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Managementsamenvatting 
De adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 heeft in haar advies voorgesteld om alle sectoren binnen het 

culturele veld in Utrecht te laten analyseren met als doel inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en deze in de 

Utrechtse culturele sector meer betekenis te geven. KWINK groep heeft in opdracht van de gemeente Utrecht 

een sectoranalyse gemaakt van de Utrechtse letterensector. De sectoranalyse is een aanvulling op de 

kwalitatieve beschrijving van de sector die eind 2016 is gemaakt (Bidbook Utrecht City of Literature).Voor de 

totstandkoming van deze analyse is gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen. Er is deskrearch 

gedaan naar beleidsinformatie over de letterensector in Utrecht, er zijn vier groepsgesprekken georganiseerd 

met stakeholders uit de sector en er is een tiental individuele interviews gevoerd.  

Beschrijving letterensector 

De letterensector in het Nederlandse cultuurbestel is divers en lastig af te bakenen. In dit onderzoek wordt met 

letteren bedoeld: het maken, lezen en/of het beleven van literatuur. De letterensector bestaat uit de 

organisaties en mensen die zich hiermee bezighouden. Dit betekent dat de activiteiten op het gebied van 

leesbevordering en journalistiek niet zijn meegenomen.  

‘Makers’ van letteren zijn schrijvers/auteurs en dichters, maar ook literair vertalers. In de Utrechtse 

letterensector zijn circa 100 professionele schrijvers en dichters van fictie bekend bij het Literatuurhuis. Er is 

niet bekend hoeveel amateurschrijvers/dichters er zijn in Utrecht. Schrijfwedstrijden voor amateurs kunnen 

wel rekenen op ruim 400-500 inzendingen. Dit aantal is een indicatie van het aantal amateurschrijvers/dichters 

in Utrecht en omstreken. Ook is niet bekend hoeveel Utrechtse vertalers er zijn. In Utrecht en omliggende 

gemeenten zijn meer dan 200 uitgevers gevestigd. Het aantal boekhandels in de gemeente Utrecht is hoger 

dan dat in andere steden. De gemeente Utrecht heeft 13 boekhandels per 100.000 inwoners. In totaal zijn in de 

gemeente Utrecht 24 vestigingen van bibliotheken. Het gaat dan om 13 vestigingen van openbare bibliotheken 

en 11 vestigingen van andere bibliotheken zoals de Universiteitsbibliotheek en bibliotheken van hogescholen.  

Het Literatuurhuis is een stichting in Utrecht die grote literaire festivals organiseert maar ook literaire avonden 

met schrijvers. De Bibliotheek Utrecht heeft als ambitie om met de nieuwe centrale bibliotheek op de Neude 

een plek te maken waar letteren meer zichtbaar zijn: het huis voor de letteren. Ook boekhandels organiseren 

activiteiten rondom letteren door bijvoorbeeld schrijvers uit te nodigen om te praten over hun boek. Daarnaast 

zijn er verschillende festivals in Utrecht waarbij letteren een rol speelt. Voorbeelden zijn festivals die het 

Literatuurhuis organiseert zoals de Nacht van de Poëzie, het NK Poetry Slam en het International Literature 

Festival Utrecht. Andere voorbeelden van festivals zijn Mooie Woorden, Dit zijn de Schrijvers en de 

Vorlesebühne. Het Literatuurhuis vervult in Utrecht een ‘spin in het web’ functie. Zij is op de hoogte van de 

verschillende organisaties binnen de sector en kent ook de makers. De Utrechtse letterensector kent niet veel 

formele overlegstructuren, maar de sector kent en spreekt elkaar regelmatig op informele wijze. Wel is er een 

‘boekhandeloverleg’ van een aantal literaire boekhandels. Het feit dat er geen formele overlegstructuren zijn 

betekent niet dat er geen samenwerking is in de Utrechtse letterensector. Er zijn verschillende voorbeelden te 

vinden van evenementen en activiteiten die gezamenlijk worden uitgevoerd. Desondanks is er behoefte aan 

meer samenwerking in de sector.  

In Utrecht bevinden zich verschillende onderwijsinstellingen die gerelateerd zijn aan de letterensector. Op de 

Hogeschool voor de Kunsten kunnen studenten de opleiding Writing for Performance volgen. Literatuur speelt 

bovendien een belangrijke rol in talenstudies aan de Universiteit Utrecht en er is ook een bacheloropleiding 

Literatuurwetenschap. Vanaf september 2019 komt er een nieuwe opleiding Vertaalwetenschap (variant 

literair en professioneel) aan de Universiteit Utrecht. Het Expertisecentrum Literair Vertalen is een landelijke 

organisatie gevestigd in Utrecht dat (online) cursussen voor vertalers aanbiedt en ontwikkelt, mentoraten en 

coachingstrajecten faciliteert en kennis op het gebied van vertalen verzamelt en deelt. In hoeverre studenten 

in Utrecht, na de opleidingen op het gebied van letteren, terecht komen in de letterensector als schrijver dan 

wel als vertaler is niet bekend 



 

 
 

 
 4 

Financiën en bereik letterensector 

Een groot deel van de Utrechtse letterensector speelt zich buiten de subsidiabele sector af. Het is daarom 

complexer een volledig beeld te schetsen van de financiering van de letterensector dan van andere culturele 

sectoren. De Utrechtse letterensector maakt gebruik van publieke en private financieringsbronnen, zowel op 

landelijk als op lokaal niveau. Op lokaal niveau is de gemeente Utrecht een belangrijke financier van de 

Utrechtse letterensector. Voor projectsubsidies heeft de gemeente Utrecht in de periode 2017-2020 jaarlijks 

€3,9 miljoen beschikbaar. Het totaalbedrag aan projectsubsidies wordt op voorhand niet opgesplitst per 

culturele sector. Daarom is het niet mogelijk aan te geven welk percentage van dit bedrag exact bij de 

Utrechtse letteren terechtkomt. Daarnaast subsidieert de gemeente Utrecht twee lettereninstellingen 

meerjarig, namelijk het Literatuurhuis en het Utrechts Dichtersgilde en subsidieert zij de Bibliotheek Utrecht. 

Tenslotte stelt de gemeente Utrecht met de C.C.S. Crone-prijs en C.C.S. Crone Stipendium twee letterenprijzen 

beschikbaar. Stakeholders uit de letterensector in Utrecht formuleren een aantal behoeften. De meeste 

gesprekspartners vinden dat een relatief klein gedeelte van de Utrechtse Cultuurnota bij de letterensector 

terecht komt. Daarnaast constateren ze dat er een relatief groot gat is tussen de projectsubsidies en de 

meerjarige subsidies. In Utrecht kan men momenteel alleen een projectsubsidie aanvragen als men iets nieuws 

organiseert. Als gevolg daarvan kunnen (relatief nieuwe) organisatoren van reeds bestaande evenementen 

geen projectsubsidie aanvragen. Tegelijkertijd bestaan de initiatieven te kort voor het aanvragen van een 

meerjarige subsidie. Er is een behoefte aan een tussenlaag in de subsidiemogelijkheden. Makers zien een 

vergelijkbaar gat tussen de huidige twee literatuurprijzen die Utrecht tweejaarlijks uitreikt. Het C.C.S. Crone 

Stipendium is bedoeld voor veebelovende schrijvers die pas één of twee boeken hebben uitgebracht bij een 

erkende uitgever of een contract hebben voor een eerste uitgave. De C.C.S. Crone-prijs, aan de andere kant, is 

een oeuvreprijs waarvoor alleen ervaren schrijvers in aanmerking komen. 

Trends en ontwikkelingen 

De letterensector is volop in beweging. Ook in Utrecht is deze dynamiek merkbaar. Een belangrijke trend is de 

digitalisering van de sector. Zo neemt de verkoop van e-books toe, worden boeken in toenemende mate 

gekocht via het internet en neemt self-publishing toe. Daarnaast zijn marktvernieuwingen merkbaar zoals de 

veranderende rollen van boekhandels en bibliotheken. Boekhandels en bibliotheken worden meer en meer 

ontmoetingsplekken waar bijvoorbeeld lezerscommunities samen komen en waar letterenactiviteiten worden 

georganiseerd. Ten slotte zijn er diverse nieuwe vormen van letteren in opkomst, zoals spoken word. Ook in 

Utrecht worden in toenemende mate spoken word activiteiten georganiseerd. 

Waarde Utrechtse letterensector 

De Utrechtse letterensector heeft op verschillende manieren waarde voor Utrecht. We onderscheiden de 

artistieke, maatschappelijke en economische waarde van de sector. De artistieke waarde van de letterensector 

in Utrecht komt tot uiting in de producten van makers en de activiteiten die worden georganiseerd in de stad. 

Deze activiteiten brengen beweging in het leven van Utrechters, daar gaat een maatschappelijke waarde van 

uit. Bovendien leggen veel activiteiten verbindingen tussen de letteren en andere vormen van cultuur zoals 

theater en muziek. Deze kruisbestuiving (cross overs) dragen bij aan het toegankelijker maken van de letteren. 

De maatschappelijke waarde van de Utrechtse letterensector kan worden vergroot door sterker in te zetten op 

het bereiken van een divers publiek met verschillende culturele achtergronden te bereiken. De letterensector 

voegt, tenslotte, op twee manieren economische waarde toe. Zowel direct, bijvoorbeeld door werkgelegenheid 

en inkomsten, als indirect, doordat de sector bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Utrecht.  

UNESCO City of Literature 

Op 31 oktober 2017 is Utrecht door UNESCO benoemd tot ‘City of Literature’ en daarmee de eerste 

Nederlandse stad met deze titel. Dit biedt kansen voor de sector maar volgens stakeholders en KWINK groep 

ook voor de gemeente om te kiezen voor een stimulering van de letterensector. De sector heeft de behoefte 

geuit aan meer financiële ondersteuning van initiatieven. We zien als aandachtspunt hierbij dat er dan vanuit 

de gemeente Utrecht een visie of idee dient te zijn over de wijze waarop zij de Utrechtse letterensector wil 

ondersteunen en stimuleren.
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1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding en doelstelling van het onderzoek. Vervolgens 

wordt de aanpak voor het onderzoek uiteengezet. Het hoofdstuk sluit af met een leeswijzer. 

1.1. Aanleiding 

In het advies van de adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 aan de gemeente Utrecht wordt voorgesteld alle 

sectoren binnen het culturele veld te laten analyseren met als doel inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en 

deze in de Utrechtse culturele sector meer betekenis te geven. De adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 

pleit er daarbij voor alle gesubsidieerde en niet gesubsidieerde instellingen in de sectoranalyses mee te nemen.  

Voor alle sectoren binnen het culturele veld van de gemeente Utrecht wordt een sectoranalyse uitgevoerd. De 

sectoranalyses dienen als basis voor het scherp formuleren van gewenste ontwikkelingen en impact van nieuw 

beleid en gemeentelijke middelen. 

De sectoranalyse letteren is een aanvulling op de kwalitatieve beschrijving van de sector die eind 2016 is 

gemaakt als bidbook voor de aanvraag van de titel Unesco City of Literature. Op 31 oktober 2017 is Utrecht 

door UNESCO benoemd tot ‘City of Literature’ en daarmee de eerste Nederlandse stad met deze titel.1 

1.2. Aanpak 

Voor de totstandkoming van deze analyse is gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen. Een 

overzicht van gebruikte bronnen is te vinden in bijlage 2. Ook is deskresearch gedaan naar beleidsinformatie 

over de letterensector in Utrecht. Het onderzoek is gestart met het voeren van een tweetal verkennende 

gesprekken met het Literatuurhuis en de Bibliotheek Utrecht. Vervolgens is aanvullende informatie verzameld 

bij organisaties in de letterensector in Utrecht. Op onderdelen is tot op heden geen informatie beschikbaar. In 

dit rapport is dat op de relevante plekken aangegeven. Om tot een meer ingekleurde analyse van de sector te 

komen, zijn vier groepsgesprekken georganiseerd met stakeholders en een tiental individuele interviews 

gehouden. Een overzicht van gesprekspartners is te vinden in bijlage 1. Vervolgens is een verdiepingssessie 

gehouden met een selectie van stakeholders. De conclusies zijn voorgelegd aan de betrokkenen en door hen 

gecontroleerd op feitelijke onjuistheden. Op basis daarvan is de definitieve analyse tot stand gekomen. 

  

                                                                 
1 Zie: http://www.literaireladder.nl/unesco-city-of-literature/.  

http://www.literaireladder.nl/unesco-city-of-literature/
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1.3. Leeswijzer 

De sectoranalyse is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 start met een beschrijving van de Utrechtse 

letterensector. Vervolgens, gaat hoofdstuk 3 in op de financiën en het bereik van de sector. De belangrijkste 

trends in de (Utrechtse) letterensector, worden besproken in hoofdstuk 4. Daarbij worden zowel inhoudelijke 

trends, als relevante demografische ontwikkelingen beschreven. Ten slotte beschrijft hoofdstuk 5, op basis van 

de voorgaande hoofdstukken, de maatschappelijke, artistieke en economische waarde van de Utrechtse 

letterensector. De benchmark van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Groningen, Rotterdam en Nijmegen 

komt terug in de hoofdstukken twee, drie en vier. 

 
Figuur 1. Onderzoeksmodel.  
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2. Beschrijving letterensector 
De beschrijving van de sector vindt plaats door eerst in paragraaf 2.1 een afbakening te geven van de 

letterensector. Vervolgens gaan we in paragraaf 2.2 op het aanbod en de activiteiten van de 

Utrechtse letterensector. In paragraaf 2.3 worden de organisaties en de samenwerking met andere 

culturele sectoren beschreven. Opleiding, talentontwikkeling en arbeidsmarkt van de letterensector 

volgt in paragraaf 2.4.  

2.1. Utrechtse letterensector 

De letterensector in het Nederlandse cultuurbestel is divers en lastig af te bakenen. De Raad voor Cultuur stelt 

in haar BIS-advies2 dat de letterensector journalistiek, literatuur en leesbevordering omvat.3 Voor de gemeente 

Utrecht geldt dat literatuur valt onder het cultuurbeleid rondom letteren. De onderdelen journalistiek en 

leesbevordering vallen onder de onderdelen media of educatie. De bibliotheek speelt een rol bij meerdere 

onderdelen van de letterensector zoals bij leesbevordering maar ook bij literaire activiteiten. 

In dit onderzoek wordt met letteren bedoeld: het maken, lezen en/of het beleven van literatuur. De 

letterensector bestaat uit de organisaties en mensen die zich hiermee bezighouden. Dit betekent dat de 

activiteiten op het gebied van leesbevordering en journalistiek - die volgens sommige gesprekspartners en 

organisaties als onderdeel van de letterensector worden gezien - niet zijn meegenomen in dit onderzoek. In 

samenspraak met de gemeente Utrecht is deze keuze gemaakt om te zorgen voor een heldere afbakening. 

Leesbevordering is een voorbeeld waarbij de grenzen lastig zijn te bewaken omdat het hier gaat om veel 

verschillende aspecten waarbij ook het (literatuur)onderwijs een rol speelt. In gesprekken met stakeholders 

wordt ook aangegeven dat letteren breder is dan enkel literatuur. Het belang van leesbevordering en 

leesplezier worden benadrukt als belangrijke aspecten.  

In dit onderzoek wordt met letteren bedoeld: het maken, lezen en/of het beleven van literatuur. De 

letterensector bestaat uit de organisaties en mensen die zich hiermee bezighouden. Dit betekent dat de 

activiteiten op het gebied van leesbevordering journalistiek - die volgens sommige gesprekspartners en 

organisaties als onderdeel van de letterensector worden gezien - niet worden meegenomen in dit onderzoek. 

In gesprekken met stakeholders wordt ook aangegeven dat letteren breder is dan enkel literatuur. Het belang 

van leesbevordering en leesplezier worden benadrukt als belangrijke aspecten. In samenspraak met de 

gemeente Utrecht is de keuze gemaakt voor literatuur, om te zorgen voor een zo helder mogelijk en voor het 

onderzoek haalbare afbakening. Leesbevordering is een voorbeeld waarbij de grenzen lastig zijn te bewaken 

omdat het hier gaat om veel verschillende aspecten voor veel verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld of bij 

leesbevordering dan ook (literatuur)onderwijs hoort.  

  

                                                                 
2 De groep instellingen die het Rijk rechtstreeks subsidieert, wordt de culturele Basisinfrastructuur (BIS) genoemd. Eén keer in de vier jaar 
brengt de Raad voor Cultuur advies uit over de samenstelling van de BIS. 
3 Zie http://bis2017-2020.cultuur.nl/adviezen/letteren. 

http://bis2017-2020.cultuur.nl/adviezen/letteren
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2.2. Makers, productie en distributie 

Het aanbod van de letterensector wordt beschreven door achtereenvolgens te kijken naar de makers van 

letteren, de productie door uitgevers en de distributie van letteren in Utrecht. 

‘Makers’: schrijvers en dichters 

Het begrip ‘makers’ wordt in de andere culturele sectoren gebruikt voor kunstenaars en beoefenaars van de 

kunstvorm. Ook voor de letterensector kan deze term worden gebruikt. Met ‘makers’ worden schrijvers 

/auteurs en dichters bedoeld maar ook literair vertalers.  

Nederland telde in 2015 circa 30.000 actieve auteurs, waarvan ruim 10.000 in het literair-culturele segment. 

Een ‘actieve auteur’ is iemand die in een periode van vijf jaar ten minste één oorspronkelijk Nederlandstalig 

werk publiceerde.4 In de Utrechtse letterensector zijn er circa 100 professionele schrijvers en dichters van fictie 

bekend bij het Literatuurhuis. Een professioneel schrijver is iemand die één of meer boeken heeft uitgegeven 

bij een erkende uitgever. In Rotterdam waren er in 2013 tenminste 30 gevestigde schrijvers actief. Het ging 

toen om schrijvers die twee of meer literaire werken (romans, verhalen of dichtbundels) hebben gepubliceerd 

bij erkende uitgevers.5 

Er is niet bekend hoeveel amateurschrijvers/dichters er zijn in Utrecht. Het Literatuurhuis geeft wel aan dat 

schrijfwedstrijden voor amateurs kunnen rekenen op ruim 400-500 inzendingen. Dit aantal is een indicatie van 

het aantal amateurschrijvers/dichters in Utrecht en omstreken. Het is niet bekend of en op welke wijze deze 

amateurschrijvers/dichters mogelijk doorstromen naar de professionele schrijvers en dichters. Ook is niet 

bekend of deze ambitie er überhaupt is. 

Er zijn in Nederland circa 3.300 actieve vertalers, waarvan ruim 2.100 literair-culturele vertalers. Deze vertalers 

vertaalden in de periode 2011-2015 tenminste één nieuwe titel (eerste druk) in het Nederlands. Zo’n 2.100 van 

hen publiceerden (ten minste) één eerste druk in het literair-culturele segment. Ruim 30% van de actieve 

vertalers publiceerde meer dan vijf titels in de periode 2011-2015.6 Bij het Expertisecentrum Literair Vertalen 

zijn geen cijfers bekend over het aantal Utrechtse vertalers. 

Productie via uitgevers 

In 2015 telde Nederland 157 zogenaamde ‘beeldbepalende’ uitgeverijen die gezamenlijk goed zijn voor 95% 

van de omzet van de boekenverkoop. De uitgeverijen die 95% van de markt in handen hebben worden door 

KVB Boekwerk ‘beeldbepalend’ genoemd. In 2015 moesten bijna 4.000 uitgeverijen de overige 5% van de 

totale verkoopomzet delen.7 In het ‘Bidbook Utrecht Candidate City of Literature’ staat aangegeven dat in 

Utrecht en omliggende gemeenten zoals Houten meer dan 200 uitgevers gevestigd zijn.8 Het gaat om veel 

verschillende typen uitgevers. Zo zijn er uitgevers die zowel fictie- als non-fictie uitgeven, maar ook uitgevers 

die zich specifiek richten op bijvoorbeeld klassiekers uit de kritische literatuur (zoals Uitgeverij Schokland) of op 

literaire en informatieve boeken (zoals Uitgeverij Xanten).9 Er is geen overzicht bekend met uitgevers die enkel 

literatuur uitgeven. Uitgevers combineren literaire uitgaves vaak met andere niet-literaire genres in hun fonds. 

Gesprekspartners geven aan dat Utrechtse uitgevers het minst een directe binding voelen met de stad Utrecht 

omdat ze zich richten op Nederland of zelfs internationaal georiënteerd zijn. Zij zijn vaak in Amsterdam te 

vinden omdat daar al veel andere uitgevers zijn gevestigd.  

 

                                                                 
4 Zie: http://kvbboekwerk.nl/monitor/makers-en-hun-werk/.  
5 Zie: https://www.rrkc.nl/2013/11/27/miljoenenomzet-voor-rotterdamse-letteren/.  
6 Zie http://kvbboekwerk.nl/monitor/makers-en-hun-werk/.  
7 Zie: https://www.kvbboekwerk.nl/monitor/uitgevers/monitor-2016.  
8 Utrecht (2017). Bidbook Utrecht Candidate City of Literature, p. 91. 
9 Utrecht (2017). Bidbook Utrecht Candidate City of Literature, p. 91. 

http://kvbboekwerk.nl/monitor/makers-en-hun-werk/
https://www.rrkc.nl/2013/11/27/miljoenenomzet-voor-rotterdamse-letteren/
http://kvbboekwerk.nl/monitor/makers-en-hun-werk/
https://www.kvbboekwerk.nl/monitor/uitgevers/monitor-2016
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Distributie 

Literatuur wordt via meerdere kanalen verspreid. E-books komen bijvoorbeeld online beschikbaar via e-

commerce en fysieke boeken onder andere via boekhandels en bibliotheken. In Nederland waren in 2015 1.358 

boekhandels. 10 Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) valt op te maken dat het aantal 

boekhandels in Nederland afneemt.11 Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal boekhandels in de provincie 

Utrecht iets boven de vier boekhandels per 100.000 inwoners ligt. Daaruit blijkt dat de provincie Utrecht onder 

gemiddeld scoort als het gaat om het aantal boekhandels per 100.000 inwoners. Het aantal boekhandels in de 

gemeente Utrecht daarentegen, is hoger dan dat in andere steden. De gemeente Utrecht heeft 13 boekhandels 

per 100.000 inwoners.12 De G4 gemeenten hebben gemiddeld 12 boekhandels per 100.000 inwoners.13 In 

totaal zijn in de gemeente Utrecht 24 vestigingen van bibliotheken. 14 Het gaat dan om 13 vestigingen van 

openbare bibliotheken en 11 vestigingen van andere bibliotheken zoals de Universiteitsbibliotheek en 

bibliotheken van hogescholen. Er zijn bijna 4 vestigingen van bibliotheken per 100.000 inwoners in Utrecht. Dit 

aantal is hoger dan in de andere G4 steden waar bijna 3 vestigingen zijn per 100.000 inwoners.15 Daarnaast is 

bol.com in de gemeente Utrecht gevestigd. 16 Van de landelijke boekverkoop vindt 85% van de verkoop plaats 

in boekhandels. Daaronder vallen zowel fysieke boekhandels als online boekhandels (zoals Bol.com). De 

overige 15% van de boekverkoop loopt via het buitenboekhandelskanaal. Grote spelers binnen dit kanaal zijn 

onder andere Bijenkorf en enkele grote supermarktketens.17 

Het aantal verkooppunten voor boeken in Nederland is tussen 2007 en 2015 vrij stabiel gebleven. Het jaar 2015 

vertoont ten opzichte van 2014 wel een aanzienlijke daling. Voor Utrecht geldt dat de Adviescommissie 

Cultuurnota 2017-2020 in mei 2016 over de sector Literatuur aangaf: Het kan de afgelopen jaren weinigen zijn 

ontgaan: de traditionele boekverkopers hebben in recente tijden de nodige stormen over zich heen gehad. Oude 

en gerespecteerde boekenhuizen vielen om, maakten een doorstart onder een nieuwe naam, om soms alsnog te 

verdwijnen. Dat dit gegeven de gemoederen in de stad Utrecht meer bezighield dan op tal van andere plaatsen, 

is tekenend voor het betrokken en actieve literaire klimaat in de stad, die van oudsher kan bogen op een grote 

en bloeiende schrijverscultuur, intellectueel wordt gevoed door een universiteit, en de thuisbasis is van een 

aantal toonaangevende festivals op dit gebied.18 

                                                                 
10 Ministerie van OCW (2016). Cultuur in Beeld 2016, p. 33. 
11 Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/10/20-procent-minder-boekwinkels. 
12 Atlas voor Gemeenten (2017). Cultuurkaart Utrecht. Het belang van kunst en cultuur voor de stad Utrecht. 
13 Atlas voor Gemeenten (2017). Cultuurkaart Utrecht. Het belang van kunst en cultuur voor de stad Utrecht. 
14 Ministerie van OCW (2016). Cultuur in Beeld 2016, p. 33. 
15 Atlas voor Gemeenten (2017). Cultuurkaart Utrecht. Het belang van kunst en cultuur voor de stad Utrecht. 
16 Ministerie van OCW (2016). Cultuur in Beeld 2016, p. 33. 
17 Zie: https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Boekhandels.  
18 Gemeente Utrecht (2016). Utrecht, culturele metropool in ontwikkeling. Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020, p. 23-24. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/10/20-procent-minder-boekwinkels
https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Boekhandels
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Figuur 2. Aantal boekhandels in Nederland in de jaren 2010-2017. 

 
Figuur 3.Aantal boekhandels per 100.000 inwoners per provincie in 2016. 

2.3. Organisaties, activiteiten en samenwerking  

In paragraaf 2.2. zijn reeds de uitgevers en boekhandels besproken als distributie- en productiekanaal. Ook 

werd de bibliotheek genoemd als organisatie die zorgt voor de distributie van letteren en activiteiten 

organiseert op het gebied van letteren. In deze paragraaf noemen we enkele organisaties en activiteiten op het 

gebied van de letteren. Een overzicht van alle organisaties in de Utrechtse letterensector is te vinden in het 

Bidbook Utrecht Candidate City of Literature. 

Organisaties en activiteiten 

De meeste grote literaire evenementen (qua aantal bezoekers) van Utrecht worden georganiseerd door 

Stichting Het Literatuurhuis. De stichting is in 2013 opgericht en komt voort uit de Stichting Literaire 

Activiteiten Utrecht (SLAU), het Poëziecircus, de Nacht van de Poëzie en Stichting Internationale 

870
830 820 825

755 730 715 705

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aantal boekhandels Nederland

0 1 2 3 4 5 6 7

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Aantal boekhandels per 100.000 inwoners 2016



 

 
 12 

Literatuurdagen Utrecht.19Doel van het Literatuurhuis bij de start in 2013 was om een virtueel huis te bouwen 

met een grote balzaal voor de wereldberoemde auteurs die ons land bezoeken, een intieme huiskamer waar 

schrijvers hun lezers ontmoeten, een studiekamer voor verdieping en verstilling, een souterrain voor onze 

luidruchtigste dichters, een zolder voor de schatten uit het verleden, werkplekken waar nieuwe verhalen worden 

gemaakt en genoeg slaapkamers om een hele nieuwe generatie schrijvers te verwekken. 20 Activiteiten die het 

Literatuurhuis organiseert zijn literaire avonden met schrijvers, maar ook festivals zoals de Nacht van de 

Poëzie, het NK Poetry Slam en het International Literature Festival Utrecht (ILFU).21 In 2016 organiseerde Het 

Literatuurhuis 109 activiteiten die in totaal 12.759 bezoekers trokken.22 

Salon Saffier is een theater waar het accent ligt op literair-historische onderwerpen. Sinds 1995 worden 

maandelijkse voorstellingen en voordrachten, lezingen en interviews gehouden door professionele acteurs en 

letterkundigen.23 

In de periode 2009 tot 2011 was er in Utrecht een Stadsdichter. In 2011 is door de toenmalige stadsdichter van 

Utrecht, Ingmar Heytze, het Utrechts Dichtersgilde opgericht. Het dichtersgilde draagt zorg voor een divers 

aanbod van stadsgedichten in opdracht van de Gemeente Utrecht en zet zich op eigen initiatief in voor de 

zichtbaarheid van dichtkunst in de stad. Ook biedt het gilde aankomende dichters kansen tot ontwikkeling en 

uitwisseling. Het gilde wordt geleid door een Gildemeester, die telkens voor twee jaar wordt gekozen. Er zijn 

momenteel twaalf leden van het Utrechts Stadsdichtersgilde.24  

In 2017 viert de Bibliotheek Utrecht haar 125-jarig bestaan. De Bibliotheek Utrecht is de oudste openbare 

bibliotheek van Nederland. Begin 2016 heeft de gemeenteraad van Utrecht de Visie op de Bibliotheek van de 

21e eeuw vastgesteld. Daarmee zijn de waarden die de bibliotheek in de Utrechtse samenleving moet leveren 

bepaald. De Bibliotheek Utrecht werkt er aan om de waarden die zij kan toevoegen in de Utrechtse 

samenleving zo concreet mogelijk te maken. Daartoe wordt er, samen met partners, hard gewerkt om de 

bibliotheekvestigingen tot levendige publieke ontmoetingsplekken te maken voor informatie, ontplooiing, 

lezen, kunst, cultuur en debat.25 De bibliotheek verzorgt activiteiten op het gebied van de vijf functies waaraan 

een bibliotheekvoorziening dient te voldoen. Het gaat dan om het ter beschikking stellen van kennis en 

informatie en het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie maar ook om het bevorderen van 

lezen en het laten kennismaken met literatuur, het organiseren van ontmoeting en debat en laten kennis 

maken met kunst en cultuur. In 2016 organiseerde de Bibliotheek Utrecht 1.737 activiteiten bij de invulling van 

deze vijf functies.26 Op het gebied van letteren organiseert zij voor volwassenen activiteiten bijvoorbeeld 

rondom de Poëzieweek, de Week van het spannende boek en de Boekenweek. Het gaat dan om gesprekken 

met schrijvers maar ook om een quiz, het nationale dictee en wintergasten. Voor kinderen worden er 

kidscolleges gegevens, er is een verhalenatelier georganiseerd maar ook een Annie M.G. Schmidt-dag. Ook 

werkt de Bibliotheek Utrecht samen met partners als het Literatuurhuis bij bijvoorbeeld het ILFU. Het is voor de 

Bibliotheek Utrecht nog niet mogelijk om cijfers over (bezoekers aan) literaire activiteiten te delen omdat deze 

informatie momenteel niet zo specifiek wordt verzameld. In 2018 wordt er een nieuwe centrale bibliotheek op 

de Neude geopend en de nieuwe bibliotheek in Leidsche Rijn Centrum. De ambitie is om de centrale 

bibliotheek op de Neude een plek te maken waar letteren meer zichtbaar is, het huis voor de letteren. 

Ook boekhandels verzorgen activiteiten rondom letteren. Dit zijn bijvoorbeeld literaire middagen of avonden 

waarbij schrijvers worden uitgenodigd om over hun boek te praten of leesclubs die een activiteit organiseren in 

de boekhandel. Het aantal activiteiten van boekhandels varieert sterk. Zo zijn er boekhandels die een aantal 

                                                                 
19 Zie: http://www.hetliteratuurhuis.nl/hethuis/historie/.  
20 Gemeente Utrecht (2016). Utrecht, culturele metropool in ontwikkeling. Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020, pp. 23-24. 
21 IFLU was voorheen het City2Cities-festival. 
22 Literatuurhuis (2017). Jaarverslag 2016. 
23 Utrecht (2017). Bidbook Utrecht Candidate City of Literature, p. 40. 
24 Utrecht (2017). Bidbook Utrecht Candidate City of Literature, p. 48. 
25 Stichting De Bibliotheek Utrecht (2017). Jaarplan / begroting 2017. 
26 Zie dataset bibliotheken via https://www.kb.nl/ob/nieuws/2017/cbs-publiceert-bibliotheekstatistiek-over-2016.  

http://www.hetliteratuurhuis.nl/hethuis/historie/
https://www.kb.nl/ob/nieuws/2017/cbs-publiceert-bibliotheekstatistiek-over-2016
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activiteiten per jaar organiseren maar ook boekhandels die wekelijks of meermaals per week activiteiten 

organiseren. Van drie boekhandels is bekend dat zij in 2016 gezamenlijk meer dan 160 activiteiten rondom 

letteren hebben georganiseerd. 

Naast de festivals van het Literatuurhuis zijn er ook vele andere festivals in Utrecht waarbij letteren een rol 

speelt. Ook zijn er verschillende podia die activiteiten organiseren rondom letteren. We lichten een aantal 

voorbeelden toe. 

 Mooie Woorden is een Utrechtse organisatie die literaire programma’s en een jaarlijks festival 

organiseert. Sinds 2014 wordt tweemaandelijks een literaire middag in een café georganiseerd. Op deze 

middag wordt een literair talent gepresenteerd in combinatie met muziek. De organisatie probeert 

talenten interdisciplinair aan elkaar te koppelen en probeert door talent te programmeren hun 

naamsbekendheid en podiumervaring te vergroten. Naast dit tweemaandelijks programma wordt 

eenmaal per jaar een festival georganiseerd op een unieke locatie zoals het Universiteitsmuseum of in 

de Intratuin.27 

 Dit zijn de Schrijvers richt zich ook op nieuw literair talent. Sinds 2014 worden avonden georganiseerd 

waarbij schrijftalent wordt gepresenteerd in de vorm van proza, poëzie, toneel en muziek. Deze genres 

worden op het podium met elkaar vervlochten. Taal, schrijven en schrijvers staan centraal en jonge 

schrijvers krijgen de kans om te creëren, ontmoeten, reflecteren en direct in contact te staan met hun 

publiek. Er zijn ongeveer 15 avonden georganiseerd door Dit zijn de Schrijvers. Sinds 2015 vinden de 

avonden plaats in Theater Kikker.28 

 Mensen Zeggen Dingen organiseert maandelijks Spoken Word evenementen op locatie en festivals. 

Iedere vorm van woordkunst krijgt een podium. Mensen Zeggen Dingen richt zich vooral op Spoken 

Word, waarin de combinatie zoeken wordt gezocht van literatuur, theater, rap, cabaret en improvisatie. 

Sinds 2014 zijn in Utrecht 12 avonden georganiseerd van Mensen Zeggen Dingen.29 

 De Vorlesebühne is een collectief in Utrecht van schrijvers en performers, aangevuld met wisselende 

gastschrijvers en muzikanten. De Vorlesebühne bestaat sinds juni 2008 en kiest voor kort vreemd proza. 

Maandelijks wordt een voorstelling verzorgd waarbij rondom een zelfgekozen thema een selectie en 

volgorde wordt gemaakt van de teksten van de schrijvers. Zo ontstaat een boeiende compositie waarin 

teksten op elkaar lijken aan te sluiten en op elkaar reageren. Ook de muzikant vormt een onderdeel van 

de compositie.30 

 Het Poëziebordeel is een evenement dat in 2017 voor het eerst is georganiseerd in Utrecht. Voor een 

avond verplaatst de dichtkunst zich van de reguliere podia naar een omgeving vol prikkelende 

verleidingen namelijk de historische (voormalige) gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht. Op deze 

avond komen de werken van 28 internationale en Nederlandse dichters en dichteressen tot leven in het 

Engels, Nederlands/Vlaams of Frans.31 

 Tivoli Vredenburg is mogelijkheden aan het verkennen voor het programmeren van meer aan letteren 

gerelateerde activiteiten. Zo starten ze waarschijnlijk eind 2017 met winteravonden waarop schrijver 

voorlezen uit hun eigen boek.32 

In gesprekken geeft een aantal gesprekspartners aan dat sommige activiteiten zich richten op letteren ‘oude 

stijl’. Ze noemen bijvoorbeeld avonden waar schrijvers worden uitgenodigd om voor te lezen uit hun boek. De 

wens die wordt geuit is om de letterensector in Utrecht verder te verbreden. Dan zijn activiteiten waarbij de 

verbinding wordt gezocht met andere culturele sectoren de toekomst. Stakeholders geven aan dat er veel 

gebeurt op de raakvlakken van culturele sectoren. De gemeente Utrecht zou kunnen meebewegen met deze 

ontwikkeling. Momenteel denkt en stimuleert de gemeente de verschillende culturele sectoren individueel in 

                                                                 
27 Zie: http://www.mooiewoorden.org/info/.  
28 Zie: https://www.facebook.com/pg/ditzijndeschrijvers.  
29 Zie: http://www.mensenzeggendingen.nl.  
30 Zie: http://www.kortvreemdproza.nl.  
31 Zie: http://poeziebordeel.nl/.  
32 Bron: Tivoli Vredenburg. 

http://www.mooiewoorden.org/info/
https://www.facebook.com/pg/ditzijndeschrijvers
http://www.mensenzeggendingen.nl/
http://www.kortvreemdproza.nl/
http://poeziebordeel.nl/
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plaats van integraal. De gemeente geeft aan dat bij stimulering vanuit projectsubsidies er wel degelijk integraal 

(over de verschillende sectoren heen) wordt gekeken naar activiteiten die zich bevinden op raakvlakken tussen 

culturele sectoren. 

Samenwerking in de Utrechtse letterensector 

Het Literatuurhuis vervult in Utrecht een ‘spin in het web’ functie. Het Literatuurhuis is op de hoogte van de 

verschillende organisaties binnen de Utrechtse letterensector en kent ook de makers. Een aantal stakeholders 

geeft wel aan dat het Literatuurhuis meer een platformfunctie zou kunnen vervullen. Het Literatuurhuis geeft 

aan deze rol te willen vervullen, maar daarvoor geen geoormerkt budget tot haar beschikking te hebben. In 

Groningen ontvangt de Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG) sinds 2017 een specifiek budget om 

een dergelijke platformfunctie te vervullen. In gesprekken wordt aangegeven dat er in Utrecht niet veel 

formele overlegstructuren zijn maar dat de sector op informele wijze elkaar kent en spreekt. Uitzondering 

hierop is dat een aantal literaire boekhandels elkaar een aantal keren per jaar spreken in een zogenaamd 

‘boekhandeloverleg’. Het Literatuurhuis is initiatiefnemer van dit overleg. 

Het feit dat er geen formele overlegstructuren zijn 

betekent niet dat er geen samenwerking is in de 

Utrechtse letterensector. Er zijn verschillende 

voorbeelden te vinden van evenementen en activiteiten 

die gezamenlijk worden uitgevoerd. Wel is er behoefte 

aan meer samenwerking in de sector. Gesprekspartners 

geven aan dat een nieuwe (meer formele) 

overlegstructuur tussen de verschillende typen 

stakeholders hier aan kan bijdragen. Initiatiefnemer van 

dit overleg zou het Literatuurhuis kunnen zijn. Doel van 

het overleg zou enerzijds het kennismaken met elkaar 

moeten zijn (tussen bijvoorbeeld festivals en 

boekhandels) en anderzijds om de zichtbaarheid van de 

letterensector in Utrecht richting de gemeente Utrecht 

te vergroten. 

Samenwerking buiten de Utrechtse letterensector en met andere kunstdisciplines  

Het Literatuurhuis heeft nauwe banden met diverse literaire podia en neemt plaats in het Nationaal Poëzie 

Overleg. Het initiatief voor deze overleggen ligt bij de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse 

Boek (CPNB).33 Daarnaast heeft op landelijk niveau het Letterenfonds als taak het bevorderen van verbindingen 

met andere literaturen en maatschappelijke contexten.34 De festivals die worden georganiseerd in Utrecht 

maken in de programmering expliciet de verbinding tussen letteren en muziek maar ook theater.  

  

                                                                 
33 Bron: Gesprek Literatuurhuis. 
34 Letterenfonds (2016). Beleidsplan Nederlands Letterenfonds 2017-2020, p. 3. 

Letterenoverleg. In de gemeente Rotterdam 

bestaat sinds 1994 een Rotterdams 

Letterenoverleg. Ongeveer viermaal per jaar 

komen deelnemers bij elkaar. Het overleg kent 

geen bestuur, alleen een voorzitter en een 

secretaris. Het overleg kent ook geen drempel; 

een ieder die zich tot de letteren rekent kan 

deelnemen. Doel van het overleg is om de 

zichtbaarheid van de letteren te vergroten en 

de samenwerking tussen schrijvers, dichters en 

letterenorganisaties te stimuleren. 
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2.4. Opleiding, talentontwikkeling en de arbeidsmarkt 

Opleidingen 

Voor de sector letteren geldt dat veel schrijvers (auteurs) autodidact zijn. Voor mensen die willen leren 

schrijven bestaan diverse schrijfopleidingen, zowel commercieel als niet-commercieel. Voorbeelden in andere 

steden zijn de Schrijversacademie en de Schrijversvakschool in Amsterdam. De meeste opleidingen richten zich 

voornamelijk op het praktische aspect van het schrijven en niet op de ontwikkeling van de kunstenaar of het 

abstracte denk- en maakvermogen.35  

Op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht kunnen studenten de opleiding Writing for Performance volgen. 

Bij de opleiding ligt de nadruk op het schrijven van toneel en scenario maar worden ook andere genres zoals 

proza en poëzie meegenomen. De opleiding Writing for Performance is een van de studierichtingen van de 

Bachelor Theatre en het is de enige voltijd hbo-studie tot dramaschrijver in Nederland.36 In de periode 2012-

2016 stonden er jaarlijks tussen de 130 en 172 studenten ingeschreven. In dezelfde periode waren er tussen de 

24 en 44 eerstejaars ingeschrevenen. Jaarlijks behalen tussen de 20 en 30 studenten hun diploma.37 

Literatuur speelt een belangrijke rol in talenstudies aan de Universiteit Utrecht. De studie die het meest 

geaffilieerd is met de letterensector is de bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur. Daarnaast komt 

literatuur ook terug in de opleiding Literatuurwetenschap en in andere talenopleidingen zoals Frans, Italiaans, 

Spaans, Engels, Duits en Keltisch. Cijfers over deze opleidingen zijn niet opgenomen in onderstaande tabel 

omdat niet altijd duidelijk is hoe groot het aandeel literatuur is in deze opleidingen. Masters op het gebied van 

Literatuur zijn Neerlandistiek en Letterkunde. De masteropleiding Neerlandistiek kent ook een research master 

variant. De masteropleiding Letterkunde wordt ook wel Literatuur Vandaag genoemd en was voorheen 

Literatuur en Cultuurkritiek. De masteropleiding kent ook een research master variant genaamd Comparative 

Literature Studies. Onderstaande tabel laat het aantal eerstejaars ingeschrevenen zien in 2016 en het totaal 

aantal ingeschrevenen in dat jaar. Tevens wordt het aantal gediplomeerden in 2015 weergegeven. 

  

                                                                 
35 Raad voor Cultuur (n.d.). Sectoranalyse Letteren en Bibliotheken, p. 37. 
36 Zie: https://www.hku.nl/Opleidingen/Theater/WritingForPerformance.htm.  
37 Zie: https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/ho.  

https://www.hku.nl/Opleidingen/Theater/WritingForPerformance.htm
https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/ho
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 Aantal 
eerstejaars 
ingeschrevenen 
in 201638 

Aantal 
ingeschrevenen 
in 2016 

Aantal 
gediplomeerden 
in 2015 

Toelichting 

Bachelor 
Nederlandse Taal en 
Cultuur 

28 180 43 De Universiteit Utrecht geeft 
aan dat er gemiddeld 52 
eerstejaarsstudenten zijn in 
de periode 2014-2017. In 
2016 waren er volgens hen 47 
eerstejaarsstudenten. Dit 
betekent dat er op elk 
moment gemiddeld 150 
studenten ingeschreven staan 
voor de opleiding.39 

Master Letterkunde 
(Literatuur vandaag)  

12 155 71 Inclusief research 
masterstudenten van 
Comparative Literature 
Studies. De Universiteit 
Utrecht geeft aan dat er in 
2016 40 eerstejaars 
studenten waren voor deze 
masters. 

Master 
Neerlandistiek 

0 47 13 Inclusief research 
masterstudenten. De 
Universiteit Utrecht geeft aan 
dat er 10 eerstejaars waren 
voor Nederlandse Taal en 
Cultuur en 14 voor 
Neerlandistiek (research).40 

Tabel 1. Aantal studenten (Bron: Ministerie van OCW – open onderwijsdata). 

Aan de Universiteit van Utrecht kunnen studenten de bacheloropleiding Literatuurwetenschap volgen. Jaarlijks 

staan ongeveer 80 studenten ingeschreven voor deze opleiding. Het merendeel van de studenten is vrouw. In 

2016 waren er 77 ingeschreven studenten waarvan er 13 eerstejaars ingeschrevenen waren. 41 De Universiteit 

Utrecht geeft aan dat er 20 eerstejaars ingeschrevenen waren. Het aantal studenten dat een diploma haalde 

varieerde in de periode 2011 tot en met 2015 tussen de 12 (in 2014) en 25 (in 2015).42 

                                                                 
38 Het gaat hier om het aantal eerstejaars ingeschreven en niet om het aantal eerstejaarsstudenten. Het aantal eerstejaarsstudenten kan 
hoger zijn omdat de opleidingen mogelijk als tweede studie worden gekozen (dan staan ze bij de opleiding als eerstejaarsstudent bekend 
terwijl ze geen eerstejaars ingeschrevene zijn).  
39 Bron: Universiteit Utrecht. 
40 Bron: Universiteit Utrecht. 
41 Ministerie van OCW. Open onderwijsdata. Zie https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/ho/ingeschreven/wo-
ingeschr/ingeschrevenen-wo3.jsp, peildatum 1 oktober 2016. 
42 Ministerie van OCW. Open onderwijsdata. Zie https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/ho/ingeschreven/wo-
ingeschr/ingeschrevenen-wo3.jsp, peildatum 1 oktober 2016. 
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Figuur 4. Aantal studenten bacheloropleiding literatuurwetenschappen 2012-2016 (Bron: Ministerie van OCW – open onderwijsdata).  

De Letterenfondsen43 publiceerden in 2008 het vertaalpleidooi ‘Overigens schitterend vertaald’, waarin werd 

gevraagd om een academische opleiding voor literair vertalen. Het Comité van Ministers van de Taalunie 

besloot voor een periode van drie jaar een bedrag ter beschikking te stellen voor het ontwerpen, ontwikkelen 

en starten van een transnationaal masterprogramma Literair Vertalen.44 In 2013 is de nieuwe master gestart in 

een samenwerking van de Universiteit Utrecht en KU Leuven. Vanaf september 2016 is het niet meer mogelijk 

om deze specifieke master te volgen. De opleiding is opgenomen in de master Vertalen waarbinnen de ‘track’ 

literair vertalen wordt aangeboden.45 Vanaf september 2019 komt er een nieuwe opleiding Vertaalwetenschap 

met twee varianten, literair en professioneel.46 

Nascholing en talentontwikkeling 

Het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) is een landelijke organisatie die in Utrecht is gevestigd. Het ELV 

biedt en ontwikkelt (online) cursussen aan voor vertalers, faciliteert mentoraten en coachingstrajecten en 

verzamelt en deelt kennis op het gebied van vertalen. Jaarlijks organiseren ze een cursus voor vertalers uit het 

Nederlands. Tot twee jaar geleden bood het ELV ook cursussen voor vertalers in het Nederlands aan maar 

vanwege het ruime aanbod aan opleidingen van andere aanbieders voor deze vertalers is dit geen structureel 

aanbod meer. Het ELV wil het online aanbod verder uitbreiden met een digitaal onderwijsplatform. Vanaf 2018 

streven ze ernaar om zowel in het voorjaar als in het najaar een digitale cursus aan te bieden. Het aantal 

deelnemers aan cursussen verschilt per talencombinatie en ook het aantal talencombinaties kan per cursus 

verschillen. Meestal worden er twee of drie talen aangeboden met vijf á zes deelnemers. Daarnaast biedt het 

ELV individuele begeleiding. Deze begeleiding komt in de vormen van mentoraten, coachingstrajecten en 

ontwikkelingsbeurzen. Jaarlijks worden ongeveer vijftien vertalers persoonlijk begeleid maar de ambitie is om 

dit uit te breiden naar ongeveer twintig. ELV werkt samen met het Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de 

Letteren om de kwaliteit van het literair vertalen in en uit het Nederlands te bevorderen. ELV is een 

netwerkorganisatie geleid door de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht.47  

                                                                 
43 Destijds waren dit De Nederlandse Taalunie, het Expertisecentrum Literair Vertalen, Het Fonds voor de Letteren, het Vlaams Fonds voor 
de Letteren en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds. 
44 Raad voor Cultuur (n.d.). Sectoranalyse Letteren en Bibliotheken, p. 36. 
45 Zie: https://www.uu.nl/masters/literair-vertalen-0.  
46 Bron: Universiteit Utrecht. 
47 Letterenfonds (2017). Jaarverslag 2016, p. 22. 
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Sinds 2013 organiseert Het Literatuurhuis ook lees- en schrijfcursussen. Het aantal cursussen en cursisten 

groeide het afgelopen jaar flink. In 2016 gaf bijvoorbeeld een romanschrijver een cursus verhalen schrijven en 

een dichter twee cursussen (voor beginners en gevorderden) over het schrijven van poëzie. Ook was er een 

reeks over het lezen van achttiende-eeuwse Britse poëzie en een reeks Masterclasses over het schrijven van 

recensies. Het aantal deelnemers aan deze cursussen steeg in 2016 naar 84 (ten opzichte van 28 in 2015).48 

Op landelijk niveau is er voor uitgevers de NUV Academy (Nederlandse Uitgeversbond Academy). De NUV 

Academy is het professionaliserings- en netwerkplatform voor de uitgeefbranche. De organisatie brengt 

medewerkers van bedrijven die lid zijn van NUV samen, zodat zij kennis en best practices kunnen delen. De 

NUV Academy organiseert bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten, themabijeenkomsten over digitale topics en 

uitgeefsectorspecifieke activiteiten.49 De Koninklijke Boekverkopersbond biedt voor werkgevers en 

werknemers van boekhandels ook verschillende opleidingen aan via hun samenwerkingspartner Boek & 

Bedrijf.50 Een voorbeeld is het Boekondernemer van de Toekomstprogramma dat zich richt op 

boekondernemers die zich verder willen ontwikkelen.51  

Arbeidsmarkt 

In de Verkenning arbeidsmarkt culturele sector constateren de SER en de Raad voor Cultuur dat kunstenaars 

over het algemeen in Nederland een zwakke inkomens- en arbeidsmarktpositie hebben.52 In opdracht van de 

Vereniging van Letterkundigen (VvL) en het Nederlands Letterenfonds heeft APE kwantitatief onderzoek 

gedaan naar de inkomsten van schrijvers en vertalers in 2013 en 2014. De belangrijkste conclusies uit het 

onderzoek zijn: 

 Schrijver en vertalers verdienen ongeveer €28.000,- bruto per jaar. Dat is 20% minder dan het modale 

inkomen. Van dat totaal is bij schrijvers 55% toe te rekenen aan schrijf- en daaraan gerelateerde 

inkomsten. De rest van de inkomsten zijn afkomstig uit een dienstverband of uit andere bronnen. De 

inkomsten van vertalers komen voor 79% uit vertaal- en daaraan gerelateerde werkzaamheden. 

 Meer dan de helft van de auteurs onderhandelt (bijna) nooit met haar opdrachtgever. De 44% van de 

auteurs die wel onderhandelt, stelt dat onderhandelen meestal het gewenste resultaat oplevert. 

Onderhandelen loont dus. Onderhandelen loont niet alleen in materiële zin, het verhoogt ook de 

tevredenheid over de inkomsten. Dit onderstreept het belang van onderhandelen, want onderhandelen, 

verhoogt het uurloon en verhoogt de tevredenheid over dit uurloon. 

 De opbouw van het inkomen van schrijvers is relatief divers. Grote inkomstenbronnen voor deze groep 

auteurs zijn royalty’s (18%), dienstverband (15%), honoraria (i.e. voorschotten en 

opdrachtvergoedingen) (12%) en inkomsten uit een uitkering, pensioenvoorziening of kapitaal (12%). Dit 

geldt in mindere mate voor de groep schrijvers/vertalers. Deze groep verdient gemiddeld 30% van het 

totaalinkomen met honoraria en 18% in een dienstverband. Dit beeld is anders voor vertalers. Vertalers 

verdienen gemiddeld 56% van hun totaalinkomen met honoraria. Zij hebben minder inkomsten uit 

dienstverband (5%) en vrijwel niets uit gages, uitvoeringen, lezingen of optredens. 

 Inkomsten uit commerciële schrijfopdrachten zijn goed voor respectievelijk 5% (schrijvers), 3% 

(vertalers) en 3% (schrijvers/vertalers).53 

Er is nog geen informatie beschikbaar in hoeverre studenten in Utrecht, na de opleidingen op het gebied van 

letteren, terecht komen in de letterensector als schrijver dan wel als vertaler.  

                                                                 
48 Literatuurhuis (2017). Jaarverslag 2016. 
49 Zie: http://www.nuv.nl/groepen/nuv-academy.  
50 Zie: http://www.boekbond.nl/kenniscentrum/opleidingen/.  
51 Zie: http://www.boekenbedrijf.nl/toekomst/.  
52 SER & Raad voor Cultuur (2016). Verkenning arbeidsmarkt culturele sector. 
53 APE (2016). Inkomensonderzoek schrijvers en vertalers. Een kwantitatief onderzoek naar de inkomsten van schrijvers en vertalers over 
de belastingjaren 2013 en 2014. 

http://www.nuv.nl/groepen/nuv-academy
http://www.boekbond.nl/kenniscentrum/opleidingen/
http://www.boekenbedrijf.nl/toekomst/
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3. Financiën en bereik 
letterensector 
Dit hoofdstuk geeft een weergave van de financiering en het bereik van de letterensector in Utrecht. 

We beschrijven de financieringsbronnen, zowel landelijk als gemeentelijk, structureel of incidenteel 

en ook publieksinkomsten en private financieringsvormen. Bij de ondersteuning vanuit de gemeente 

maken we onderscheid tussen financiële ondersteuning via subsidies en andere vormen van 

ondersteuning zoals de oeuvreprijs en stipendia of andere lokale en nationale voorbeelden. Als 

laatste geven we de ondersteuningsbehoeften van de sector weer.  

3.1. Financiering sector 

Een groot deel van de Utrechtse letterensector speelt zich buiten de subsidiabele sector af. Het is daarom 

complexer een volledig beeld te schetsen van de financiering van de letterensector dan van andere culturele 

sectoren. Deze paragraaf bespreekt zowel de publieke, private, lokale en landelijke financieringsbronnen waar 

partijen uit de letterensector gebruik van maken. Onderstaand figuur geeft een overzicht van de 

ondersteuningsmogelijkheden die partijen in de Utrechtse letterensector hebben, naast het genereren van 

eigen inkomsten door bijvoorbeeld boekverkoop. De verschillende mogelijkheden worden achtereenvolgens 

besproken. 

 
Figuur 5. Overzicht ondersteuningsmogelijkheden partijen Utrechtse letterensector. 
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3.1.1. Landelijke ondersteuning 

Op nationaal niveau zijn er een aantal publiek gefinancierde ondersteuningsmogelijkheden voor de 

letterensector. Het Nederlands Letterenfonds (hierna het Letterenfonds) biedt schrijvers 

financieringsmogelijkheden in de vorm van beurzen en subsidies. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van 

alle financieringsmogelijkheden die het Letterenfonds biedt. Het Letterenfonds heeft voor de periode 2017-

2020 een jaarlijkse subsidie van €160.000 toegekend aan het Literatuurhuis.54 Ten slotte is er een aantal 

generieke steunmaatregelen voor boekhandels en uitgevers, zoals het verlaagde Btw-tarief op fysieke boeken55 

en de Wet op de vaste boekenprijs.56 

 

Naast publiek gefinancierde ondersteuningsmogelijkheden, zijn er op nationaal niveau diverse privaat 

gefinancierde ondersteuningsmogelijkheden voor de letterensector. De belangrijkste private financiers op 

nationaal niveau zijn de verschillende cultuurfondsen, waarvan het VSBFonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds 

en het Fonds21 de belangrijkste voorbeelden zijn. In Utrecht financieren deze fondsen bijvoorbeeld mee aan 

het Literatuurhuis. Uit het jaarverslag van het Literatuurhuis blijkt dat de bijdrage vanuit private fondsen sinds 

2014 terugloopt. Een reden daarvoor is dat private fondsen hebben aangegeven te stoppen met het 

financieren van activiteiten die al meerdere jaren financiering hebben ontvangen.57 Daarnaast zijn er diverse 

landelijke private letterenprijzen, waaronder de BNG Literatuurprijs, de Libris Literatuurprijs en de ECI 

Literatuurprijs.58 

3.1.2. Lokale ondersteuning 

Op lokaal niveau is de gemeente Utrecht de belangrijkste financier van de Utrechtse letterensector. In de 

ondersteuning vanuit de gemeente kan een onderscheid worden gemaakt tussen financiële ondersteuning, 

waaronder subsidies, en andersoortige ondersteuning, zoals prijzen.59 De gemeente Utrecht maakt 

onderscheid tussen meerjarige- en projectsubsidies. 

Meerjarige subsidies in Utrecht 

De gemeente Utrecht heeft in de periode 2017-2020 jaarlijks €11,2 miljoen beschikbaar voor meerjarige 

subsidies. Dat is circa een derde van de Cultuurnota 2017-2020 die een totaal budgettair kader heeft van €33,5 

miljoen euro. De overige twee derde van het totaal budgettair kader wordt grotendeels besteed aan enkele 

grote culturele instellingen waaronder Tivoli Vredenburg en het Centraal Museum. Daarnaast wordt een deel 

van dit bedrag besteed aan cultuureducatie en projectsubsidies. De beschikbare €11,2 miljoen voor meerjarige 

subsidies wordt op voorhand niet opgesplitst per culturele sector.60 De afgelopen jaren waren het 

Literatuurhuis en het Utrechts Dichtersgilde de enige partijen uit de Utrechtse letterensector die gebruik 

hebben gemaakt van de meerjarige subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. De financiën van het 

Literatuurhuis worden verderop uitgebreider toegelicht.  

In Utrecht ontvangen twee letterenorganisaties een meerjarige subsidie, namelijk het Literatuurhuis en het 

Utrechts Dichtersgilde. In vergelijking met andere grote Nederlandse gemeenten (zie figuur 6), is dit een laag 

aantal organisaties. Gesprekspartners geven hiervoor als mogelijke verklaring dat alleen stichtingen - en geen 

individuen - in aanmerking kunnen komen voor deze subsidies van de gemeente Utrecht. Dit geldt overigens 

                                                                 
54 Letterenfonds (2016). Algemene toelichting bij de adviezen en besluiten in het kader van de regeling Meerjarige subsidies Nederlands 
Letterenfonds 2017-2020.  
55 Zie: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/goederen_6_btw
/boeken_en_periodieken/boeken_en_periodieken. 
56 APE & Dialogic (2014). Tweede evaluatie van de wet op de vaste boekenprijs, p. 5; 9. 
57 Literatuurhuis (2017). Jaarverslag 2016, p. 12. 
58 Zie: https://www.bngbank.nl/cultuurfonds/stimulering-jong-talent/bng-bank-literatuurprijs en http://www.eciliteratuurprijs.nl/.  
59 Zie: http://www.hetliteratuurhuis.nl/literair-utrecht/ccs-crone-prijzen/.  
60 Gemeente Utrecht (2016). Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017–2020. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/goederen_6_btw/boeken_en_periodieken/boeken_en_periodieken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/goederen_6_btw/boeken_en_periodieken/boeken_en_periodieken
https://www.bngbank.nl/cultuurfonds/stimulering-jong-talent/bng-bank-literatuurprijs
http://www.eciliteratuurprijs.nl/
http://www.hetliteratuurhuis.nl/literair-utrecht/ccs-crone-prijzen/
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ook voor de meerjarige subsidies in andere gemeenten. De gemeente Utrecht merkt in reactie daarop op, dat 

ook private organisaties (zoals uitgevers en boekhandels) in potentie aanspraak kunnen maken op 

gemeentelijke projectsubsidies, mits zij een niet-private activiteit organiseren. 

 

Ten opzichte van andere Utrechtse culturele sectoren ontvangt de Utrechtse letterensector volgens meerdere 

gesprekspartners relatief weinig subsidie. Figuur 5 vergelijkt de uitgaven aan letteren tussen een aantal 

gemeenten. Daaruit blijkt allereerst dat iedere gemeente zowel meerjarige subsidies als projectsubsidies 

beschikbaar heeft voor de letteren. De hoogte van het bedrag dat per gemeente bij de letteren terechtkomt 

verschilt echter. De uitkomsten van deze vergelijking zijn in lijn met de ervaring van gesprekspartners. De 

letterensector in Utrecht ontvangt relatief weinig subsidie in vergelijking tot andere gemeenten. De gemeente 

Den Haag valt positief op als het gaat om de uitgaven aan prijzen voor de letterensector. Met de uitreiking van 

zes prijzen die gezamenlijk een waarde van bijna €40.000 vertegenwoordigen, steekt de gemeente substantieel 

meer geld in letterenprijzen. De gemeente Amsterdam onderscheidt zich van de andere gemeenten door, in 

aanvulling op projectsubsidies, meerjarige subsidies en een (algemene) kunstprijs, ontwikkelbudget 

beschikbaar te stellen voor Amsterdamse kunstenaars, curatoren en organisatoren. Dit ontwikkelbudget is 

bedoeld voor makers die hun carrière een artistieke impuls willen geven. Een voorbeeld is het onlangs 

toegekende ontwikkelbudget voor de Amsterdamse schrijfster Karin Amatmoekrim die zich wilde ontwikkelen 

richting scenarioschrijven met een sterke focus op diversiteit. 

Projectsubsidies in Utrecht 

Voor projectsubsidies heeft de gemeente Utrecht in de periode 2017-2020 jaarlijks €3,9 miljoen beschikbaar.61 

Een deel daarvan komt bij de letterensector terecht. Het totaalbedrag aan projectsubsidies wordt op voorhand 

niet opgesplitst per culturele sector.62 In de periode 2013-2016 zijn er 56 projectsubsidieaanvragen gedaan 

onder de noemer ‘literatuur’, daarvan zijn er 31 toegekend. De 31 toekenningen omvatten een subsidiebedrag 

van €34.900. De projectsubsidies zijn bedoeld voor de “instandhouding en innovatie van het culturele veld in 

Utrecht”.63 Diverse gesprekspartners geven aan dat de focus op innovatie ertoe kan leiden dat zij geen subsidie 

kunnen aanvragen voor hun projecten, bijvoorbeeld omdat ze een evenement al een keer eerder hebben 

georganiseerd. 

 

Wanneer gesprekspartners worden gevraagd naar de aanvraagprocedure, geven zij aan dat het schrijven van 

een projectsubsidieaanvraag veel werk en tijdsintensief is. Verder merken ze op dat ze bij een subsidieaanvraag 

moeten aansluiten op een bepaald soort ambtelijk taalgebruik. Sommige gesprekspartners geven aan dat dit 

taalgebruik ver af ligt van het taalgebruik dat gangbaar is in de culturele sector. Eén van de gesprekspartners 

doet daarom de suggestie dat de gemeente Utrecht workshops ‘hoe doe ik een subsidieaanvraag’ zou kunnen 

organiseren. 

 

Een aantal gesprekspartners heeft ervaring met de mogelijkheid om met de gemeente in gesprek te gaan over 

een subsidieaanvraag. Zij staan zeer positief tegenover deze mogelijkheid. Tegelijkertijd geeft een deel van de 

gesprekspartners aan niet bekend te zijn met het bestaan van deze mogelijkheid. Ook de mogelijkheid om een 

subsidieaanvraag op korte termijn te krijgen toegekend, benoemen de gesprekspartners als een positief aspect 

van de aanvraagprocedure. 

 

Prijzen in Utrecht 

In tegenstelling tot in enkele andere grote gemeenten waaronder Rotterdam, komen Utrechtse schrijvers en 

uitgevers niet in aanmerking voor gemeentelijke subsidies.64 Ook uitgevers en boekhandels worden niet 

financieel ondersteund door de gemeente Utrecht. Volgens gesprekspartners leidt dit ertoe dat makers uit de 

                                                                 
61 Gemeente Utrecht (2016). Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017–2020. 
62 Gemeente Utrecht (2016). Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017–2020. 
63 Gemeente Utrecht (2016). Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017–2020, p. 21. 
64 Zie: https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-letteren-en-erfgoed/.  

https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-letteren-en-erfgoed/
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letterensector verder van de gemeente afstaan dan makers die actief zijn in andere culturele sectoren. De 

gemeente Utrecht ondersteunt Utrechtse schrijvers wel in de vorm van prijzen. Utrecht kent twee prijzen die 

beide tweejaarlijks worden uitgereikt: 

1. C.C.S. Crone Prijs. Tweejaarlijkse literatuurprijs die erkenning geeft aan auteurs in de regio Utrecht (stad 

en provincie). Tweejaarlijks ontvangt één schrijver de prijs. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 

€10.000 en een oorkonde. 

2. C.C.S. Crone Stipendium. Dit tweejaarlijkse stipendium is bedoeld voor beloftevolle auteurs in de regio 

Utrecht. Het stipendium bedraagt van €2.500 en is bedoeld om een volgende publicatie mogelijk te 

maken. Tweejaarlijks ontvangen maximaal drie beloftevolle auteurs het C.C.S. Crone Stipendium.65 

Het C.C.S. Crone-stipendium is bedoeld voor schrijvers die pas één of twee boeken hebben uitgebracht bij een 

erkende uitgever of een contract heeft voor een eerste uitgave. De C.C.S. Crone-prijs is een oeuvreprijs en is 

daarmee interessant voor de meer ervaren schrijvers. Gesprekspartners merken op dat zij het ‘gat’ tussen 

beide prijzen als groot ervaren, omdat een deel van de schrijvers op dit moment voor geen van beide prijzen in 

aanmerking komt. 

Financiering Literatuurhuis en Bibliotheek Utrecht 

Het Literatuurhuis ontvangt in de periode 2017-2020 een jaarlijkse subsidie van €275.000 (in 2017 inclusief 

indexatie €281.325,-) van de gemeente Utrecht.66 Voor diezelfde periode heeft het Letterenfonds een jaarlijkse 

subsidie van €160.000 toegekend. Ook ontving het Literatuurhuis de afgelopen jaren financiering van diverse 

private fondsen. Daarnaast genereerde het Literatuurhuis in 2016 bijna €120.000 eigen inkomsten. 

De Bibliotheek Utrecht wordt grotendeels gefinancierd met subsidies. In 2017 komt 86% van de begrootte 

inkomsten voort uit subsidies. In de begroting wordt geen onderscheid gemaakt tussen gemeentelijke subsidies 

en subsidies met een andere oorsprong. De basissubsidie die de Bibliotheek Utrecht ontvangt van de gemeente 

Utrecht bedraagt €10,96 miljoen voor 2017.67 Naast subsidies genereert de bibliotheek circa 8% van haar 

inkomsten door gebruiksinkomsten. Tenslotte vormen specifieke dienstverlening en overige baten een bron 

van inkomsten. Bibliotheek Utrecht stelt in haar jaarplan op zoek te willen gaan naar andere geldstromen, in 

aanvulling op reguliere subsidie. 

De uitgaven van de Bibliotheek Utrecht komen op hoofdlijnen overeen met het eerder geschetste landelijk 

beeld. De Bibliotheek Utrecht heeft voor het jaar 2017 circa 10% van haar financiën begroot voor de collectie. 

Personele kosten zijn goed voor bijna de helft van de uitgaven en iets meer dan een kwart van de middelen is 

begroot voor huisvesting. Daarbij moeten worden opgemerkt dat de Bibliotheek Utrecht momenteel 13 

vestigingen heeft. 

Private financiering op lokaal niveau 

Op lokaal niveau maken sommige gesprekspartners daarnaast aan gebruik te maken van meer experimentele 

financieringsvormen zoals crowdfunding. Voorbeelden van projecten die mede tot stand zijn gekomen middels 

crowdfunding zijn de organisatie van de eerste Utrechtse editie van het Poëziebordeel en de Utrechtse 

boekenbar.68 Een enkele gesprekspartner geeft daarnaast aan samen te werken met lokale horeca partijen of 

sponsoring te ontvangen vanuit het lokale bedrijfsleven waarmee ze activiteiten kunnen organiseren. 

 

Ten slotte zijn er in diverse steden private cultuurfondsen actief die zich expliciet toeleggen op de bevordering 

van cultuur in de desbetreffende gemeente. De Stichting Bevordering Volkskracht in Rotterdam is hiervan een 

                                                                 
65 Zie: http://www.hetliteratuurhuis.nl/literair-utrecht/ccs-crone-prijzen/.  
66 Zie: https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/9.digitaalloket/Subsidies/2016-09-nota-subsidievoorstellen-cultuurnota-
2017-2020.pdf.pdf en Literatuurhuis (2017). Jaarverslag 2016. 
67 Zie: http://utrecht.jaarverslag-2016.nl/p9294/subsidiestaat-onderwijs en gemeente Utrecht. 
68 Zie: https://crowdaboutnow.nl/campagnes/boekenbar en http://poeziebordeel.nl/.  

http://www.hetliteratuurhuis.nl/literair-utrecht/ccs-crone-prijzen/
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/9.digitaalloket/Subsidies/2016-09-nota-subsidievoorstellen-cultuurnota-2017-2020.pdf.pdf
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/9.digitaalloket/Subsidies/2016-09-nota-subsidievoorstellen-cultuurnota-2017-2020.pdf.pdf
http://utrecht.jaarverslag-2016.nl/p9294/subsidiestaat-onderwijs
https://crowdaboutnow.nl/campagnes/boekenbar
http://poeziebordeel.nl/
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voorbeeld.69 In Utrecht zijn het K.F. Hein Fonds, het Fentener van Vlissingen Fonds, het Elise Mathilde Fonds an 

het Kees Eijrond Fonds hier voorbeelden van.70 

Gemeentelijke vergelijking 

In de sectoranalyse is een vergelijking gemaakt van de financiering van letteren in andere steden. Figuur 5 geeft 

een beeld van de uitgaven van enkele grote Nederlandse gemeenten aan letteren. Het cultuurbeleid in de 

gemeenten is verschillend ingericht. Daarom is het lastig harde uitspraken te doen over de verschillen tussen 

gemeenten. Zo leggen bepaalde gemeenten sterkere accenten op projectsubsidies, terwijl andere gemeenten 

vooral inzetten op meerjarige subsidies. Verder zijn er begrotingsverschillen die een vertekend beeld kunnen 

opleveren. Zo valt cultuureducatie bij de gemeente Amsterdam binnen de cultuurbegroting, terwijl dit bij de 

gemeente Utrecht onder de onderwijsbegroting valt. Daarnaast hanteren gemeenten verschillende definities 

van wat letterenactiviteiten zijn en spelen diverse activiteiten zich af op het raakvlak van letteren en andere 

kunstdisciplines, waardoor de vraag rijst of deze activiteiten als letterenactiviteit kunnen worden gezien. 

                                                                 
69 Zie: https://volkskracht.nl/.  
70 Zie: http://www.kfhein.nl/; http://www.fentenervanvlissingenfonds.nl/; http://www.elisemathilde.nl/content/doelstelling.htm; 
https://keeseijrondfonds.nl/.  

https://volkskracht.nl/
http://www.kfhein.nl/
http://www.fentenervanvlissingenfonds.nl/
http://www.elisemathilde.nl/content/doelstelling.htm
https://keeseijrondfonds.nl/
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 Utrecht Amsterdam71 Den Haag72 Groningen73 Rotterdam74 

Aantal inwoners jan 201775 343.038 844.947 524.882 202.636 634.660 

1. Meerjarige ondersteuning 

1a. Aantal letteren 
instellingen dat meerjarige 
subsidie ontvangt (exclusief 
bibliotheken) 

276 5 6 2 2 

1b. Totaalbedrag meerjarige 
subsidies letteren 

€275.000 €725.000 €832.072 €62.000 €454.500 

1c. Totaalbedrag 
cultuurnota 

€33,5 miljoen €122 miljoen €51,7 miljoen €30 miljoen €94,6 miljoen 

1d. Totaalbedrag meerjarige 
subsidies letteren als 
percentage van totaalbedrag 
cultuurnota 

0,8% 0,6% 1,6% 0,2%77 0,48% 

2. Incidentele ondersteuning 

2a. Jaarlijks totaalbedrag 
gereserveerd voor 
projectsubsidies letteren 

Geen vastgesteld 
bedrag specifiek voor 
letteren. In de periode 
2013-2016 ging het om 
een totaalbedrag van 
€34.900. 

€100.000 Geen vastgesteld bedrag 
specifiek voor letteren. 

Geen vastgesteld bedrag 
specifiek voor letteren. 

€180.000 

2b. Toelichting op proces Voor subsidies onder 
de €4.000 geldt een 
verkorte procedure 
waarvoor 12 
subsidierondes zijn 
ingericht. 
Adviescommissie met 
specialisten van buiten 

De toekenning van 
projectsubsidies verloopt via het 
Amsterdams Fonds voor de 
Kunst (AFK). 

De gemeente Den Haag kent 
twee momenten waarop een 
projectsubsidieaanvraag kan 
worden gedaan. 

De toekenning van 
projectsubsidies loopt via de 
Kunstraad Groningen. 

In Rotterdam kunnen 
makers en uitgevers vier 
keer per jaar een aanvraag 
voor een letteren en 
erfgoed subsidie indienen. 
Voor letterenfestivals 
geldt een andere 
aanvraagroute. 

                                                                 
71 Zie: https://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/toekenningen-vierjarige-subsidies/?t=letteren&d=; Amsterdam (2016). Kunstenplan 2017-2020; gesprek AFK.  
72 Den Haag (2016). Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 'Ruimte voor de spelende mens’ en gesprek gemeente Den Haag. 
73 Groningen (2016). Cultuur Stad Groningen – City of Talent. Kadernota Cultuur Gemeente Groningen 2017-2020 en gesprek gemeente Groningen 
74 Rotterdam (2016). Cultuurplan 2017-2020; reactie op advies RRKC en verdelingsvoorstel. 
75 CBS cijfers van januari 2017. 
76 In Utrecht zijn dit het Literatuurhuis en het Utrechts Dichtersgilde. Gemeente Utrecht (2011). Raadsbesluit Ondersteunen Utrechts Dichtersgilde; Gemeente Utrecht (2016): Nota Subsidievoorstellen 
Cultuurnota 2017–2020. 
77 De situatie in Groningen is enigszins verschillend van de situatie in andere gemeenten, omdat de provincie Groningen een grote rol speelt in cultuursubsidiëring. Als de bijdrage van de provincie Groningen aan 
letteren ook wordt meegerekend, gaat het om een totaalbedrag van €92.000. 

https://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/toekenningen-vierjarige-subsidies/?t=letteren&d
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de gemeente 
beoordeelt aanvragen. 

 
3. Prijzen (type prijs / doelgroep) 

 1. C.C.S. Crone prijs 
(Oeuvreprijs). 
Prijzengeld: €10.000. 
 
2. C.C.S. Crone 
stipendium. 
Prijzengeld: €2.500. 

1. Amsterdamse prijs voor de 
kunst (niet specifiek bedoeld 
voor de letteren). Prijzengeld: 
€35.000. 

1. Campert prijs 
(Dichtbundel). Prijzengeld: 
€6.000. 
 
2. Huygens prijs 
(Oeuvreprijs). Prijzengeld: 
€12.000. 
 
3. Hichtum prijs 
(Tweejaarlijkse 
jeugdboekprijs). Prijzengeld: 
€6.000. 
 
4.Greshoff prijs 
(Tweejaarlijks essayprijs). 
Prijzengeld: €6.000. 
 
5. Bordewijk Prijs (Roman). 
Prijzengeld: €6.000. 
 
Daarnaast draagt de 
gemeente Den Haag bij aan 
de uitreiking van de ECI-
literatuurprijs. 

1. Hendrik de Vries stipendium 
(jaarlijks aan beeldend en 
literair talent). Prijzengeld: 
€6.000. 

N.v.t. 

4. Overige ondersteuning 

 N.v.t. Ontwikkelbudget van maximaal 
€15.000 voor Amsterdamse 
kunstenaars, curatoren en 
programmeurs die hun carrière 
een artistieke impuls willen 
geven.  

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Figuur 6. Overzicht financiering letterensector. 
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3.1.3. Ondersteuningsbehoeften 

Samenvattend omschrijven de gesprekspartners een aantal ondersteuningsbehoeften. Allereerst vinden de 

meeste gesprekspartners dat een relatief klein gedeelte van de Utrechtse Cultuurnota bij de letterensector 

terechtkomt. De gesprekspartners zien diverse mogelijkheden waarop de ondersteuning van de letterensector 

kan worden uitgebreid. Zo geven veel organisatoren van letterenactiviteiten aan op dit moment vrijwillig te 

werken. Voor het leveren van een bijdrage aan de activiteiten die zij organiseren ontvangt iedereen 

(bijvoorbeeld schrijvers, dichters en spoken word artiesten) een vergoeding, behalve de organisatoren zelf. Aan 

de andere kant zijn er enkele gesprekspartners kritisch op het huidige subsidiebeleid van de gemeente, omdat 

zij vinden dat de gemeente Utrecht een veel kleinere rol zou moeten spelen als het gaat om het subsidiëren 

van cultuur. 

Daarnaast constateren gesprekspartners dat er een relatief groot gat is tussen de projectsubsidies en de 

meerjarige subsidies. In Utrecht kan men momenteel alleen een projectsubsidie aanvragen als men iets nieuws 

organiseert. Als gevolg daarvan kunnen (relatief nieuwe) organisatoren van reeds bestaande evenementen 

geen projectsubsidie aanvragen. Tegelijkertijd bestaan de initiatieven te kort voor het aanvragen van een 

meerjarige subsidie. Er is een behoefte aan een tussenlaag in de subsidiemogelijkheden. Een van de 

organisatoren geeft aan dat dit op termijn een reden kan zijn om te vertrekken uit Utrecht.  

 

Makers zien een vergelijkbaar gat tussen de huidige twee literatuurprijzen die Utrecht jaarlijkse uitreikt. Het 

C.C.S. Crone-stipendium is bedoeld voor schrijvers die pas één of twee boeken hebben uitgebracht bij een 

erkende uitgever of een contract heeft voor een eerste uitgave. De C.C.S. Crone-prijs, aan de andere kant, is 

een oeuvreprijs. Alleen ervaren schrijvers komen in aanmerking voor deze prijs. Gesprekspartners merken op 

dat zij het ‘gat’ tussen beide prijzen als groot ervaren, omdat een deel van de schrijvers op dit moment voor 

geen van beide prijzen in aanmerking komt. 

 

Een andere ondersteuningsbehoefte heeft te maken met het vinden van goede, betaalbare locaties voor de 

organisatie van evenementen. Een aantal gesprekspartners geeft aan hier moeite mee te hebben. Opvallend is 

dat een deel van de gesprekspartners dit niet herkent. 

 

Tenslotte benadrukken meerdere gesprekspartners dat de verkiezing van Utrecht tot UNESCO City aanleiding 

zou moeten zijn om te investeren in de Utrechtse letterensector.  

3.2. Bereik en omzet sector 

Deze paragraaf bespreekt het bereik van de Utrechtse letterensector. De paragraaf gaat achtereenvolgens in 

op het bereik van 1) de verschillende organisaties, evenementen en activiteiten, 2) het bereik van de Utrechtse 

boekhandels en 3) het bereik van de Bibliotheek Utrecht. 
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3.2.1. Bereik evenementen en activiteiten 

De onderstaande figuur geeft een indicatie van het jaarlijkse bereik (aantal bezoekers / deelnemers) van 

diverse aan de Utrechtse letterensector verwante organisaties of activiteiten. 

Organisatie of activiteit Aantal bezoekers / 
deelnemers (2016)78 

Dit zijn de schrijvers Gemiddeld 45 per editie 

International Literature Festival Utrecht 3.845 

Literaire meesters Niet georganiseerd in 2016 

Mensen Zeggen Dingen Gemiddeld 240 per editie 

Mooie woorden festival 150 

Nacht van de Poëzie 1.913 

NK Poetry Slam 1.323 

Salon Saffier Gemiddeld 55 per editie 

Vorlesebühne Gemiddelde 45 per editie 

Figuur 7. Aantal bezoekers/deelnemers van een selectie van de activiteiten op het gebied van letteren in 2016. 

In totaal werden in het Literatuurhuis in 2016 109 activiteiten georganiseerd, waar in totaal 12.759 bezoekers 

op af kwamen. 79 Van deze activiteiten organiseerde het Literatuurhuis er 54 zelf, die in totaal 11.914 bezoekers 

trokken. De overige 55 activiteiten waren kleinschalige verhuuractiviteiten. In figuur 7 zijn de drie grote 

evenementen die het Literatuurhuis jaarlijks organiseert opgenomen (IFLU, Nacht van de Poëzie en NK Poetry 

SLAM). Uit cijfers van het Literatuurhuis blijkt dat deze evenementen ook een publiek buiten de Utrechtse 

gemeente grenzen bedienen. Voor deze drie evenementen geldt dat circa 50% van de bezoekers tijdens de 

afgelopen editie niet uit de gemeente Utrecht kwam.80 

 

Diversiteit 

Meerdere gesprekspartners geven aan dat het lastig is een divers publiek met verschillende culturele 

achtergronden te bereiken. Gesprekspartners geven aan dat er een rol ligt voor de gemeente Utrecht om ook 

in beleid diversiteit te stimuleren. De gemeente Utrecht benadrukt in reactie hierop dat zij hier open voor staat 

maar het uitgangspunt van de gemeente is om dit in co-creatie te doen met subsidie-aanvragers.  

3.2.2. Boekhandels 

Hoewel het aantal boekhandels afneemt, blijft de fysieke boekhandel de favoriete plek om boeken aan te 

schaffen. In 2016 bezocht ruim driekwart van de Nederlanders wel eens een fysieke boekenhandel. Uit 

onderzoek blijkt bovendien dat meer Nederlanders (47%) liever een boek kopen in een fysieke boekhandel, dan 

via het internet (30%). Voor 24% van de Nederlanders geldt dat zij ongeveer even vaak boeken aanschaften in 

een fysieke boekhandel als via internet.81 Daarnaast verschijnen er in Nederland jaarlijks circa 3.000 

vertalingen.82 Het is onbekend welk percentage hiervan afkomstig is uit Utrecht. 

                                                                 
78 Literatuurhuis (2017). Jaarverslag 2016 en data-uitvraag organisatoren. 
79 Literatuurhuis (2017). Jaarverslag 2016. 
80 Literatuurhuis (2017). Jaarverslag 2016. 
81 Zie: http://kvbboekwerk.nl/marktcijfers/consumentenonderzoek/.  
82 Utrecht (2017). Bidbook Utrecht Candidate City of Literature. 

http://kvbboekwerk.nl/marktcijfers/consumentenonderzoek/
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Figuur 8. Omzet ontwikkeling boekenmarkt in Nederland. 

Figuren 7, 8 en 9 presenteren de landelijke omzetontwikkelingen in de boekenmarkt.83 In 2015 werd de 

meerjarige neerwaartse trend van de totale afzet van fysieke boeken doorbroken. De totale omzet van 

algemene boeken steeg dit jaar met 2,8% ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2016 zette deze trend zich 

voort. De gemiddelde boekenprijs was in 2016 €13,18 voor fysieke boeken en €7,51 voor e-books. De 

gemiddelde prijs voor e-books daalt gestaag. In 2012 was de gemiddelde prijs voor een e-book nog €9,94. 

Onderzoeksbureau PwC verwacht op basis van extrapolatie van gegevens dat de consumentenmarkt voor 

boeken enkele procenten zal stijgen de komende jaren.84 Specifieke omzetcijfers van Utrechtse boekhandels 

zijn niet bekend. 

 
Figuur 9. Afzet fysieke boeken in miljoenen.              Figuur 10. Afzet digitale boeken in miljoenen. 

3.2.3. Bereik Bibliotheek Utrecht 

In 2016 waren in Nederland 3,7 miljoen mensen lid van een bibliotheek. Dit aandeel lijkt de afgelopen vijf jaar 

geleidelijk af te nemen.85 Figuren 11 en 12 tonen dat ook het totaal aantal uitleningen afneemt. In 2011 

werden er nog meer dan 100 miljoen boeken uitgeleend. In de periode tot en met 2015 daalde dat aantal met 

20%, naar een totaal van circa 80 miljoen uitgeleende boeken. De Bibliotheek Utrecht ziet een sterke toename 

van het aantal online bezoekers van de bibliotheek, via de website of de app (zie figuur 13). Er is een lichte 

daling waarneembaar in het aantal fysieke bezoeken aan de bibliotheek. Daarnaast valt op dat het aantal 

uitleningen van e-books snel toeneemt. 

                                                                 
83 Zie: https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Boekhandels 
84 Zie: PwC entertainment and media outlook for the Netherlands 2017-2021. 
85 Zie: http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82469NED.  
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Figuur 11. Aantal fysieke uitleningen Bibliotheek Utrecht. 

 
Figuur 12. Aantal digitale uitleningen Bibliotheek Utrecht. 

 
Figuur 13. Bezoeken aan de Bibliotheek Utrecht. 
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4. Trends en ontwikkelingen 

Dit hoofdstuk bespreekt een aantal trends in de letterensector. Waar mogelijk wordt toegelicht wat de 

betekenis van deze ontwikkelingen is voor de Utrechtse letterensector. Daarnaast worden enkele 

demografische ontwikkelingen - en de consequenties van deze ontwikkelingen voor de Utrechtse 

letterensector - besproken. 

4.1. Ontwikkelingen in de letteren 

We identificeren diverse trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor de toekomst van de letterensector. 

De trends zijn op te delen in drie categorieën: 

1. Digitalisering 

2. Marktvernieuwingen 

3. Nieuwe activiteiten/disciplines binnen de letteren 

1. Digitalisering 

 De verkoop en het uitlenen van e-books nemen toe. Het aantal jaarlijks verkochte e-books groeide in 

de periode 2009-2016 sterk en vrij constant.86 Uit onderzoek van het CBS blijkt verder dat Nederlandse 

openbare bibliotheken steeds meer e-books uitlenen. In 2016 hebben alle openbare bibliotheken 

gezamenlijk ruim 2,8 miljoen e-books uitgeleend, een toename van 74% ten opzichte van het 

voorgaande jaar. Ook de verkoop van e-books neemt nog steeds toe. In 2016 waren e-books goed 6% 

van de totale boekverkoop. Bij de online boekverkoop ligt het percentage verkochte e-books met 28% al 

een stuk hoger. Bovendien is de gemiddelde e-book prijs de afgelopen jaren gestaag gedaald. In 2012 

kostte een e-book nog gemiddeld €9,94. In 2016 kwam de gemiddelde e-book prijs uit onder de €8. Het 

aandeel verkochte e-books blijft echter een relatief bescheiden, zeker wanneer dit wordt vergeleken 

met de downloads of streaming van films, games of muziek.87  

 Toename online boekverkoop. Boeken worden in toenemende mate gekocht via internet.88 Daarnaast 

zijn er diverse bedrijven bezig met het toepassen van businessmodellen vergelijkbaar met die van 

Spotify en Netflix op de boekenmarkt, waarbij voor een vast bedrag per maand een onbeperkt boeken 

gelezen kunnen worden. Tot op heden is er in Nederland geen partij echt doorgebroken met deze 

strategie. Wanneer dat wel gebeurt, heeft dat mogelijk gevolgen voor de boekverkoop door 

boekhandels en het uitlenen van boeken door bibliotheken. 

 Self-publishing neemt toe. Uit data van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal kleine 

uitgeverijen in Nederland groeit. Zelfstandig een boek uitgeven is onder andere een uitkomst voor 

mensen die geen kans krijgen bij een professionele uitgeverij of zelf het beheer van hun boek in handen 

willen houden.89 Uit cijfers van KVB Boekenwerk blijkt dat 95% van de omzet van boekenmarkt in 

handen is van circa 160 ‘beeldbepalende’ uitgeverijen. De overige 5% wordt verdeeld over 4.000 andere 

uitgeverijen. Dit is een indicatie dat self-publishing vooralsnog niet verantwoordelijk is voor een groot 

deel van de uitgeef markt.90 

                                                                 
86 Zie: https://www.leesmonitor.nu/boekenvak#nederland-internationaal-sterk.  
87 Zie: https://www.leesmonitor.nu/boekenvak#nederland-internationaal-sterk.  
88 Zie: https://www.leesmonitor.nu/boekenvak#nederland-internationaal-sterk.  
89 Letterenfonds (2016). Beleidsplan Nederlands Letterenfonds 2017-2020, p. 7; Zie: http://www.cultuurindex.nl/nieuws/steeds-meer-self-
publishers-nederland.  
90 Zie: https://www.kvbboekwerk.nl/monitor/uitgevers/monitor-2016.  

https://www.leesmonitor.nu/boekenvak#nederland-internationaal-sterk
https://www.leesmonitor.nu/boekenvak#nederland-internationaal-sterk
https://www.leesmonitor.nu/boekenvak#nederland-internationaal-sterk
http://www.cultuurindex.nl/nieuws/steeds-meer-self-publishers-nederland
http://www.cultuurindex.nl/nieuws/steeds-meer-self-publishers-nederland
https://www.kvbboekwerk.nl/monitor/uitgevers/monitor-2016
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 De Nederlandse bevolking leest sinds de jaren ’50 steeds minder. Vergeleken met andere landen lezen 

Nederlanders echter relatief veel.91 De laatste jaren lezen met name jongeren (13-19 jaar) steeds 

minder. In 2013 lazen jongeren nog gemiddeld 23 minuten per dag (gedrukt en digitaal), in 2015 waren 

dat nog 10 minuten per dag.92 

2. Marktvernieuwingen 

 Veranderende rol van boekhandels en bibliotheken. Onder andere door de toename van de online 

boekverkoop, verandert de rol van boekhandels. Boekhandels en bibliotheken worden meer en meer 

ontmoetingsplekken waar bijvoorbeeld lezerscommunities samen komen en waar letterenactiviteiten 

worden georganiseerd.93  

 Omzet boekhandels stijgt. De omzet van de totale boekenmarkt is in 2015 voor het eerst weer 

gestegen. Daarbij valt op dat de boekverkoop in Nederland harder groeit dan in andere Europese 

landen.94  

 Veranderingen in populariteit genres. Hoewel fictie in 2016 met een verkoopaandeel van 42% nog 

steeds het best verkopende boekgenre was, daalt de populariteit van het genre geleidelijk. In 2012 lag 

dit percentage nog op 45%. Kinder- en jeugdboeken winnen aan terrein. Het verkoopaandeel van 

kinder- en jeugdboeken steeg in de periode van 2012-2016 van 22% naar 25%.95 

3. Nieuwe activiteiten/disciplines binnen de letteren 

 Opkomst van spoken word. Spoken word is een combinatie van proza, poëzie en drama op een podium. 

De afgelopen jaren is het aantal spoken word activiteiten in Nederland toegenomen. Hoewel 

cijfermatige onderbouwing niet voorhanden is, zijn er diverse indicaties dat Spoken Word in Nederland 

aan terrein heeft gewonnen. Zo werd op 17 november 2017 de tweede editie van de Van Dale SPOKEN 

word Awards georganiseerd en kent Nederland inmiddels meerdere spoken word evenementen.96 Een 

voorbeeld van spoken word activiteiten in Utrecht is Mensen Zeggen Dingen. Mensen Zeggen Dingen 

organiseert sinds september 2016 regelmatig spoken word avonden in Utrecht. In december 2017 vindt 

de 12e editie van Mensen Zeggen Dingen Utrecht plaats.97 

 Festivalisering. In de afgelopen 30 jaar is het aantal festivals in Nederland sterk toegenomen. Ook in de 

culturele sectoren neemt het aantal festivals toe. Kenmerkend aan deze festivals is dat diverse culturele 

disciplines samenkomen en dat er wordt samengewerkt op de raakvlakken van de verschillende 

disciplines. De Raad voor Cultuur spreekt van een beleveniscultuur “We willen alles, meteen en 

overal.”98 Het Letterenfonds stelt in haar Beleidsplan 2017-2020 dat festivals een essentiële rol spelen in 

het vergroten van het publieksbereik voor de letteren en (nieuwe) schrijvers in het bijzonder.99 

  

                                                                 
91 Zie: https://www.leesmonitor.nu/leestijd. 
92 Zie: https://www.leesmonitor.nu/wie-lezen-er. 
93 Zie: https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Boekhandels. 
94 Zie: https://www.leesmonitor.nu/boekenvak#nederland-internationaal-sterk.  
95 Zie: https://www.leesmonitor.nu/boekenvak#nederland-internationaal-sterk. 
96 Zie: http://www.vandale.nl/kick-off-van-dale-spoken-awards-2017; en zie: https://www.hiphopinjesmoel.com/achtergronden/spoken-
word-een-groeiende-scene-vol-toekomstplannen/.  
97 Zie: http://www.mensenzeggendingen.nl/.  
98 Raad voor Cultuur (2014). De Cultuurverkenning – Ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland. 
99 Letterenfonds (2016). Beleidsplan Nederlands Letterenfonds 2017-2020. 

https://www.leesmonitor.nu/leestijd
https://www.leesmonitor.nu/wie-lezen-er
https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Boekhandels
https://www.leesmonitor.nu/boekenvak#nederland-internationaal-sterk
https://www.leesmonitor.nu/boekenvak#nederland-internationaal-sterk
http://www.vandale.nl/kick-off-van-dale-spoken-awards-2017
https://www.hiphopinjesmoel.com/achtergronden/spoken-word-een-groeiende-scene-vol-toekomstplannen/
https://www.hiphopinjesmoel.com/achtergronden/spoken-word-een-groeiende-scene-vol-toekomstplannen/
http://www.mensenzeggendingen.nl/
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4.2. Demografische ontwikkelingen Utrecht 

Op 1 januari 2016 telde Utrecht 338.986 inwoners. De verwachting is dat Utrecht in 2028 de grens van 400.000 

inwoners passeert. Dit is vier jaar eerder dan de prognosecijfers vorig jaar lieten zien. Dat heeft te maken met 

de verwachtingen en ambities op het gebied van woningbouw. Er zijn ambities uitgesproken om te investeren 

in verschillende bouwlocaties in de stad.100 De Utrechtse bevolking is relatief jong en dat zal de komende jaren 

waarschijnlijk ook zo blijven. De verwachting is echter dat het aantal 65-plussers de komende jaren relatief 

sterk zal groeien. In 2016 was 10,2% van de Utrechters 65-plusser, in 2040 zal dat percentage naar verwachting 

zijn toegenomen tot 13,6%.  

Een ander opvallend kenmerk van de Utrechtse bevolking is het opleidingsniveau. Vergeleken met de grootste 

gemeenten in Nederland, is de Utrechtse bevolking het hoogst opgeleid.101 Dit heeft mogelijk betekenis voor 

de Utrechtse letterensector. Uit cijfers van Stichting Lezen blijkt dat hoogopgeleiden (hbo of WO) over het 

algemeen meer lezen dan midden- of lager opgeleiden.102 In 2016 las 41% van de hoogopgeleiden op dagelijkse 

basis een boek. Voor midden opgeleiden lag dit percentage op 36% en voor laagopgeleiden op 24%.   

                                                                 
100 Zie: https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-
cijfers/Rapportage_Bevolkingsprognose_2016.pdf  
101 Zie: https://www.utrechttoolkit.nl/sites/nl.utrechttoolkit.www/files/documents/Utrecht-bij-de-hand_NLweb.pdf  
102 Zie: https://www.leesmonitor.nu/nl/wie-lezen-er.  

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/Rapportage_Bevolkingsprognose_2016.pdf
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/Rapportage_Bevolkingsprognose_2016.pdf
https://www.utrechttoolkit.nl/sites/nl.utrechttoolkit.www/files/documents/Utrecht-bij-de-hand_NLweb.pdf
https://www.leesmonitor.nu/nl/wie-lezen-er
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5. Waarde Utrechtse 
Letterensector 

Op basis van voorgaande hoofdstukken schetsen we in dit hoofdstuk een beeld van de waarde van de 

Utrechtse letterensector. Wat is op dit moment de artistieke, economische en maatschappelijke waarde van de 

letterensector voor Utrecht? Wat is met name bepalend voor deze waarde en wat kan deze waarde 

versterken? We constateren dat de waarden aan elkaar gerelateerd kunnen zijn. De artistieke waarde van een 

product (werk of activiteit) is veelal het startpunt. Kunst kan ook een maatschappelijk doel beogen. Zodoende 

kan een kunstenaar bewust maatschappelijke waarde toevoegen. Denk aan de Letters van Utrecht die een 

gedicht met de snelheid van één letter of leesteken op een steen per week onthullen. Kunst kan, ook zonder 

een expliciet maatschappelijk doel te hebben, maatschappelijke waarde toevoegen. Bijvoorbeeld doordat een 

kunstwerk wijkbewoners samenbrengt en inspireert. Wanneer een festival bezoekers trekt naar Utrecht, is dat 

een vorm van de economische waarde van cultuur. 

5.1. Artistieke waarde 

De artistieke waarde van de letterensector in Utrecht komt tot uiting in de producten van makers en de 

activiteiten die worden georganiseerd in de stad. Bij artistieke waarde kan worden gedacht aan vakmanschap, 

ontwikkeling van kunstvormen en multidisciplinariteit maar ook talentontwikeling en opleidingen. Er zijn in 

Utrecht circa 100 professionele schrijvers en dichters van fictie bekend bij het Literatuurhuis. Een deel van de 

Utrechtse dichters is in Utrecht verenigd in het Dichtersgilde. Het Dichtersgilde draagt zorg voor een divers 

aanbod van stadsgedichten. Het initiatief biedt een bijdrage aan vakmanschap door aankomende dichters 

kansen te bieden tot ontwikkeling en uitwisseling. Daar komt bij dat verschillende festivals zich specifiek 

richten op de ontwikkeling van talent. 

De letterensector in Utrecht speelt zich voor een belangrijk deel af buiten de gesubsidieerde sector. Uniek aan 

de Utrechtse letterensector is dat de stad de enige UNESCO City of Literature is in Nederland. Makers, 

organisatoren van festivals en boekhandels kennen elkaar goed in Utrecht en helpen elkaar bij het organiseren 

van activiteiten. Er worden veel activiteiten georganiseerd die veelal niet ondersteund worden door de 

gemeente Utrecht. De meeste grote literaire evenementen van Utrecht worden georganiseerd door stichting 

Het Literatuurhuis. Activiteiten als de Nacht van de Poëzie, het NK Poetry Slam en het International Literature 

Festival Utrecht (ILFU) zijn toonaangevende festivals in Nederland. Veel van de activiteiten die in Utrecht 

worden georganiseerd maken verbindingen tussen de letteren en andere vormen van cultuur zoals theater en 

muziek. De innovatie van kunstvormen in Utrecht draagt bij aan de artistieke waarde.  

Volgens gesprekspartners heeft de Utrechtse letterensector bovendien een aantrekkingskracht op jonge 

makers. Daar komt bij dat er verschillende opleidingen zijn op het gebied van letteren in de stad Utrecht. Zo 

zijn er opleidingen op het gebied van letteren aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht maar ook bij de 

Universiteit Utrecht. 

De artistieke waarde kan worden gestimuleerd door het faciliteren van meer verbindingen in de letterensector. 

Concreet kan worden gedacht aan een overleg met de letterensector als initiatief vanuit het Literatuurhuis. 

Daarnaast kan de gemeente Utrecht een rol spelen bij het stimuleren van initiatieven die zorgen voor 
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verbindingen tussen de letteren en theater en muziek. Een aantal gesprekspartners geven aan behoefte te 

hebben aan een betere beschikbaarheid van voorzieningen die geschikt zijn voor de presentatie van de 

letteren. De nieuwe centrale bibliotheek op de Neude kan hier vanaf 2018 een rol in spelen. 

5.2. Maatschappelijke waarde 

De maatschappelijke waarde van kunst en cultuur betreft in de lokale context de bijdrage aan de samenleving, 

bijvoorbeeld door burgers te inspireren, ontwikkelen en samen te brengen.103 Laat de Utrechtse letterensector 

mensen meedoen in de maatschappij, smeedt het verbanden tussen mensen die verder gaan dan een 

activiteit/evenement en/of versterkt het de verbinding tussen mensen en hun directe (sociale) omgeving? 

Laten organisaties in de Utrechtse letterensector een (tegen-)geluid horen, helpen ze bij het vormen van 

bijvoorbeeld een culturele identiteit of laten ze een dialoog of debat ontstaan over een maatschappelijk 

onderwerp? Veroorzaakt de Utrechtse letterensector effecten in andere (ook niet culturele) sectoren? 

Veel van de activiteiten die in Utrecht worden georganiseerd maken verbindingen tussen de letteren en andere 

vormen van cultuur zoals theater en muziek. Deze kruisbestuiving (cross overs) dragen bij aan de 

maatschappelijke waarde. Daarnaast kunnen deze cross overs ook bijdragen aan het toegankelijker maken van 

de letteren. Daarnaast zijn er ook activiteiten die worden georganiseerd door boekhandels zoals Savannah Bay 

die zich richten op het bespreekbaar maken van maatschappelijke onderwerpen waardoor een dialoog of 

debat op gang kan komen.  

Als wordt gekeken naar een meer individueel niveau van de maatschappelijke waarde, dan proberen de 

activiteiten in Utrecht een beweging te bewerkstelligen in het leven van individuele 

bezoekers/deelnemers/burgers van Utrecht. Werken van makers willen bijdragen aan het leren, ontroeren en 

inspireren van lezers. Deze individuele effecten kunnen weer leiden tot de meer brede maatschappelijke 

effecten. 

Meerdere gesprekspartners geven aan dat het lastig is om een divers publiek met verschillende culturele 

achtergronden te bereiken. De bibliotheek probeert hier met haar activiteiten een rol bij te spelen. Als het de 

Utrechtse letterensector lukt om een meer divers publiek te bereiken dan kan dit ook leiden tot een 

versterking van de maatschappelijke waarde van de Utrechtse letterensector.  

5.3. Economische waarde 

Indicatoren voor de economische waarde van een sector zijn de aantrekkelijkheid voor bezoekers (toerisme), 

de leefbaarheid van een stad maar ook directe inkomsten uit de sector (werkgelegenheid en omzet).104 

De Cultuurkaart Utrecht van de Atlas voor Gemeenten gaat nader in op de aantrekkingskracht van kunst en 

cultuur en geeft inzicht in de aantrekkelijkheid voor bezoekers. Voor de letteren is het beeld van Utrecht 

positief omdat ten opzichte van het gemiddelde van andere steden Utrecht meer vestigingen van bibliotheken 

en meer boekwinkels en antiquariaten per inwoner heeft. Ook biedt Utrecht meer culturele evenementen 

(breder dan enkel letteren) dan andere steden. Culturele voorzieningen in een stad leveren een bijdrage aan de 

leefbaarheid van de stad. Verder suggereert het onderzoek dat de aanwezigheid van culturele instellingen een 

positieve invloed heeft op de huizenprijzen in de buurt van deze instellingen. Als een andere belangrijke factor 

                                                                 
103 Gielen, P., Elkhuizen, S., Van den Hoogen, Q., Lijster, T. & Otte, H. (2014). De waarde van cultuur, p. 61-68. 
104 Gielen, P., Elkhuizen, S., Van den Hoogen, Q., Lijster, T. & Otte, H. (2014). De waarde van cultuur, p. 49-61. 
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voor de economische waarde van een sector wordt vaak ook gekeken naar de vestiging van hoger opgeleide 

bewoners. Op dit moment is Utrecht de stad met het hoogste percentage hoogopgeleide stellen. 

In 2016 zijn door het Literatuurhuis 109 activiteiten georganiseerd waar in totaal 12.759 bezoekers op af 

kwamen. Voor drie evenementen geldt dat circa 50% van de bezoekers tijdens de afgelopen editie niet uit de 

gemeente Utrecht kwam. De activiteiten dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Utrecht voor bezoekers. Van 

andere activiteiten in Utrecht zijn vaak geen cijfers bekend over het aantal bezoekers maar gesprekspartners 

geven aan dat ook bij deze activiteiten bezoekers van buiten Utrecht komen. Daarnaast zijn directe inkomsten 

uit de sector als het gaat om werkgelegenheid en omzet niet bekend. Belangrijk aandachtspunt is dan ook om 

dit onderdeel van de economische waarde van de letterensector in Utrecht in de toekomst wel zichtbaar te 

maken.  

Utrecht is sinds dit jaar de eerste UNESCO City of Literature in Nederland. Dit biedt kansen voor de sector maar 

volgens stakeholders en KWINK groep ook voor de gemeente om te kiezen voor een stimulering van de 

letterensector. De sector heeft de behoefte geuit aan meer financiële ondersteuning van initiatieven. We zien 

als aandachtspunt hierbij dat er dan vanuit de gemeente Utrecht een visie of idee dient te zijn over de wijze 

waarop zij de Utrechtse letterensector wil ondersteunen en stimuleren.
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Bijlage 1. Overzicht gesprekspartners 

Individuele gesprekspartners 

 Organisatie Gesprekspartners  

1 Het Literatuurhuis Michaël Stoker 

2 Bibliotheek Utrecht Ton van Vlimmeren 

3 Gemeente Utrecht Ilonka Lourenz en Hans Goedkoop 

4 Amsterdams Fonds voor de Kunsten Kirsten de Graaff 

5 Gemeente Groningen Marije van der Heide 

6 Gemeente Rotterdam Kim Versluijs 

7 Gemeente Den Haag Marina Hagendoorn 

8 Luiting Sijthoff (VBK) Geneviève Waldmann 

9 Uitgeverij Matrijs Toine Maas 

10 Uitgeverij IJzer Willem Desmense 

11 Festival Mooie Woorden Lisa Weeda 

Groepsgesprek makers 

 Gesprekspartners  

1 Onno Kosters 

2 Alexis de Roode 

3 Manon Uphoff 

4 Stephan Enter 

5 Mia You 

6 Baban Kirkuki 

7 Gerda Blees 

Groepsgesprek boekhandels 

 Boekhandel Gesprekspartners  

1 Savannah Bay Marischka Verbeek 

2 Broese Boekhandels Sandra van Doorn 

3 Boekhandel Bijleveld Merijn Schipper 

4 Utrechtse Kinderboekenwinkel Dorothée Cras 
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Groepsgesprek festivals en podia 

 Organisatie Gesprekspartners  

1 Salon Saffier Marijke van Dorst 

2 Drongo Talenfestival Maaike Verrips 

3 Dit zijn de Schrijvers Babette Straus en Lola de Koning 

4 Spoken word bij Broei Hugo de Haas van Dorsser 

5 Mensen Zeggen Dingen Teddy Tops 

6 ZIMIHC Leendert van Veldhuizen 

7 Vorlesebühne Bernhard Christiansen en Mariska Susebeek 

8 Poëziebordeel Missy Green en Thies de Waard 

Groepsgesprek overige partijen 

 Organisatie Gesprekspartners  

1 Universiteit Utrecht, faculteit 
Geesteswetenschappen 

Wiljan van den Akker 

2 Universiteit Utrecht, departement Taal, 
Literatuur en Cultuur 

Ann Rigney en Geert Buelens 

3 De VoorleesExpress Jorinde van Leeuwen 

4 Letterenfonds Pieter Jan van der Veen 

5 Expertisecentrum Literair Vertalen Gea Schelhaas 
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Bijlage 2. Literatuurlijst 

Literatuurlijst  

Amsterdam (2016). Kunstenplan 2017-2020. 

APE (2016). Inkomensonderzoek schrijvers en vertalers. Een kwantitatief onderzoek naar de 
inkomsten van schrijvers en vertalers over de belastingjaren 2013 en 2014. 

APE & Dialogic (2014). Tweede evaluatie van de wet op de vaste boekenprijs. 

Atlas voor Gemeenten (2017). Cultuurkaart Utrecht. Het belang van kunst en cultuur voor de stad 
Utrecht. 

Den Haag (2016). Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 'Ruimte voor de spelende 
mens’. 

Gemeente Utrecht (2016). Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017–2020. 

Gemeente Utrecht (2016). Utrecht, culturele metropool in ontwikkeling. Adviescommissie 
Cultuurnota 2017-2020. 

Gemeente Utrecht (2011). Raadsbesluit Ondersteunen Utrechts Dichtersgilde. 
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Groningen (2016). Cultuur Stad Groningen – City of Talent. Kadernota Cultuur Gemeente Groningen 
2017-2020. 
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Meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2017-2020. 

Letterenfonds (2016). Beleidsplan Nederlands Letterenfonds 2017-2020. 

Letterenfonds (2017). Jaarverslag 2016. 

Literatuurhuis (2017). Jaarverslag 2016. 

Ministerie van OCW (2016). Cultuur in Beeld 2016. 

Ministerie van OCW. Onderwijsdata. 

Utrecht (2017). Bidbook Utrecht Candidate City of Literature. 

Raad voor Cultuur (2014). De Cultuurverkenning – Ontwikkelingen en trends in het culturele leven in 
Nederland. 

Raad voor Cultuur (n.d.). Sectoranalyse Letteren en Bibliotheken. 

Rotterdam (2016). Cultuurplan 2017-2020; reactie op advies RRKC en verdelingsvoorstel. 

SER & Raad voor Cultuur (2016). Verkenning arbeidsmarkt culturele sector. 

Stichting De Bibliotheek Utrecht (2017). Jaarplan / begroting 2017. 

Verwijzingen naar websites staan enkel opgenomen in de voetnoten. 
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Bijlage 3. Bereik Bibliotheek Utrecht 

 

Bijlage 4. Overzicht financieringsmogelijkheden Letterenfonds 

1. De biografieregeling stimuleert de totstandkoming van biografieën met als onderwerp één of meer 

hoofdpersonen die toonaangevend dan wel van groot belang zijn (geweest) voor de letterkunde of 

cultuurgeschiedenis van Nederland. 

2. Regelingen projectsubsidies voor publicaties van nieuw literair werk van in Nederland wonende 

schrijvers (voor de markt in Nederland) en voor literaire vertalingen (voor vertalingen van buitenlandse 

literaire werken voor de markt in Nederland). 

3. Talentbeurzen voor studenten van de Master Literair Vertalen en van de Vertalersvakschool waarmee zij 

zich bij een vertaalproject kunnen laten begeleiden door een ervaren collega. 

4. Subsidie literaire festivals voor het ondersteunen van festivals en programma’s. Het Letterenfonds wil 

het literair lezen stimuleren door zowel meerjarige als incidentele ondersteuning aan festivals, literair-

educatieve instellingen en programma’s te bieden. In de periode 2013-2016 subsidieerde het 

Letterenfonds in totaal acht festivals voor een bedrag van €1.392.500,-.105 

5. Talentontwikkelingsprogramma’s nationaal en internationaal zoals Slow Writing Labs, het programma 

Wanderlust voor schrijvers en bemiddelaars in de literatuur, de Vertalersfabriek waarbij ervaren 

vertalers jonge literair vertalers coachen, het programma The Chronicles waarbij vertalers en auteurs 

zich presenteren aan publiek, maar ook individuele deskundigheidsbevordering van vertalers in en uit 

het Nederlands in samenwerking met het Expertisecentrum Literair Vertalen. 

6. Regeling Eregelden. Sinds 1992 werd door het fonds deze regeling uitgevoerd waarbij ongeveer 25 

oudere schrijvers en vertalers een jaarlijks eregeld ontvingen. Medio 2012 is de regeling stopgezet voor 

nieuwkomers. De schrijvers en vertaling die reeds eregelden ontvingen blijven dit in de toekomst ook 

ontvangen.  

7. Regeling Reiskosten buitenland houdt in dat het Letterenfonds budget beschikbaar stelt ter vergoeding 

van reiskosten voor de deelname van Nederlands- of Friestalige auteurs en vertalers in het Nederlands 

aan literaire programma’s, manifestaties en/of promotionele activiteiten ten behoeve van vertaald eigen 

                                                                 
105 Informatie van het ministerie van OCW. 

Categorie 2011 (gerealiseerd) 2012 (gerealiseerd) 2013 (gerealiseerd) 2014 (gerealiseerd) 2015 (gerealiseerd) 2016 (gerealiseerd) 2017 (beoogd)

Leners 65.177 65.928 68.171 68.541 71.133 72.657 70.000

Aantal fysieke bezoeken 1.300.700 1.312.740 1.302.433 1.319.517 1.293.937 1.131.029 1.295.000

Digitale bibliotheek / bezoekers 

website + app (vanaf 2015) 730.070 801.608 875.598 950.668 1.016.581 1.067.255 980.000

Aantal uitleningen 2.772.544 2.800.635 2.729.423 2.733.336 2.640.728 2.557.193 2.700.000

Uitleningen E-books N.b. N.b. N.b. 15.446 35.936 57.673 40.000

Abonnees Nieuwsbrief (digitaal) N.b. N.b. 26.911 27.500 30.683 31.230 N.b.

Abonnees Nieuwsbrief jeugd 

(digitaal) - Start: september 2014 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 16.000 14.961 22.531 N.b.

Volgers op Twitter N.b. N.b. 2.045 2.200 2.864 3.044 N.b.

Facebook aantal 'likes' N.b. N.b. N.b. 3.682 5.549 6.132 N.b.
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werk in het buitenland (promotiereizen) en voor de totstandkoming van nieuw literair werk 

(studiereizen). 

8. Het Letterenfonds beheert drie schrijversresidenties in Nederland, te weten het Roland Holsthuis in 

Bergen, het Anne Frank appartement in Amsterdam en de Amsterdamse Schrijversresidentie op het 

Spui. Daarnaast biedt het residentiemogelijkheden in samenwerking met de Van Eyck Academie in 

Maastricht. 

9. De Regeling Literaire Tijdschriften biedt tijdschriften de mogelijkheid een tweejarige projectsubsidie aan 

te vragen ten behoeve van auteurshonoraria en redactiekosten. 

10. De Schwob-regeling biedt ondersteuning aan literaire uitgeverijen die een risicovolle maar belangrijke 

nieuwe vertaling van een klassiek buitenlands werk in het Nederlands willen publiceren. 

11. Met de regeling Digitale literatuur kunnen schrijvers en vertalers met een budget voor scholing of 

research & development onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zich verder te ontwikkelen. Bij deze 

regeling wordt afgestemd met Stichting Lezen en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 

12. Vertaalsubsidies buitenland. Buitenlandse uitgevers kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage in 

de vertaalkosten van een oorspronkelijk Nederlands literair werk. 

13. Om literaire werken in het buitenland te promoten presenteert het Letterenfonds de Nederlandstalige 

literatuur op de belangrijkste internationale boekenbeurzen, organiseert het gesprekken tussen de 

genrespecialisten van het fonds en buitenlandse uitgevers, en voert het een bezoekersprogramma voor 

buitenlandse uitgevers uit.106 

14. In het verlengde hiervan organiseert het Letterenfonds, veelal in samenwerking met het Vlaams Fonds 

voor de Letteren, grootschalige manifestaties en festivals rondom Nederlandstalige literatuur in het 

buitenland. Ook kent het Letterenfonds (zelfstandig of in samenwerking met andere literaire 

organisaties) prijzen toe ter bekroning van het werk van vertalers en schrijvers zoals de Nederlands 

Letterenfonds Vertaalprijzen en de Europese Literatuurprijs. 107 

15. Het Letterenfonds draagt daarnaast nog de verantwoordelijkheid voor twee stichtingen die privaat geld 

beheren: de Stichting Steunfonds Stimulering Nederlandse Literatuur (Steunfonds) en het Bert 

Schierbeekfonds (BSF). Het Steunfonds beheert een nalatenschap van de Engelse dichter, vertaler en 

criticus James Brockway en het BSF richt zich sinds 2009 op de exploitatie van het Roland Holsthuis in 

Bergen.108 

Bijlage 5. Overzicht private financiers Literatuurhuis 

 Prins Bernhard Cultuurfonds 

 VSBFonds 

 Fonds 21 

 LIRA Fonds 

 Kees Eijrond Fonds 

 Stadscitaten Fonds 

 KF Hein Fonds 

 Fentener van Vlissingen Fonds 

 

 

                                                                 
106 Nederlands Letterenfonds (2017). Jaarverslag 2016, p. 11-19; 43-78. 
107 Nederlands Letterenfonds (2017). Jaarverslag 2016, p. 79. 
108 Nederlands Letterenfonds (2017). Jaarverslag 2016, p. 96. 


