat komt vooral door de programmatie
van de literaire organisaties en de literaire manifestaties. Proza (32%) heeft vooral een overwicht bij de manifestaties met een literair luik en de grote cultuurcentra en bibliotheken, maar
EOS - Literair landschap Vlaanderen & Nederlandstalig Brussel - p. 62

komt ook bij de andere types organisaties ruim aan bod. Het aandeel non-fictie (19%) wordt
vooral ingevuld door de socio-culturele organisaties en ook voor een deel door de cultuurcentra en bibliotheken. Kinder- en jeugdliteratuur (5,5%) komt vooral bij de cultuurcentra en bibliotheken voor en bij sommige structureel gesubsidieerde organisaties.

Data: Aantal en percentage activiteiten per genre 2017
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21. Diepte-interviews
We interviewden 13 personen uit de literaire middenveldorganisaties en 13 ‘bevoorrechte getuigen’
uit de literaire journalistiek, de uitgevers- en de boekhandelssector. We proberen hieronder de
hoofdlijnen weer te geven met zo min mogelijk verlies van informatie en nuance.
Diepte-interviews:
organisaties, personen, data (jaar-maand-dag)

Algemene evaluatie
De grote meerderheid van de geïnterviewden evalueert de werking van het literaire middenveld in het algemeen positief. Met beperkte middelen worden heel wat uiteenlopende zaken
gerealiseerd.
Een paar werkpunten zijn de grote versnippering (een keerzijde van verscheidenheid), gebrek
aan samenwerking en gebrek aan zichtbaarheid of efficiënte communicatie Dit zijn thema’s
die vooral de externe deskundigen meegeven.
Qua publieksbereik is men, volgens een aantal geïnterviewden, toe aan vernieuwing: hoe bereik je bijvoorbeeld jongeren?
Ook inhoudelijk kan aan vernieuwing gewerkt worden. De grote bestaande literaire organisaties draaien volgens een paar bevraagden wat te veel op routine. Sommigen uiten de kritiek
dat de manier van subsidiëren (vooral de structurele subsidies) vernieuwing tegenwerkt.
Een bijzonder kritische geïnterviewde stelt echter de hele structureel gesubsidieerde sector in
vraag en zou alle beschikbare middelen rechtstreeks aan auteurs toewijzen. Zelfs alle initiatieven voor leesbevordering zouden niets bijgebracht hebben aan de literatuur of de ontwikkeling van de boekenmarkt. Volgens deze bevraagde is het hele literatuurgebeuren ook te veel
afgegleden naar een evenmentencultuur.
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Belangrijkste organisaties
Volgens de bevraagden zijn de belangrijkste literaire manifestaties/organisaties in volgorde:
Passa Porta en het Passa Porta Festival, de Boekenbeurs, Behoud de Begeerte en Saint-Amour
en het Kunstenfestival Watou. Deze 4 organisaties werden meer dan 10 keer vermeld.
Opvallend is dat de Boekenbeurs van de geïnterviewden uit het literaire middenveld meer
stemmen krijgt dan van de externe deskundigen. Bij de geïnterviewden heerst toch vooral een
positieve houding ten opzichte van de beurs. Slechts een paar bevraagden hadden een negatief beeld van de Boekenbeurs. De anderen zagen vooral de waarde ervan als promotor van
boeken en het in contact brengen van een breed publiek met alle genres van literatuur.
Andere vaak vernoemde activiteiten en organisaties zijn Theater aan Zee en Poëziecentrum.
Voor de geïnterviewden uit het literaire middenveld zijn verder nog belangrijk: Poëzieweek,
Gedichtendag en Jeugdboekenmaand. ‘Uitgelezen’ van Vooruit kan dan weer vooral op sympathie van de externe deskundigen rekenen.
In totaal werden 46 verschillende organisaties/manifestaties opgesomd als ‘belangrijkste literaire manifestaties’. Vier respondenten wezen nog op het belang van de activiteiten van bibliotheken of cultuurcentra, en op het belang van literaire prijzen.

Kwantitatieve beoordeling
Bij het vragen naar een mening over een aantal thema’s (1 = helemaal niet mee eens, 5 = helemaal mee eens) voor een aantal thema’s, kwamen verschillende meningen aan het licht.
Vooral de externen vinden duidelijk dat er niet voldoende samenwerking is tussen de literaire
organisaties, hoewel ook de organisaties zelf vinden dat daar verbetering mogelijk is.
De literaire organisaties vinden dan weer dat de diversiteit van het aanbod beter kan. Er is
vooral aandacht voor romans en poëzie. En de vernieuwing zit vooral in kleinschalige initiatieven onder de radar. Toch zijn de externen het er overwegend mee eens dat het aanbod divers genoeg is.
Meer eensgezindheid tussen de groepen bestaat over de geografische spreiding. Voor beide
groepen kan die beter. De externe deskundigen vinden dan weer meer dan de literaire organisaties dat het landschap te versnipperd is. Dit kan echter evengoed een teken van een ‘bruisend literair leven’ zijn. Volgens de externe deskundigen gebeurt er te veel naast mekaar.
Beide groepen zijn het er min of meer over eens dat het literaire landschap niet zo’n goede
spiegel van de maatschappij is, hoewel die bezorgdheid minder leeft bij de externe bevraagden.
Over de vraag of het literaire middenveld elitair is, lopen de meningen van de externe experts
uiteen. Ook binnen het literaire veld lopen de meningen daarover uiteen. Haast iedereen voelt
aan dat literatuur vooral een minderheid (‘elite’) aanspreekt, maar dat is eigen aan cultuur.
Het is ook niet zo dat dit betekent dat men enkele en elite wil aanspreken. Heel wat organisaties en initiatieven brengen ‘de literatuur’ met succes naar kwetsbare groepen en specifieke
doelgroepen. Als je bovendien onder meer de ketenboekhandels en de Boekenbeurs meerekent, merk je dat literatuur niet elitair hoeft te zijn. Sommigen menen dat het promoten van
vlot verkopende populaire boeken niet de taak moet zijn van het literaire middenveld.
In de marge van dit laatste thema doken verschillende opinies over ‘verbreding versus verdieping’ op. Voor sommigen is het van belang dat jongeren en volwassenen in de eerste plaats
lezen wat ze graag lezen, of anders keren ze zich af van boeken. Een aantal bevraagden beseft
het belang van bijvoorbeeld populaire boeken en strips om kinderen te leren dat lezen leuk is.
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Anderen wijzen erop dat je jongeren ook moet kunnen begeleiden naar wat moeilijkere boeken. Indien we alles te gemakkelijk maken, ontneem je jongeren kansen om bij te leren en te
groeien.

Kwaliteitszorg
Over de kwaliteitszorg bij de literaire organisaties komen weinig opmerkingen. Wat dat betreft is er een grote professionaliseringsslag gebeurd, die begonnen is in de loop van de jaren
’80.

Activiteiten buiten het blikveld van het VFL
Elke geïnterviewde werd gevraagd of hij of zij activiteiten kende waarvan het VFL misschien
niet op de hoogte was. Er kwam weinig uit de bus. Vaak is het wel zo dat het VFL organisaties
met literaire activiteiten wel kent, maar niet precies weet wat ze doen. Een deel van zulke organisaties werd geïnventariseerd in dit onderzoek. Over het gewicht van die activiteiten in het
geheel van de literaire evenementen, lopen de meningen uiteen en weinigen hebben daarop
een concreet antwoord.

Concentratie of spreiding?
De grote concentraties van literaire activiteit zijn in de eerste plaats de grote steden Antwerpen, Gent en Brussel. Het fijne netwerk van bibliotheken uitgezonderd. Deze concentratie lijkt
onvermijdelijk. In de grote steden is er meer potentieel publiek en de meeste organisaties en
commerciële spelers uit het boekenveld zitten er. Sommigen pleiten ervoor om de literaire activiteiten meer te spreiden over Vlaanderen, ook in gebieden waar nu weinig gebeurt. Weinig
respondenten zien echter heil in het verplicht opleggen daarvan aan de bestaande literaire organisaties: als het niet van onderop of lokaal groeit, is er wellicht ook geen echte belangstelling. Het oprichten van nieuwe literaire organisaties op plekken waar weinig gebeurt,
heeft ook weinig zin, aldus een aantal geïnterviewden. Anderen zeggen dat je ook niet kunt
wachten tot er iets groeit: het aanbod stimuleert de vraag, aldus ervaringsdeskundigen uit de
literaire organisaties.
Het publiek voor culturele activiteiten blijkt zich niet zo gemakkelijk over een lange afstand te
verplaatsen, tenzij het om een echt groot evenement gaat. Sommige bevraagden wijzen erop
dat er in de grote steden nu al te veel gebeurt, en dat je best wat meer kan spreiden. Er wordt
soms opgemerkt dat er meer zou kunnen gebeuren in enkele plattelandsgebieden en in de
provincie Limburg. Een bevraagde meent dat er toch wel wat activiteit is, als je de activiteiten
van Villa Verbeelding en een aantal cultuurcentra optelt. Uit het onderzoek zelf is gebleken
dat de bibliotheken, de cultuurcentra en de socio-culturele organisaties, met name Vormingplus, relatief veel organiseren in Limburg.

Onderlinge samenwerking
Hoewel samenwerking tussen de organisaties onderling en tussen de organisaties en de bibliotheken, boekhandels enz. wel degelijk gebeurt, is dat volgens verscheidene bevraagden niet
voldoende. Vooral externe deskundigen missen samenwerking tussen de organisaties. Ze ervaren dat er te weinig vanuit een gemeenschappelijke visie geageerd wordt. Vaak weten de
organisaties niet van mekaar wat ze precies gaan doen. Via meer of effectievere
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samenwerking zouden de organisaties ook meer van mekaar kunnen leren via informatie-uitwisseling en sommige staan daar zeker voor open. Andere respondenten wijzen er op dat er
toch nog wat koudwatervrees is en te weinig openheid. Samenwerken zal ook maar gebeuren
als alle betrokkenen er een meerwaarde uit kunnen halen. Over de mate en manier van samenwerking lopen de meningen van de organisaties uiteen. Wel duidelijk is dat bijna alle betrokken hard pleiten voor een gezamenlijke agenda, om dubbele programmatie (vooral in dezelfde stad) te vermijden. Dit zal praktisch niet zo gemakkelijk zijn, meent iemand, maar technisch gezien is dit snel realiseerbaar. Waarom het nog niet gebeurd is, wijt een woordvoerder
van een literaire organisatie aan een gebrek aan openheid om informatie te delen. Een aantal
respondenten zien op dat vlak dan ook en rol weggelegd voor het VFL of het Overleg Literaire Organisatoren.

Samenwerking met het VFL
De literaire organisaties zijn positief over de rol van het VFL en de dialoog die het met de organisaties op gang brengt. Verscheidene geïnterviewden benadrukken ook de hoop dat het
VFL gespaard zou blijven van politieke inmenging.
Organisatoren die een afwijzing kregen voor een subsidiedossier hebben vaak een negatiever
beeld van de werking van de adviescommissies.
Sommigen betwijfelen ook of het VFL zelf een actieve rol moet spelen in de buitenlandpromotie: kan ze dat niet beter overlaten aan de gesubsidieerde organisaties zelf?
Vanuit de boekensector komt de vraag of het VFL wel zoveel geld moet besteden aan vertalingen. Daar wordt de Vlaamse boekenmarkt immers nauwelijks beter van. Een bevraagde
meent dat louter commerciële initiatieven geen subsidies zouden moeten krijgen. Andere bevraagden denken dat gemengde initiatieven tussen commerciële en niet-commerciële partners
meer beloond zouden moeten worden.
Ook vanuit de externe bevraagden komt de opmerking dat het VFL een ‘boekhandelsbeleid’
(ondersteuning voor boekhandels) zou moeten uitwerken.
Een aantal literaire organisaties zijn vragende partij voor de opbouw van een kenniscentrum,
dat ook zou ondersteunen bij de organisatie-opbouw van de verenigingen.

Middelen
De meeste geïnterviewden vinden dat er te weinig middelen naar literatuur gaan. De opvattingen daarover gaan in verschillende richtingen: er is per organisatie wel genoeg, maar niet
in totaliteit; er is te weinig geld voor nieuwe initiatieven; de subsidies moeten eerder gaan
naar specifieke manifestaties in plaats van naar vast personeel… De meeste respondenten, ook
die uit het commerciële veld, menen dat de literaire organisaties niet boven hun stand leven.
Het werven van eigen middelen, bijvoorbeeld via sponsoring, is de jongste jaren moeilijker
geworden, ook voor organisaties die daar routine in hebben. Dat ligt aan de veranderde sponsoringmarkt. De meeste organisaties hebben ook te weinig tijd voor sponsorwerving, en soms
zelfs voor communicatie, door de inhoudelijke prioriteiten.
Verscheidene externe bevraagden vinden overigens dat de toegangsprijzen voor literaire manifestaties over het algemeen te laag liggen.
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Tekorten
Er werden verscheidene tekorten gesignaleerd in het literaire veld. De meeste voorkomende
zaken die men miste, waren in volgorde: een literaire prijs, een overkoepelende agenda, vernieuwende initiatieven, media-aandacht en ondersteuning voor boekhandels.
Verscheidene geïnterviewden zien een verschraling van de persaandacht voor literatuur. Eén
geïnterviewde vindt dat de aandacht die er nog is, zich vaak beperkt tot evenementen en trivialiteiten zoals de verjaardagen van auteurs in plaats van aandacht te besteden aan literaire
diepgang. Een drietal bevraagden meent dat een diepgaand boekenprogramma op tv een behoorlijk groot publiek zou kunnen aantrekken.

“Overbodige initiatieven”
De respondenten vinden niet dat er ‘overbodige initiatieven’ zijn, behalve de respondent die
het hele literaire middenveld in vraag stelt. Een paar geloven echter niet in een generieke boekencampagne zoals die tot nu toe uitgerold werd.
Het nut van literaire tijdschriften wordt door sommigen in vraag gesteld, gezien de verhouding tussen de investering en het aantal lezers. Anderen zien wel degelijk verschillende nuttige functies voor de tijdschriften. Zowel op vlak van kansen voor nieuwe auteurs, als voor de
documentaire waarde en de erfgoedwaarde. Uiteindelijk pleitte niemand voor de afschaffing
van de literaire tijdschriften. Wel werd de manier waarop ze nu verschijnen ter discussie gesteld: beter online, meer samenwerken of fusioneren…?

Diversiteit
Bij de vraag of er voldoende aandacht voor diversiteit was, viel op dat diversiteit in de eerste
plaats gedefinieerd werd als ‘etnisch-culturele diversiteit’. Een minderheid van ondervraagden had het spontaan ook over de zorgsector, mensen met een beperking, bejaarden, kansengroepen in brede zin, laaggeletterden of gender.
Toch hadden een paar geïnterviewden het over de mogelijkheden die er bijvoorbeeld in de
zorg- en ziekensector voor het rapen liggen. Een aantal organisaties werkt vandaag ook al
voor dit soort doelgroepen, vaak in samenwerking met organisaties uit die sectoren.
Over het thema ‘etnisch-culturele diversiteit’ liepen de meningen uiteen. Volgens een aantal
respondenten bereik je hoe dan ook nooit alle mensen en groepen. Ook bij de ‘autochtone’ bevolking zijn er heel wat groepen zonder interesse in literatuur of boeken. Anderen menen dat
er al heel wat gedaan wordt om die doelgroepen te bereiken, volgens sommigen wordt er zelfs
al te veel op gehamerd. Even veel geïnterviewden vinden dat er nog heel wat bijkomende inspanningen moeten gebeuren. Vanuit de literaire organisaties worden er al inspanningen gedaan, maar het gevoel dat dit een langdurig proces en permanent aandachtspunt is, overheerst.
Vertegenwoordigers uit de uitgevers- en boekhandelssector laten weten een boek te publiceren als het manuscript goed is, en dat het de lezer om het even is wat de achtergrond van de
schrijver is. Een aantal auteurs met niet-westerse achtergrond heeft ook al heel wat mediaaandacht gekregen en succes geboekt. Literaire organisaties vrezen dat het bewustzijn bij de
commerciële partners toch niet voldoende is doorgedrongen en merken, ook in hun eigen
werking, dat iedereen door z’n eigen bril en vorming naar teksten kijkt en ze vanuit de eigen
vorming beoordeelt. Vandaar dat sommigen pleiten voor de aanwerving van redacteurs en
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programmatoren die zelf een niet-westerse achtergrond hebben en die anders oordelen over
wat een tekst van goede kwaliteit is.
Een ander, en volgens sommigen groter, probleem is het publieksbereik. Alle respondenten
beamen dat het bereiken van een publiek met migratie-achtergrond bijzonder moeilijk is. Niet
iedereen vindt dat per se problematisch: de literatuur staat open voor iedereen, en wie niet
komt, is niet geïnteresseerd. Sommige literaire organisaties hebben echter de ervaring dat ze
dat doelpubliek wel kunnen bereiken als ze samenwerken met organisaties die dat publiek al
bereiken.
Tussen de respondenten heerst een meningsverschil over de vraag of je auteurs uit een bepaalde doelgroep moet programmeren op een podium om die doelgroep te bereiken (wat in
de praktijk meestal ook werkt). Sommigen vinden echter dat je op die manier eerder de segregatie dan de integratie bevordert.
Verscheidene bevraagden wijzen ook op de rol die scholen en bibliotheken kunnen spelen in
het begeleiden van specifieke doelgroepen naar literatuur.
Tenslotte vroegen we de geïnterviewden ook naar hun verwachtingen ten aanzien van de bevoegde minister en de wetenschappelijke wereld. De antwoorden daarop zijn zeer verscheiden. Het is duidelijk dat verscheidene ondervraagden niet goed weten wat ze van de wetenschap kunnen verwachten. Ook is er duidelijk vraag naar de oprichting van een kenniscentrum, zoals hierboven al aangehaald werd.

Andere thema’s
In de gesprekken kwamen ook spontaan een aantal andere thema’s aan bod, zoals de precaire
economische situatie en de ondersteuning van boekhandels en uitgevers, de nood aan sterke
vertegenwoordigers voor die sectoren, de rol van het onderwijs waarin de belangstelling voor
goed literatuuronderricht afneemt.
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22. Suggesties voor verder onderzoek
Datacollectie & kennisvergaring
In de loop van het onderzoek stootten we op een aantal onvolkomenheden en moeilijkheden
om aan een aantal data te geraken en vooral om de data op een consistente manier te vergelijken. Dit maakt systematisch onderzoek, valabele vergelijkingen en relevante evoluties bijzonder moeilijk. Een eerste aanbeveling is dan ook om te onderzoeken op welke manier de literaire sector aan systematische datacollectie kan doen.
Een eerste aanzet kan de opmaak van een eengemaakte verslagtemplate voor de gesubsidieerde literaire organisaties zijn, over de verschillende subsidieverleners heen. Daarin zouden
ook voldoende relevante kwantitatieve data ingevoerd moeten kunnen worden. Hiertoe zouden verslagtemplates door de verschillende (socio-)culturele subsidieverleners naast mekaar
gelegd kunnen worden, om de meest efficiënte delen samen te voegen tot één template.
Ten tweede zijn er geen instanties of kenniscentra die systematisch economische en culturele
data en literatuur verzamelen over het boekenvak, literatuurpromotie, literaire activiteiten
enz. Een volgende suggestie is te omschrijven wat de taken en doelstellingen zijn van een dergelijk instituut. Tevens kan bekeken worden waar een dergelijk instituut moet worden ondergebracht. Kan een bestaande instelling deze taak mee op zich nemen of moet er een aparte
structuur opgericht worden?
We hebben ook niet van elke organisatie een ‘fiche’ gemaakt. Zo’n fiche zou behulpzaam kunnen zijn bij de toekenning van subsidies of bij beleidsbeslissingen en maakt ook deel uit van
een systematische kennisopbouw in het literaire veld. Indien dit laatste een doelstelling is, kan
het niet om een momentopname gaan, maar zouden de fiches jaarlijks bijgewerkt moeten worden. Deze fiche bevat algemene data van de organisatie in kwestie, zoals adresgegevens, logo,
missie, visie, kerntaken, grootste projecten en manifestaties, publieksbereik, personeelsbezetting en grote lijnen van de financiële middelen (omzet, procentuele verdeling grote uitgavenposten en inkomstenstromen).

Uitdieping details onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen werden in het algemeen beantwoord. Een aantal vragen blijven wat de
details betreft echter onderbelicht. Zo was er de vraag ‘welke samenwerkingsverbanden zijn er?’.
Daarover is een beeld ontstaan van de samenwerkingsverbanden in het algemeen. Een aantal
samenwerkingsverbanden kwamen aan bod, zoals de samenwerkingsverbanden tussen verschillende al dan niet gesubsidieerde literaire organisaties en tussen literaire organisaties en
andere al dan niet commerciële spelers of organisaties buiten de literatuursector. Een doorgedreven inventaris en analyse van concrete samenwerkingen konden we in het kader van dit
onderzoek echter niet uitvoeren. Dit zou de insteek voor een apart onderzoek kunnen zijn. Dat
zou kunnen leiden tot aanbevelingen voor het bijsturen of intensifiëren van samenwerkingen,
of voor aanpassingen of suggesties op vlak van geografische spreiding, genre- vertegenwoordiging, diversiteit in auteurs of doelpubliek, communicatie, bereik, efficiëntie, kwaliteitsbeheer, interne organisatie…
De data van de meeste al dan niet gesubsidieerde literaire manifestaties en evenementen zijn
verwerkt in deze studie. Een gedetailleerde analyse per manifestatie werd echter niet gemaakt. Die analyse zou een belangrijke documentaire waarde kunnen hebben, zowel vanuit
cultureel-historisch standpunt als voor toekomstige beleidsevoluties. Ook die analyse zou in
fichevorm gevat kunnen worden: opstart en historiek van de manifestatie, evolutie van de bezoekersaantallen, kostprijzen, toegangsprijzen, verhouding kostprijs-bezoekersaantallen,
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verhouding subsidiebedrag-bezoekersaantallen en evolutie in de programmatie (genres, auteurs, nevenactiviteiten, omkadering…).
Wat betreft de vergelijking tussen de provincies, zetten we de activiteiten- en bezoekersaantallen af tegen het aantal inwoners per provincie. Voor het Brussels Gewest zijn echter alle inwoners geteld, niet enkel de Nederlandstalige inwoners. Dat geeft waarschijnlijk een vertekening
in de eindresultaten, die voor elk hoofdstuk ‘negatief’ uitvalt voor Brussel. Het zou nuttig
kunnen zijn om hier een opsplitsing te maken tussen het aantal Nederlandstaligen en niet-Nederlandstaligen in Brussel. Maar ook dat zou op een aantal beperkingen stoten. Om te beginnen is het moeilijk om het ‘aantal Nederlandstaligen’ te onderscheiden. Vele Brusselse gezinnen zijn meertalig. Ten tweede leest een aantal mensen die het Nederlands niet als moedertaal
hebben, wellicht ook Nederlandstalige literatuur en bezoekt literaire evenementen. Ten derde
trekken literaire manifestaties in Brussel vaak een meertalig publiek en ze zijn daar vaak ook
op gericht. Tenslotte heeft Passa Porta, de voornaamste literaire organisator in Brussel, een
tweetalig gezamenlijk secretariaat én is het gericht op internationale literatuur en een internationaal publiek. In plaats van de Nederlandstaligen in Brussel te proberen onderscheiden,
zouden voor een correcte vergelijking tussen de literaire activiteiten in de andere provincies
en die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ook de Frans- en anderstalige literaire evenementen moeten meetellen. Dat weerspiegelt de reële situatie in Brussel beter en dan is de hele
Brusselse bevolking wel een correcte vergelijkingsbasis.
Aan het begin van het onderzoek beschreven we de grote lijnen van de subsidie-uitkeringen
van het VFL. Deze analyse verder in detail uitvoeren was geen deel van dit onderzoek, maar
kan wel aanleiding zijn voor verder onderzoek. Zo zouden de subsidiestromen uitgerafeld
kunnen worden per genre, doelpubliek, presentatievorm… Dit vergt een nauwkeurige boekhoudkundige analyse van de boekhoudkundige cijfers van het VFL, maar zou kunnen leiden
tot een detailkennis over de geldstromen naar verschillende actoren, regio’s, genres, doelgroepen enz.
We hadden ons voorgenomen om de evoluties in grote subsidiestromen van het VFL, sinds het ontstaan ervan, per jaar naast elkaar te zetten. Dit bleek echter bijzonder tijdrovend en bijzonder lastig te zijn. Ten eerste omdat de categorieën waar de subsidies aan toegekend werden doorheen de jaren verschoven en veranderden. Ten tweede is de manier waarop de cijfers
gepresenteerd werden gedurende de jaren een paar keer veranderd. Redelijk correct vergelijken over de jaren heen is daarom bijzonder moeilijk en vergt in elk geval veel tijd en boekhoudkundige kennis.
In dit onderzoek is een deel van de literaire activiteit van de grootste socio-culturele organisaties onderzocht. Die inventaris is echter onvolledig, want data van een aantal grote organisaties ontbreken nog en vele kleinere organisaties in het socio-culturele veld zijn niet bevraagd.
Een inventaris en analyse van deze data kan mee opgenomen worden in een vervolgonderzoek.
Ook de activiteiten van de boekhandels en uitgevers zijn niet systematisch in kaart gebracht.
De betrokken beroepsfederaties baseren zich voor zulke data eerder op toevallig gepubliceerde promotie-informatie. Ook hier dringt een nadere inventaris en analyse zich op, om een
volledig beeld te krijgen van literaire promotie-activiteiten.
De diverse en disperse leesgroepen en hun locaties en ritme inventariseren is een volgende
onderzoeksuggestie. Er kan nagegaan worden of een gezamenlijk ondersteunend initiatief
voor leesgroepen nuttig kan zijn. Daarbij aansluitend is een systematische inventarisatie van
de activiteiten rond SamenLezen en leesbevordering.
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Een aantal andere aspecten die in dit onderzoek aan bod gekomen zijn, kunnen nog diepgaander onderzocht worden. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een analyse van de werking van
auteursgenootschappen en een onderzoek naar een mogelijke gezamenlijke ondersteuning
van dit soort genootschappen. Die kan eventueel leiden tot een activering van bestaande genootschappen en de ontplooiing van nieuwe genootschappen.

Bijkomend onderzoek
Het lijkt tevens nuttig om een publieksonderzoek uit te voeren waarbij bijvoorbeeld de volgende vragen beantwoord onderzocht worden: Wie zijn de bezoekers van de literaire activiteiten? Hoeveel activiteiten bezoeken ze gemiddeld per jaar? Welk soort activiteiten bezoeken
ze? Hoever willen ze zich daarvoor verplaatsen en hoeveel willen ze betalen? Wat vinden ze
van de programmatie en welke alternatieven zouden ze aantrekkelijk vinden?

Andere vragen
Er is in de sector tevens veel vraag naar een gezamenlijke agenda. Dit vergt op zich niet veel
onderzoek, maar eerder een actieplan waarin de literaire organisaties willen meestappen en
de keuze van een wellicht bestaand online instrument. Vanzelfsprekend vergt een dergelijke
agenda enig opvolgwerk dat iemand op zich moet nemen. Antwerpen Boekenstad biedt een
voorbeeld van hoe een algemene agenda eruit zou kunnen zien.
Ten slotte lijkt een onderzoek naar de mogelijkheid van een nieuwe grote literaire prijs een
vraag te zijn die bij velen leeft. Wellicht is dit een kwestie van een actieve zoektocht naar
structurele financiële middelen, waarbij in de eerste plaats naar de markt gekeken wordt.
Sponsorgelden zouden in een onafhankelijk fonds verzameld kunnen worden. In samenspraak met het literaire veld kan dan bepaald worden welke literaire prijzen uitgereikt moeten
worden en welk bedrag aan elke prijs besteed wordt.
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