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nederlandstalige boeken in  
de grootste Vitrine  
ter wereld
Koen Van Bockstal, Vlaams Fonds voor de letteren

Van 19 tot en met 23 oktober 2016 zijn Vlaanderen en Nederland gastland op de Frankfurter 
Buchmesse. Het vormt een unieke kans om generaties Nederlandstalige auteurs en hun oeuvre 
voor te stellen aan het Duitse publiek. Maar de Buchmesse is ook de belangrijkste internatio-
nale professionele boekenbeurs, en een enorme vitrine waar uitgevers van over de hele wereld 
hét literaire pareltje hopen te vinden om te vertalen. Het gastlandschap reikt bovendien verder 
dan literatuur en Frankfurt: een creatieve golf zal nog zeven andere steden overspoelen met 
culturele evenementen uit alle mogelijke disciplines.

“ LAAT ER DAN OOK GEEN TWIJFEL OVER BESTAAN: 
NAJAAR 2016 STAAN NEDERLANDSTALIGE BOEKEN  
IN HET ALGEMEEN EN LITERATuuR IN HET BIJZON-
DER HELEMAAL VOORAAN IN DE GROOTSTE BOEKEN-
ETALAGE TER WERELD.

De Frankfurter Buchmesse is de grootste en meest invloed-
rijke boekenbeurs van de wereld met een traditie die terug-
gaat tot het begin van de boekdrukkunst. Drukkers uit Aalst, 
Amsterdam, Antwerpen, Leiden en utrecht waren in de 16e eeuw 
graag geziene gasten in Frankfurt. De stad speelde — ook toen 
al — een niet te onderschatten rol in de Europese en wereldwijde 
verspreiding van bestsellers als Lof der zotheid of de brieven 
van Columbus. 

Vandaag is de Frankfurter Buchmesse hoofdzakelijk een B2B 
evenement, dat op vijf dagen tijd 275.000 bezoekers verwel-
komt. In tegenstelling tot de meeste andere boekenbeurzen 
(bijv. de Antwerpse boekenbeurs) mikt Frankfurt vooral op pro-
fessionele bezoekers. uitgevers, literaire agenten, buitenlandse 
rechtenmanagers en advocaten gespecialiseerd in licenties vor-
men de kern van het doelpubliek. Enkel in het weekend is de 
beurs open voor het algemene publiek, en dan is ze meteen 
ook een van de grootste culturele evenementen van Duitsland. 
Daarnaast bezoeken ook 9700 journalisten van over de hele 
wereld jaarlijks de beurs en tekenen 150 persagentschappen uit 
meer dan 70 landen present. Bovendien zenden de grote Duitse 
publiekzenders ARD en ZDF live uit van op de beurs.

Ook in de digitale wereld leeft 
de Frankfurter Buch messe. Het 
vijfdaagse evenement wordt in 
cyberspace druk becommen-
tarieerd door 1400 bloggers 
en kent bijna 100.000 volgers. 
De Facebook-pagina telt ruim 
40.000 vrienden. De website 
registreert zo’n 1,4 miljoen 
individuele websitebezoekers 
en liefst 9,4 miljoen paginabe-
zoeken. Het merendeel van de 
bezoekers surft naar de website in de periode van de beurs, en 
een belangrijk gedeelte van hen is op zoek naar informatie over 
het gastlandschap. Laat er dan ook geen twijfel over bestaan: 

najaar 2016 staan Nederlandstalige boeken in het algemeen en 
literatuur in het bijzonder helemaal vooraan in de grootste boe-
kenetalage ter wereld. 

GASTlANDSCHAP
De opdracht voor het Vlaams-Nederlands gastlandschap werd 
ruim drie jaar geleden door de Vlaamse en Nederlandse over-
heid aan het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) en het 
Nederlands Letterenfonds toevertrouwd. Dat is een logische 
keuze: beide fondsen zijn sowieso elk jaar opnieuw aanwezig 
op een tiental internationale boekenvakbeurzen in Europa (en 
ver daarbuiten) om hun Nederlandstalige literatuur te promoten, 
met Frankfurt als jaarlijks hoogtepunt. Geen gebrek aan veldken-
nis of expertise dus. Een gastlandschap coördineren is echter 
een enorm grote, veeleisende en complexe opdracht. Daarbij 
werd van bij aanvang ook nog eens duidelijk gekozen voor een 
brede culturele presentatie, die veel verder reikt dan louter het 
boekenvak. Daarom besloten beide letterenfondsen om de orga-
nisatie toe te vertrouwen aan een speciaal gastlandschapsteam. 

De leiding van het team berust bij zakelijk leider Bas Pauw en 
de Vlaamse auteur Bart Moeyaert als artistiek intendant. Samen 

met vier extra medewerkers, die werken in de kantoren van het 
VFL en het Nederlands Letterenfonds, stelden zij een ambitieus 
en veelzijdig programma samen. 



De keuze voor Bart Moeyaert als artistiek intendant is alles-
behalve toeval. Moeyaert beschikt over heel wat waardevolle 
en nuttige talenten die van pas komen bij deze opdracht. Als 
Vlaamse auteur vond hij onderdak bij een Nederlandse uitge-
verij. Hij schrijft poëzie, proza en theaterteksten en mikt daar-
bij zowel op een jeugdig als op een volwassen publiek Op die 
manier vormt hij een perfecte brug tussen beide regio’s en 
alle mogelijke literaire genres. 
Daarnaast bezocht hij ruim 
20 jaar lang op eigen initiatief 
de Frankfurter Buchmesse. 
Moeyaert spreekt bovendien 
vloeiend Duits en kan bogen 
op een indrukwekkend aan-
tal vertalingen. Ten slotte is 
hij ook een gulzig cultuur-
consument met uitgesproken 
belangstelling voor theater, beeldende kunsten, architectuur, 
dans en muziek. 

In tegenstelling tot vorige gastlandschappen kiest Moeyaert er 
doelbewust voor om niet alle aandacht te concentreren op die 
ene cruciale week in oktober. Het Vlaams-Nederlandse gast-
landschap nam al midden maart een aanvang in Keulen tijdens 
Lit.Cologne en zal pas in november worden afgerond met een 
tentoonstelling in samenwerking met Bozar in Karlsruhe.

Van bij de aanvang van zijn opdracht zocht Moeyaert naar een 
verbindend thema tussen Vlaanderen, Nederland en Duitsland. 
Die boeiende zoektocht bracht hem bij de Noordzee, die via de 
Vlaamse kust en de Nederlandse kustlijn uitdijt naar het noor-
den van Duitsland. Maar de zee is inmiddels ook een behoorlijk 
cliché en veroorzaakt weinig deining, in tegenstelling tot de 
constante golfbeweging die ze maakt. Water dat aanspoelt en 
zich terugtrekt en op het strand schatten achterlaat. En een stuk 
van het zand meeneemt in zee, waar het zich weer vermengt 
met een nieuwe golf. Dat is pas een interessant thema: een crea-
tieve golf vanuit Vlaanderen en Nederland overspoelt Duitsland 
en uit het buurland nemen we ook weer nieuwe of interessante 
invalshoeken mee naar huis. 

DIT IS WAT WE DElEN
Het bracht Moeyaert vanzelf bij de eenvoudige, maar uiterst 
krachtige en doeltreffende slogan: ‘Dit is wat we delen’. Op 
basis van dat motto stelde hij een divers programma samen met 
drie uitgangsprincipes: presenteren, creëren en samenwerken. 
De zee, en meer bepaald de diepte en het kleurenpallet van de 
Westerschelde (de Noordzee die landinwaarts trekt), komt ook 
uitgesproken terug in de vele tinten blauw die de visuele iden-
titeit van het gastlandschap bepalen.

In 1993 mochten Vlaanderen en Nederland al een eerste keer 
gezamenlijk hun literatuur presenteren als gastland in Frankfurt. 
In die tijd beperkte zich dat bijna uitsluitend tot de Frankfurter 
Buchmesse en was de publiekswerking veeleer beperkt. Nu, 23 
jaar later, kiezen we er resoluut voor om alle mogelijke genres 

van literatuur, maar ook boeken meer in het algemeen in de 
publieke schijnwerpers te plaatsen. We beperken ons dus niet 
tot romans of poëzie, maar geven bewust ook veel ruimte aan 
bijvoorbeeld kinder- en jeugdliteratuur, en de rijke traditie van 
illustratoren. Ook non-fictie, theater (zowel gevestigde toneelau-
teurs als neofieten), en strips krijgen de aandacht die ze ver-
dienen. 

Een literair genre wordt telkens benaderd en bekeken vanuit de 
drie invalshoeken: we presenteren per genre het beste, mooi-
ste of meest verrassende van wat Vlaanderen en Nederland te 
bieden hebben, we geven een opdracht tot creatie van nieuwe 
literaire teksten die speciaal voor dit gastlandschap worden 
geschreven en die hun première in Duitsland beleven, en we 
werken zeer nauw samen met alle mogelijke partners (uitge-
vers en literaire organisatoren of festivals uit de drie landen). 
Ook voor het kunstenprogramma staan tal van grote en kleine 
samenwerkingen met musea en cultuurhuizen en met cultuur-
fondsen uit Vlaanderen en Nederland op stapel.

Zonder enige volledigheid na te willen streven geven we hierbij 
enkele van de vele voorbeelden van hoe we hierbij te werk gaan :
• Drie dichters uit drie landen (Els Moors, Erik Lindner en Daniel 

Falb) verblijven gedurende twee weken in respectievelijk Sylt, 
Oostende en Schiermonnikoog en schrijven daar nieuwe poë-
zie, geïnspireerd op de zee. Die poëzie zal uiteindelijk — op 
een originele wijze — te horen en te zien zijn in het gastland-
paviljoen tijdens de Frankfurter Buchmesse en ook beschik-
baar zijn in een aparte uitgave.

• Theater HETPALEIS uit Antwerpen en Zuidelijk Toneel 
uit Tilburg organiseerden samen een theaterschrijfcursus 
waarin Heleen Verburg vijf Vlaamse en Nederlandse schrij-
vers inwijdt in de discipline jeugdtheater en hen laat debu-
teren met nieuwe, korte stukken voor twee acteurs. Maud 
Vanhauwaert, Mustafa Kör, Tom Struyf, Rebekka De Wit en 
Renée van Marissing ontwikkelen ieder een theaterdialoog 
van 20 minuten. De stukken verschijnen in een tweetalige 
Nederlands-Duitse editie bij De Nieuwe Toneelbibliotheek, en 
duiken dit najaar op in theaters in Mainz, Antwerpen, Tilburg 
en Frankfurt.

• In nauwe samenwerking met het Vlaams-Nederlands huis 
deBuren schrijven Vlaamse, Nederlandse en Duitse auteurs 
tijdens hun verblijf in Karlsruhe, Münster en Keulen aan city-
books, met publicatie op de overkoepelende citybooks web-
site en literaire presentatie in de betrokken steden. Samen 
met Passa Porta in Brussel, de Amsterdamse schrijversresi-
dentie en het Literarisches Colloquium Berlijn krijgen auteurs 

“ HET MOGE DuIDELIJK ZIJN. DIT GASTLANDSCHAP IS  
NIET GESPEEND VAN EEN GEBREK AAN AMBITIE OF 
INHOuDELIJKE EN GEOGRAFISCHE REIKWIJDTE.
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uit de drie landen het aanbod om gedurende enkele weken 
in Vlaanderen, Nederland of Duitsland rustig en ongestoord 
verder te werken aan hun actuele schrijfprojecten en deel te 
nemen aan literaire programma’s in de betreffende steden.

• Nederlandstalige stripauteurs nemen delen aan het Comic-
Salon in Erlangen (mei), kinder- en jeugdauteurs aan het 
kinder- en jeugdboekenfestival in Keulen (mei), de jongere 
generatie auteurs aan het Das Mag Lesefest in Berlijn (juni), 
een mix van proza en non-fictieauteurs aan het Harbourfront 
festival in Hamburg en het International Literature festival in 
Berlijn (september), enzovoort, enzovoort.

• De Duitse vertaling van Köningin Lear van Tom Lanoye gaat 
in première in het Schauspielhaus in Frankfurt.

Voor het bredere cultuurprogramma vermelden we onder meer: 
• Een grote overzichtstentoonstelling van de Nederlandse kun-

stenares Fiona Tan in het MMK te Frankfurt;
• Een theaterfestival in het Künstlerhaus Mousonturm in 

Frankfurt, met onder meer Rosas, Wunderbaum, Need.Camp 
en een opera door LOD over Jeroen Bosch op libretto van 
Dimitri Verhulst;

• Een overzichtstentoonstelling van Vlaamse en Nederlandse 
architectuur in het Deutsche Architektur Museum in Frankfurt;

• Een nieuw audiovisueel project van David Claerbout in het 
Städel Museum in Frankfurt;

• Een Vlaams Nederlandse expo van het Gentse designmuseum 
in Leipzig;

• Een grote expositie van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en 
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag in de Paulinerkirche 
(Niedersächsische Staats- und uinversitätsbibliothek) in 
Göttingen;

• Een aangepaste versie van de tentoonstelling van en over 
werk van Carll Cneut in het Haus der Niederlande in Münster.

HOGE VErWACHTINGEN
Met meer dan 150 activiteiten, voorstellingen en tentoonstellin-
gen zal Duitsland in 2016 volledig in de ban zijn van Vlaamse en 

Nederlandse cultuur. Het volledige overzicht met gedetailleerde 
achtergrondinformatie is te vinden op www.frankfurt2016.com

Het moge duidelijk zijn. Dit gastlandschap is niet gespeend van 
een gebrek aan ambitie of inhoudelijke en geografische reik-
wijdte. Dat verklaart ook de enthousiaste financiële en logis-
tieke medewerking van de Vlaamse en Nederlandse overheid, 

die elk 50 procent van het benodigde budget van 4,8 miljoen 
euro ter beschikking stellen. De beoogde doelstellingen van het 
gastlandschap zijn dan ook allesbehalve gering. 

We streven naar een spectaculaire stijging van het aantal verta-
lingen uit het Nederlands in het Duits en, via het hefboomeffect 
van de Frankfurter Buchmesse, ook in alle andere belangrijke 
wereldtalen. In de aanloop naar de beurs staan er al ruim 250 
Duitse vertalingen in alle genres op de teller. In 2015 tekenden 
we voor Vlaanderen alleen al een stijging op van liefst 250 pro-
cent, en dat enkel voor het Duits. Voor de meeste andere taal-
gebieden verwachten we de komende jaren ook een aanzienlijke 
toename te realiseren via dit gastlandschap.

We beloofden aan de respectieve overheden en aan de 
Frankfurter Buchmesse om het gastlandschap niet alleen lite-
rair maar breed cultureel uit te werken, geografisch te spreiden 
over Duitsland (in meer dan 7 steden) en ook de tijdspanne 
te verlengen (van maart tot november). Een blik op het pro-
gramma leert dat ook deze doelstelling met vlag en wimpel 
wordt gerealiseerd.

Via investeringen in virtual reality en samenwerkingen tussen 
literatuur, architectuur, design en diverse kunstdisciplines legden 
we ook een verbinding met de creatieve industrie, uiteraard van 
het boekenvak, maar ook in een veel bredere betekenis. We zijn 
ervan overtuigd dat dit op korte en middellange termijn ook een 
behoorlijke economische meerwaarde zal opleveren.

Het uitgebreide programma onder het motto ‘Dit is wat we 
delen’ past ook naadloos in het beleid van culturele en econo-
mische diplomatie van zowel Vlaanderen als Nederland en zorgt 
voor een uitgekiend en positief imago van onze lage landen 
als regio’s van baanbrekend vakmanschap en spraakmakende 
creativiteit. 

2016 wordt zonder de minste twijfel een mijlpaal voor 
Nederlandstalige literatuur in 
Duitsland. Via de Buchmesse 
rekenen we op een duidelijk 
hefboomeffect, waardoor ook 
de rest van de wereld een meer 
dan gezonde nieuwsgierigheid 
ontwikkelt voor onze literatuur 
en boeken. Daarnaast hopen 
we via dit gastlandschap ook 
brede belangstelling en duur-
zame samenwerking met 
andere kunstensectoren en de 

creatieve industrie verder aan te zwengelen. 

De eerste resultaten spreken al vast boekdelen. We kijken reik-
halzend uit naar de volgende golven van ons gastlandschap. 

> website :www.frankfurt2016.com

“ WE BEPERKEN ONS NIET TOT ROMANS OF POëZIE,  
MAAR GEVEN BEWUST OOK VEEL RUIMTE AAN KINDER- 
EN JEUGDLITERATUUR, EN DE RIJKE TRADITIE VAN  
ILLuSTRATOREN.
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