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Meer fijnkost,  
minder worst

Moeten er nog tijdschriften zijn? Om de zoveel tijd duikt die vraag weer op  
in de media of in het parlement. Of gewoon op café, als daar alweer een paar 
jonge brains en branies samen verwoed naar manieren zoeken om hun eigen 
kijk op de culturele of literaire zaken met meer volk te delen. Moeten er nog 
tijdschriften zijn? 

Doorgaans luidt het intuïtieve antwoord: nee. Er zijn er al te veel, meneer. 
Niet rendabel, mevrouw. De tijd van papier is voorgoed voorbij. En wie leest 
die dingen nog? Vandaag vind je toch alles op je telefoon? Het is maar een 
greep uit alle boutades die door de lucht vliegen als het onderwerp op tafel 
komt, wel of niet op basis van veel kennis en lectuur van de tijdschriften zelf. 

Deze bescheiden publicatie wil wat extra inzage bieden. Aan beleidsmakers, 
onderzoekers, culturele stakeholders en iedereen met een neus voor maga
zines. Wat is anno 2019 de werkelijkheid tussen de lijnen en achter de cover 
van de Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften? Hoe ziet hun 
totaalplaatje eruit als je het onder de loep neemt als fijnkost, in plaats van  
het plat te slaan met de eenheidsworst ‘de tijdschriften’? 

Het is er het moment voor. Terwijl het Kunstenpunt een nieuwe landschaps
tekening voorbereidt voor de volgende kunstenperiode 20222026, denkt het 
Vlaamse cultuurbeleid na over een aangescherpt geïntegreerd tijdschriften
beleid, zeker sinds onafhankelijke erfgoedtijdschriften geen onderdak meer 
vinden in het nieuwe Erfgoeddecreet. Er staat een nieuw bovenlokaal cultuur
beleid op stapel en er komen in mei nieuwe verkiezingen aan. 

Hoe de meerwaarde en het potentieel van tijdschriften nog beter oogsten 
voor een veranderend cultureel en literair veld, binnen een verschuivend 
beleid en in een snel evoluerende samenleving? 

Ook voor de 35 tijdschriften die zich in 2014 gebundeld hebben onder de 
koepel Folio, blijft dat een open en oprechte vraag. Gedrukte media staan nu 
eenmaal onder druk. Hun vaste abonnees nemen af, hun losse distributie 
biedt minder afzetplekken, hun advertentieinkomsten lopen terug. Ook  
tijdschriften met cultuur voelen dat, hun meerwaarde voor sector en  
cultuurconsumenten ten spijt. 

Afgelopen jaar zijn we samen voor de spiegel gaan staan tijdens een  
uitzoomend ‘Spiegelmoment’, hebben we een bescheiden publieksonderzoek 
begeleid bij studenten van de Karel de Grote Hogeschool, dachten we een 
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mogelijk kader uit voor een nieuw geïntegreerd tijdschriftenbeleid en  
brachten we samen onze specifieke profielen in kaart.

Deze brochure is van al die inzichten en berekeningen het kindje. We  
presenteren het graag aan de hele familie van beleidsmakers, steunpunten, 
onderwijs, redacties en bij uitbreiding het hele literaire, culturele en erfgoed
veld. Want er zit meer in tijdschriften dan je denkt…

 Eén twee drie vier… boekjes van papier 

Het eerste deel van deze publicatie schetst kort de bredere uitdagingen voor 
ons soort publicaties, via enkele algemene tendensen in het medialandschap, 
het culturele veld, het algemene leesgedrag, het cultuurbeleid… Net als de 
commerciële mediawereld verandert immers ook de omgeving waarin onze 
tijdschriften worden uitgegeven en een publiek proberen aan te spreken. 
Omdat onze bladen direct aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen,  
is de vinger aan de pols houden een permanente opdracht. 

Tegelijk ligt het niet in onze natuur om elke evolutie onkritisch na te hollen. 
Neem de doorgedreven digitalisering. Ze biedt kansen, maar wordt soms al te 
makkelijk aanzien als kostenbesparend en publieksverruimend. De werkelijk
heid is een stuk complexer. 

In een tweede deel volgen de (Engelstalige) executive summary en enkele 
betekenisvolle grafieken van een eerste internationaal onderzoek naar de 
staat van culturele tijdschriften in Europa (2018), uitgevoerd door de Univer
siteit van Groningen in opdracht van de koepel Eurozine. Daaruit blijkt alvast 
dat er in Vlaanderen niet méér tijdschriften zijn dan in vele andere Europese 
landen, en dat onze oplages aansluiten op Europese gemiddelden. 

In een derde deel schetsen we de diversiteit van de Vlaamse tijdschriften. 
Ook die wordt soms te weinig erkend. Het containerbegrip ‘tijdschrift’ herleidt 
heel uiteenlopende publicaties tot niet meer dan een gemeenschappelijk 
medium, zonder oog voor hun eigen missie of specifieke inhoud. 

In weerwil van het populaire idee ‘te veel van hetzelfde’, analyseert een uit
gebreide DNAschets van de Folioleden hoe weinig hun bladen in de praktijk 
overlappen qua thema’s, disciplines en werking. ‘Eenheidsworst’ is meer een 
snelle indruk dan een correcte spiegel van het Vlaamse tijdschriftenlandschap. 

Inhoudelijk blijken we binnen literatuur, kunsten en erfgoed heel uiteen
lopende thema’s te behandelen. Dat doen we niet met commerciële doeleinden, 
wel vanuit een redactionele gedrevenheid om kritisch te informeren, te creëren, 
te analyseren, te opiniëren. Zo divers onze inhoud, zo divers blijken ook ons 
businessmodel, onze redactionele werking, onze inbedding, onze financiering, 
ons publieksbereik. Gebaseerd op veelal vrijwillige inzet en passie voor de 
boodschap. 

In een vierde deel komen ook de lezers aan het woord. Welk belang hechten 
zij aan tijdschriften met cultuur? Voor Folio bevroeg de Karel de Grote Hoge
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school zowel tijdschriftlezers als breed cultureel geïnteresseerden over hun 
leesgedrag, interesse in nieuwe titels, betalingsbereidheid en verwachtingen 
rond digitaal aanbod… Moeten tijdschriften op basis daarvan rekening houden 
met groei, stagnatie of achteruitgang? 

 
Besluiten doen we in een vijfde deel met een kadervoorstel voor een aan
gescherpt geïntegreerd Vlaams tijdschriftenbeleid en met tien aandachts
punten voor beleidsmakers en andere culturele actoren die de slagkracht van 
tijdschriften willen helpen verhogen. Als concrete en constructieve vertaling 
daarvan voegen we als bijlage ons eigen voorstel voor een geïntegreerd tijd
schriftenbeleid toe. 

Met deze bescheiden publicatie willen bestuur en leden van Folio voeding 
geven aan onze noodzakelijke dialoog met zowel beleidsmakers als het brede  
culturele veld. Niet zozeer uit eigenbelang, wel omdat we rotsvast geloven in  
de blijvende meerwaarde van tijdschriften voor lezers, cultuursector en (media)
maatschappij. En omdat informeren en reflecteren is nu eenmaal onze aard is. 
Die baten willen we delen. 

Moeten er nog tijdschriften zijn? Wel, ze zijn er. 
Je kan er eigenlijk niet genoeg van hebben.

Carlo Van Baelen en Wouter Hillaert, Folio vzw
Brussel, 7 december 2018 

& de Folio-tijdschriften: A+, Akrostis, Brood & Rozen, CircusMagazine,  
Davidsfonds Cultuurmagazine, Deus ex Machina, De Witte Raaf, Documenta, 
DW B, Etcetera, faro, Filmmagie, G., Gonzo Circus, Jazzmozaïek, Kluger Hans, 
Kunstletters, META, Museumpeil, nY, Oikos, OKV, Ons Erfdeel, Oogst,  
Poëziekrant, Rechtuit, rekto:verso, Streven, Stripgids, Tijd-Schrift, VERZIN, 
Volkskunde, WT, Zacht Lawijd, Zuurvrij.
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Folio

Folio vertegenwoordigt 35 Vlaamse ‘magazines met cultuur’. Als doorstart 
van het eerdere platform CeLT (Culturele en Literaire Tijdschriften)  
ontstond Folio in 2014 rond vier aangescherpte missies:

> de gezamenlijke stem en gedeelde belangen van onze publicaties  
vertolken bij beleid en andere partners;

> pistes aanboren voor meer onderlinge kennisdeling en samenwerking  
tussen de betrokken bladen;

> de gezamenlijke zichtbaarheid en impact van tijdschriften in de samen
leving verhogen;

> meer inzicht creëren rond toekomstige uitdagingen die op het  
tijdschriftenveld afkomen.

Folio organiseert intern overleg rond gedeelde kwesties (o.a. Folio Kafee, 
Folio Feedback…), heeft een maandelijkse nieuwsbrief met ‘het beste uit de 
tijdschriften’, verzorgt de gezamenlijke zichtbaarheid van tijdschriften op 
beurzen, overlegt met beleid en andere partners, faciliteert zakelijke samen
werking rond bijvoorbeeld reprografierechten of distributie, bestelt of doet 
onderzoek naar het tijdschriftenveld en zet nieuwe wegen voor de tijdschrif
ten uit. 

Sinds 2017 ontvangt Folio jaarlijks 50.000 euro subsidie van het departement 
CJM en het Vlaams Fonds van de Letteren, op basis van een driejarige samen
werkingsovereenkomst. Samen met het lidgeld van elk tijdschrift wordt daar
mee één coördinator vergoed voor twee dagen per week.
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1  Trends in media  
en maatschappij

Tijdschriften met cultuur bewegen zich niet in een vacuüm. Voortdurend  
voelen ze zowel maatschappelijke ontwikkelingen als een dynamisch media
landschap op hun publicatie inwerken. Onze samenleving is onderhevig aan 
popularisering, rendementsdenken, een terugtrekkende overheid, identiteits 
en diversiteitsdiscussies. Tegelijk zorgt de digitalisering voor nieuwe concur
renten en snel veranderende leesgewoonten en verwachtingspatronen ten 
aanzien van informatie, duiding en opiniëring.

Soepel meebewegen of koppig tegenstromen? Alleen door de vinger aan  
de pols te houden kunnen tijdschriften hun relevantie en betekenis behouden 
voor lezers en cultuursector. Wat zijn vandaag, als we even uitzoomen op ver
schillende terreinen, de betekenisvolle tendensen die heden en toekomst van 
tijdschriften mee bepalen?

1.1 Kunst en cultuur in de samenleving:  
diepgang onder druk

Jonathan Holslag beschrijft onze samenleving als postcultureel: ‘een consu
mentenpretpark met een laagje beschaving dat alsmaar dunner wordt’. Exper
ten, instituten en canons staan onder druk. Diepgang lijkt sluipenderwijs 
ingewisseld te worden voor evenementialisering, beeldcultuur, belevenis
economie. Wat betekent in zo’n context ‘culturele emancipatie’, misschien 
wel het eerste geloofsartikel van cultuursector en tijdschriften?

Kunsten en kunstenaars gaan nieuwe verbindingen aan, zoeken vaker de 
publieke ruimte en andere communities op. ‘In het algemeen straalt het maat
schappelijk engagement steeds vaker af van het werk van een nieuwe generatie 
kunstenaars’, aldus de Cultuurverkenning van de Nederlandse Raad voor Cul
tuur in 2014. Ook de aandacht voor cultuurparticipatie neemt toe: ‘kunst zkt 
nieuw publiek’ om samen meer directe kunst te maken. Ook in het nieuwe 
Erfgoeddecreet is ‘participatie’ als extra functie opgenomen, naast klassieke 
functies als verzamelen en tentoonstellen.

Maar ook het publiek zelf verandert. Het wordt steeds meer culturele 
omnivoor, zet meer in op instant‘beleving’ dan op het canonieke aanbod, 
zoekt naar nieuwe wegwijzers. Die vindt het vandaag sneller op Google en bij 
gelijkgezinden in de eigen smaakgemeenschap dan bij het gezag van kenners 
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en instituties. Bedreigt dat de uitstraling van cultuurtijdschriften? Of moeten 
ook zij persoonlijker en (nog) meer als ‘community’ gaan opereren? 

Vooral in de erfgoedsector verdwijnt vakmanschap, aldus de Cultuurver
kenning nog. ‘Door vergrijzing, in combinatie met afnemende instroom, stokt 
de overdracht van kennis.’ Historische en erfgoedtijdschriften kunnen die 
lacune mee compenseren, maar zeker lijkt ook dat de aloude culturele bagage 
waarop redacties zich altijd hebben beroepen, niet langer hun enige funda
ment kan zijn. 

1.2  Digitalisering: een nieuwe relatie tot je publiek

Geen tendens die onze werkelijkheidsbeleving zo sterk heeft veranderd als  
de digitalisering. Niet alleen technologisch, ook maatschappelijk. In essentie 
gaat digitalisering over een nieuwe digitale dimensie, die nieuwe expressie
vormen mogelijk maakt, de maatschappelijke rol van culturele actoren wijzigt 
en de gebruiker een steeds centralere plek geeft. 

Die nieuwe technologische mogelijkheden helpen om je bestaande aanbod 
ruimer bekend te maken en extra te verrijken, maar gaan ook veel verder dan 
louter directe communicatie. Ze scheppen nieuwe plaatsen voor samenwerking 
en interactie, voor zelfexpressie, ontmoeting en uitwisseling rond cultuur. 
Deelnemers worden consument én producent. Hoe die hele omwenteling  
als tijdschrift vertalen naar je publicatiepraktijk?

Digitalisering creëert dus een nieuwe relatie tot het publiek. Het gebruik 
van online media blijft immers stijgen: 9 op 10 mensen hebben toegang tot 
internet, 4 op 5 Vlamingen logt in op sociale media, 7 op 10 beschikt over een 
smartphone. Steeds meer worden smartphones een verlengstuk van onszelf. 
Bij jongeren zijn ze al de eerste tool geworden om informatie te raadplegen. 
Zij verwachten dat onderwerpen crossmediaal belicht en geduid worden, via 
verschillende platformen, zodat die elkaar kunnen versterken.

De strijd voor de oogbal wordt dan ook groter dan ooit, maar dat zal met 
sterke content zijn, met sterke journalistiek: vooral digitale journalistiek met 
integratie van video, infografieken, sterke foto’s en kennis, veel kennis. Samen 
met de vervlakkende tendensen van digitalisering is de laatste jaren immers 
ook de nood aan diepgravende journalistiek weer toegenomen. 

Voor gebruikers worden drie evoluties belangrijk: 1) producten en diensten 
worden belevingen, 2) hyperpersonalisatie, 3) toegang krijgen in plaats van 
hebben. Kennis van het eigen (potentiële) publiek en zijn verwachtingen en 
vragen wordt dan ook essentieel. Hoe bied je je lezers de juiste content aan op 
het juiste moment, in het juiste format, via het juiste kanaal en aan de juiste 
prijs? Waar ligt voor tijdschriften de juiste verhouding tussen aanbodgestuurd 
werken en horizontale interactie?
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1.3  (Massa)media: versnelling én verdieping

Reguliere media ervaren vandaag meer dan één bedreiging. Hun klassieke 
monopolie op poortwachterschap zijn ze kwijtgeraakt aan een digitale cultuur 
waarin iedereen expert is en het volume aan nepnieuws toeneemt. Tegelijk 
creëren de algoritmes van Google en Facebook echokamers die vooral de 
eigen opvattingen bevestigen. Nieuws wordt meer en meer gepersonaliseerd, 
terwijl ook politici en zelfs culturele organisaties meer en meer zelf media 
gaan maken om hun verhaal tot bij de eigen achterban te brengen.

Wat er verandert, merkt iedereen ook bij zichzelf: we zijn meer informatie
surfers dan lezers geworden. Onze geletterdheid neemt af, terwijl louter visuele 
communicatie aan belang wint. Lange adem, diepgang en nuancering hebben 
het moeilijk. Ook economisch zet die tendens zich door. Dalende advertentie 
inkomsten en abonnementenontrouw zetten het klassieke verdienmodel 
onder druk. 

Tegelijk merk je net bij kwaliteitsmedia ook een kentering. Nu het harde 
nieuws steeds sneller komt, wordt hun taak meer dan ooit: het nieuws analy
seren, duiden en becommentariëren, context en perspectief bieden, controle 
uitoefenen op de macht. Kranten en weekbladen moeten de gave der onder
scheiding hebben. Dat veronderstelt ook afstand van de waan van de dag. 

Niet toevallig zetten De Standaard, De Morgen, Knack en De Tijd nu  
meer in op verdieping, vertraging en onderzoeksjournalistiek. Aangejaagd 
door journalistieke vernieuwers als Apache en De Correspondent of door de 
volgehouden verdiepende koers van De Groene Amsterdammer schuiven ze  
– toch in hun politiek en maatschappelijk nieuws – steeds dichter op naar de 
rol van klassieke tijdschriften, zowel op papier als online.

Vrij Nederland, tot begin 2017 een weekblad, is zelfs een maandblad gewor
den. Het opende zijn vernieuwde tijdschrift met de oproep: ‘Lees minder, 
maar beter’. Is dit voor onze klassieke cultuurtijdschriften een bedreiging  
of het ultieme bewijs van onze nieuwe kansen? 

1.4 Leescultuur: dalende leesvaardigheid  
van de democratie? 

Onderzoek naar hoe mensen vandaag lezen, geeft een verscheiden beeld. Het 
aantal lezers (papier, digitaal, online) daalt, zeker ook voor tijdschriften, maar 
de leestijd van lezers blijft stabiel. Hoe hoger het opleidingsniveau of de leeftijd, 
hoe hoger het aandeel lezers. Veel lezen is immers mee het gevolg van veel 
kúnnen lezen door meer vrije tijd. Vrouwen lezen meer boeken en tijdschrif
ten, mannen meer kranten en online informatiemedia. 

Papier domineert nog altijd bij het lezen van tijdschriften, gevolgd door 
kranten en boeken. Schermlezen gebeurt voor het grootste deel bij media die 
geen papieren pendant hebben. Van de 60 min. gemiddelde leestijd per  
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dag lezen we 31 min. op papier en 29 min. van schermen. Staan we voor een 
verdere verschuiving? Wellicht wel. Maar in elk geval zal niet de technologie 
bepalen of de lezer zal overstappen naar het scherm, wel de behoeften en 
motieven van de lezers. Hun mediakeuze zal vraaggestuurd worden, niet lan
ger aanbodgestuurd vanuit de mediaaanbieders of de technologie. 

Omdat schermlezen gepaard gaat met een verminderde concentratie, wijst 
het rapport Lees:Tijd – Lezen in Nederland (Sociaal Cultureel Planbureau,  
Den Haag, 2018) op het toenemend maatschappelijk belang van leesvaardig
heden: ‘De samenleving is gebaat bij personen die meer en beter hoogwaar
dige informatie lezen, om de meningsvorming te funderen en het democra
tische proces te voeden.’ 

1.5 Cultuurbeleid: wind tegen voor kleinere nichespelers

De effecten van de economische crisis in 2008 werken nog steeds na in het 
Vlaamse cultuurbeleid. Al is er na opeenvolgende besparingen onder minis
ters Joke Schauvliege en Sven Gatz nu weer sprake van een inhaalbeweging 
naar het subsidieniveau van toen, toch hebben tijdschriften daar weinig van 
mee genoten. Het aantal gesubsidieerde kunsttijdschriften onder het Kunsten
decreet is gehalveerd. En hoewel de vier resterende gesubsidieerde tijdschrif
ten nu wel beduidend meer middelen krijgen, staat het globale tijdschriften
budget op zijn laagste niveau sinds 2006. 

De literaire tijdschriften krijgen samen zelfs minder subsidies dan ooit, 
met ook een nieuwe plafonnering van max. 30.000 euro subsidie per jaar  
bij het VFL: drie tot vier keer lager dan het subsidieniveau van de kunst
tijdschriften. Een keuze voor structurele liefhebberij, voor ‘iedereen gelijk 
gedeprofessionaliseerd’? Terwijl de tendens onder het Kunstendecreet neer
komt op ‘iets minder voor minder spelers’, geldt bij het VFL: ‘minder voor 
evenveel spelers’. Erfgoedtijdschriften hebben zelfs geen autonome plek  
meer in het nieuwe Erfgoeddecreet. 

Ook inhoudelijk waait de beleidswind niet in het voordeel van kleine niche
organisaties als tijdschriften. De focus ligt op versterking van grotere instel
lingen, zakelijke synergie en rationalisering, plus aanvullende financiering  
uit de markt. Andere aandachtspunten zijn de individuele kunstenaar en 
etnischculturele diversiteit. 

Hoewel de legitimering van de subsidiepolitiek nog steeds neerkomt op 
‘complementariteit tegenover de markt’, toont zich dus een tendens tegen  
een veelzijdig en gediversifieerd cultuurveld waarin klein en niche ook hun 
plek hebben. Investeringen moeten opbrengen bij het publiek, samenwerking 
en zelfredzaamheid worden positief gepromoot.  

Wordt dat ook de toekomst voor culturele, literaire en erfgoedtijdschrif
ten? De keuze voor een geïntegreerd tijdschriftenbeleid, zoals geformuleerd 
door minister Sven Gatz, lijkt tot nog toe eerder gericht op zakelijke synergie 
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dan een principiële keuze voor veelzijdigheid, met de terloopse suggestie dat 
er te veel tijdschriften zijn met te weinig return en bereik. 

1.6 Culturele sector: meer eigen reflectie 

Door de terugloop van duiding over het groeiende culturele aanbod in de kwa
liteitskranten en reguliere media, kiezen steeds meer individuele cultuurcentra, 
musea, stadstheaters, archieven en kunstencentra voor eigen achtergrond 
publicaties. Ze beperken zich daarbij logischerwijs tot duiding, interviews  
en reflectie van het eigen aanbod. 

Ook vele veldorganisaties en steunpunten brengen als onderdeel van hun 
werking een tijdschrift uit, met accent op achtergrondinformatie over de 
eigen werking, sectornieuws, agenda, duiding en achtergrond, ledenvoordelen 
en beleidsrapportering. Hun kerndoel is veelal de eigen missie ondersteunen 
en leden binden, eerder dan een onafhankelijk helikopterperspectief. 

Moeten cultuurtijdschriften meer inspelen op deze groeiende nood aan 
verdieping bij culturele producenten en steunpunten, met bijvoorbeeld extra 
servicefuncties? Of zijn er meer allianties nodig in hun beider toenemende 
aandacht voor live reflectie? 
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2 Een ‘Eurovisie’  
op tijdschriften 

In november 2018 publiceerde Eurozine, een Europees netwerk van  
90 culturele tijdschriften uit bijna alle Europese landen, een allereerste  
Europees onderzoek naar tijdschriften: The European cultural journals sector: 
diversity, common characteristics, and challenges. Het bouwt op een survey bij  
480 respondenten en werd uitgevoerd door Stefan Baack, Tamara Witschge 
en Tamilla Ziyatdinova van de vakgroep Media Studies and Journalism aan de 
Universiteit van Groningen. Hieronder de samenvatting en enkele betekenis
volle grafieken. De hele studie valt kosteloos op te vragen via Eurozine.com. 

The European cultural journals sector is highly diverse in terms of formats, 
style, and readership, and the journals cover a wide range of topics, whether 
literature, other types of arts, or political issues. Research has shown three 
important roles of cultural journals: 
> Contributing to the shaping of cultural identities, including national and 

transnational European identity; 
> Facilitating debates by generating discourse and exchange across different 

fields of expertise; 
> Stimulating creative communities of authors, artists, performers and other 

cultural makers in Europe. 

To date there has been no systematic study of the European cultural journals 
sector. The following research has been commissioned to fill this gap and 
represents a first step towards exploring the European cultural journals sector 
on a larger scale. The research provides insight into common characteristics 
of cultural journals through which the field can be demarcated, offers an over
view of cultural journals in Europe, and shows their diversity in terms of sub
jects, styles, readership and more. The research was conducted with three 
aims in mind: 
> Describing shared characteristics of cultural journals: Building a list of com

mon traits that help to identify cultural journals and demarcate the sector; 
> Providing a first inventory of journals in Europe: Giving an overview of the 

cultural journals in Europe and their geographic distribution; 
> Gaining insight into the production, audiences and aims of cultural journals: 

Providing a more detailed understanding of the sector including aims,  
production practices, formats, target audiences and the challenges encoun
tered in this field. 
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Towards an inclusive definition of a broad genre:  
Cultural journals as context-specific niche publications 

We have developed a multimethodological approach and built a framework 
that allowed us to do justice to the diversity of the journals, emphasizing their 
cultural specificity and contextdependence. Cultural journals can be defined 
as selfreflective community media and as contextspecific niche publications 
that complement other media. 

Our research identified three dimensions through which cultural journals 
can be distinguished from other media outlets: 

Temporality: Cultural journals work predominantly at a mesotemporal level, 
i.e. they are not as topical as daily newspapers, but at the same time they still 
provide insight into the zeitgeist of a particular moment, and address issues 
relevant to society at the time of publishing. In our sample, most journals 
publish less frequently than newspapers. This is different for their online 
publications, which are more often on a daily basis. Similar to other periodicals 
such as newspapers, cultural journals have not found a common way to  
monetise their online content. It therefore remains a question as to whether 
updating their online editions more frequently than print changes the nature 
of the journals. Indeed, as cultural journals can be seen to operate inbetween 
newspapers and academic publishing, similar trends can be found in the diffe
rent fields: In the latter genres, there has also been an increase in publication 
frequency. 

Experimental in style, often essayistic: Being more distanced from economic 
incentives and often carried by relatively small editorial teams, cultural jour
nals assume a specific position in the media landscape and provide space for 
experimenting, though foregrounding textual genres. In our sample, there 
was a distinct preference for text based genres, but at the same time, other 
formats, including visuals, were highly present. The most common styles 
adopted (essays, reviews and interviews) indicate how cultural journals have 
developed a particular niche inbetween academic publishing and news media. 

Depth of analysis: The specific temporal focus and freedom in style of cultural 
journals allow them to cover issues more indepth than other media. As a 
result, cultural journals often share an analytical intent and a level of reflec
tion with academic work. Cultural journals form a particular niche inbetween 
academic publishing and news media demonstrating their specific role in the 
media landscape and society at large as providing analysis that is not caught 
up in the immediacy of current events, but is quicker and often more accessi
ble than academic publications. Their selfreflective nature becomes clear  
in the way that they provide indepth, critical analysis and complementary 
perspectives on a regular basis. 
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Mapping European cultural journals 

The diversity of cultural journals due to their context specificity also means 
that there is great variation in their distribution across Europe. There are 
only few national studies and official statistics available about the number of 
cultural journals, so it is difficult to gauge the accuracy of our overview. 

Another reason for this is that, the European cultural journals sector is 
constantly changing, with journals appearing and disappearing in relatively 
short periods of time, making it difficult to capture it accurately. However, this 
first attempt of mapping cultural journals has identified almost 4000 journals 
in Europe. 

Production, publication and the audiences of cultural journals 

Our research has looked at the production, styles and audiences of cultural 
journals. Figures on this can be found in the full report. Here, we highlight 
some of the main findings from a survey among cultural journals with  
480 respondents: 

 a) General characteristics: 
> The Arts are the most important focus of cultural journals and in particular 

the ‘Literary arts’ (247: 15 % of the responding journals); 
> The oldest cultural journal that participated in our survey first came out in 

1836, the youngest were initiated in 2017. Even though some cultural jour
nals have been around for decades, starting in the 1800s, the huge majority 
of our sample started publishing in the postwar period; 

> The majority (82 %) of our respondents reported that they do not publish 
more often than once a month, with the most common publication  
frequency being on a quarterly basis; 

> 49 % of the sample publish in both print and online, 42 % do so in both 
print form only, and 9 % are webonly publications. 

 b) Publication 
> The journals show a clear preference for specific publishing genres, such as 

essays, reviews and interviews. The essay and the review are used in 88 % of 
the sampled journals, and the interview in 84 %; 

> Beyond still images, such as drawings, photos and illustrations, which are 
used by 95 % of the survey participants, the use of nontextual materials  
is limited. 
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c) Organisation and finances of cultural journals 
> In terms of staff at the cultural journals surveyed, employees are typically 

between 25 54 years old, and there are slightly more women than men 
working in the sector (respectively 51 % versus 49 %, and 0,3 % other);

> In terms of contracts, fulltime contracts are the most common (35 or  
more paid working hours per week), but there is still a considerable group 
of people who only work parttime, meaning 20 or less hours per week, and 
30 % of the journals relied on freelancers for more than half or half of the 
work that was done in the last year; 

> A considerable amount of cultural journals depend on voluntary, unpaid 
work: 31 % of the journals relied exclusively on volunteers, while another 
22 % relied on volunteers for half or more than half of the work in the  
last year; 

> Most people working at cultural journals come from academia, journalism 
and the arts and literary sector; 

> The most important sources of income of cultural journals are print sub
scriptions and sales of individual printed issues. The second most impor
tant source of income is national or regional funding from governmental 
institutions. Digital subscriptions and digital sales of individual issues are 
less important in comparison; 

> 41 % of the respondents indicated that financial stability has remained 
unchanged over the past five years, 40 % indicate that this has decreased, 
and 14 % perceived an increase. 

d) Audiences of cultural journals 
> Most of the readers of cultural journals are in domains that suggest high 

education levels and working in cultural functions; 
> A large majority of cultural journals is read predominantly in only one 

country, but there is also a considerable amount of journals (81, 18 %) that 
are read in more than one country; 

> The majority prints no more than 1000 copies per issue (66 %) and sells up 
to 1000 copies per issue (77 %); 

> Online reach is larger: 30 % reach 5.000 or more readers per month, a signi
ficant part of these 30 % reach up to 100.000 unique monthly visitors (14 %); 

> Facebook has become an important tool to communicate with readers 
among the respondents, while events organised by the journals, as well  
as promotion via bookstores, are also still highly important. 
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Concluding 

Our research outlines the specific role of cultural journals in the media  
landscape and society at large as providing analysis that is not caught up  
in the immediacy of current events, but is quicker and more accessible than 
academic publications, stressing their selfreflective nature. They provide 
indepth, critical analysis and complementary perspectives on a regular basis. 

The data confirms the societal relevance and the functions that cultural 
journals fulfil in our societies, as they cater to a specific type of audience, 
which includes those working in fields of cultural and political influence, 
whether it is academia, education or the arts. 

Our research identified a number of open questions and highlighted  
challenges that cultural journals are faced with. Further research would need 
to explore these areas with the aim to consider what are the main threats and 
opportunities for cultural journals to perform their vital societal role optimally. 

First, we have identified the importance of the context in which journals 
operate. Our data can be used in further analysis to make crossnational  
comparisons, identifying relevant geographic differences, most importantly 
to consider whether there are significant differences in the sustainability in 
certain areas. This may be particularly urgent in those places where cultural 
journals are compensating shortcomings and limitations of other media genres 
and where even more is at stake in terms of cultural issues in society. 

Further research could also consider the dynamic nature of cultural jour
nals that was identified by our research: Though cultural journals have a long 
history, there are also many journals in our sample that have been established 
in the last few years. Future studies could determine whether this is due to 
vibrancy or precariousness in the field. 

Here we have indicated the very specific nature of cultural journals as 
expanding the media landscape, addressing specific audiences, experimenting 
with format and introducing alternative perspectives. Cultural journals provide 
an important space for reflection and support a critical and selfreflective public. 
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Relevante cijfers en tabellen

Country Count of journals operating from country

France 1615

Sweden 316

Finland 184

Poland 156

Norway 155

Denmark 132

Belgium 120

Greece 101

Croatia 92

Spain 89

Russia 82

United Kingdom 75

Slovenia 74

Germany 69

Switzerland 60

Italy 60

Austria 54

Czech Republic 45

Netherlands 45

Romania 35

Table 1: Geographic distribution of cultural journals identified through our research (top 20)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

247

199

142

123
116 114 111

100 98 93 91

54

36 31 31

9

1 Literary Arts / 2 Visual Arts / 3 History / 4 Philosophy / 5 Cultural Material Heritage / 6 Performing Arts /  
7 Other / 8 Politics / Current Affairs / 9 Audiovisual Arts / 10 Cultural Identity of a Particular Group /  
11 Language / Philology / 12 Religion / 13 Popular Science / 14 Lifestyle / 15 Spirituality / 16 Sports 

How much work was done by unpaid 
voluntary workers in the last year? 

Percentage

All 31 %

More than half 17 %

Half 5 %

A third 3 %

A quarter 4 %

Less than a quarter 12 %

None 23 %

Don't know 4 %

Table 9: Amount of work done voluntarily in the last year.

Table 1: Prominence of subjects in cultural journals, sorted by count. 
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Table 12: Importance of different income sources.

Importance  
Income source

Very 
important

Important Moderate Negligible Not used

Public funding from 
regional governmental 
institutions

16  9  11  6  58

Funding from  
private foundations

5  5  10  10  69

Sales print:  
Subscriptions

37  16  19  8  19

Funding from NGOs 6  2  4  5  84

Sales digital:  
Subscriptions

4  6  9  12  69

Crowdfunding 0.33  1  4  6  89

Sales digital:  
Individual pieces

1  4  5  10  80

Advertisement  
sales online

3  3  8  9  78

Merchandising 0.33  1  2  7  90

Syndication (licensing 
republishing rights)

0  2  2  5  91

Sponsoring and commer-
cial partnerships

5  3  7  13  72

Private donations/
endowments

4  3  8  19  66

Public funding from 
international governmental 
institutions  
(e.g. EU)

5  2  4  4  86

Advertisement  
sales print

8  9  9  13  61

Sales digital:  
Individual issues

3  4  10  15  68

Sales print:  
Individual issues

17  16  26  25  15

Public funding from 
national governmental 
institutions

37  9  10  8  36

Other 7  3  5  2  83
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Table 13: Importance of subsidies for the survival of the journals.

How important are subsidies (including 
funding from public institutions and 
hidden subsidies like tax reductions) for 
the survival of your journal?

Percentage

Extremely important 39 %

Important 16 %

Moderate 11 %

Not important 6 %

We don't receive any subsidies 28 %

Table 15: Most important places for selling individual issues.

Where do you sell individual  
issues of your journal?

Count

In bookstores 284 (26 %)

At events 262 (24 %)

On our website (i.e. issues can be 
ordered in print or viewed digitally)

236 (22 %)

In cultural centres 100 (9 %)

Online via third-party platforms 100 (9 %)

We don't work with issues 26 (2 %)

Other 85 (8 %)

Table 16: What is available online for free.

How much content from your journal is 
available online for free at this moment? 

Percentage

Everything we produce is available for 
free online 

53 %

Only some of the content we produce  
is available for free online (Freemium 
model) 

42 %

Nothing we produce is available for  
free online 

5 %
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Table 19: Average number of copies printed per issue in the last year.

Average number of printed  
copies per issue

Total count

More than 10.000 15 (4 %)

8.001-10.000 5 (1 %)

6.001-8.000 3 (1 %)

4.001-6.000 21 (5 %)

2.001-4.000 30 (8 %)

1.001-2.000 62 (16 %)

501-1.000 81 (21 %)

401-500 38 (10 %)

301-400 28 (7 %)

201-300 46 (12 %)

101-200 39 (10 %)

100 or less 22 (6 %)

Total 390

Table 20: Average number of issues sold in the last year.

Average number of sold issues Total count

More than 10.000 6 (2 %)

8.001-10.000 2 (1 %)

6.001-8.000 4 (1 %)

4.001-6.000 9 (3 %)

2.001-4.000 15 (4 %)

1.001-2.000 46 (13 %)

501-1.000 58 (17 %)

401-500 35 (10 %)

301-400 17 (5 %)

201-300 44 (13 %)

101-200 47 (14 %)

100 or less 64 (18 %)

Total 347
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Table 21: Average number of unique monthly visitors.

Average number of unique monthly 
visitors on website

Total count

More than 100.000 3 (2 %)

15.001-100.000 25 (14 %)

10.001-15.000 9 (5 %)

5.001-10.000 17 (9 %)

1.001-5.000 53 (29 %)

501-1.000 18 (10 %)

500 or less 58 (32 %)
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3 DNA van de tijd-
schriften met cultuur

Tijdschriften die bij Folio aangesloten zijn, delen enkele gemeenschappelijke 
kenmerken: ze publiceren over kunst, cultuur, literatuur en/of erfgoed, heb
ben een printpublicatie als basis, verschijnen volgens een vaste frequentie en 
worden centraal samengesteld door een meerkoppige redactie en op basis  
van redactioneel gesprek.

Toch zijn de onderlinge verschillen van tijdschriften met cultuur net zo 
betekenisvol. In hoeverre zijn ze complementair, en wat toont hun gezamen
lijke plaatje? Een fijnmazige scan kan beleidsmakers helpen om meer 
opmaatbeleid te ontwikkelen. 

In de zomer van 2018 bevroeg de werkgroep ‘Onderzoek & Beleid’ van Folio 
daarom de aangesloten redacties met een schriftelijke vragenlijst. Die polste 
naar redactionele, zakelijke en organisatorische aspecten van het samenstel
len, uitgeven, beheren en promoten van hun tijdschrift. Niet de inhoudelijke 
keuzes of artistieke/esthetische aspecten stonden centraal, wel de eigenheid, 
complexiteit en veelzijdigheid van het uitgeven zelf. 

Onderstaande resultaten bieden een gefundeerd inzicht in de werkwijzen 
en keuzes van een grote diversiteit aan culturele tijdschriften: 33 van de  
toen 34 leden vulden de enquête in.

3.1 Een tijdschrift maken is meer dan reflectie

Binnen de nieuwe functiegerichte benadering van het Vlaamse (kunst)subsi
diebeleid worden tijdschriften spontaan geassocieerd met de functie ‘reflec
tie’: het bespreken, ter discussie stellen of verdiepen van oeuvres en/of de 
(maatschappelijke) betekenis van cultuur en kunst. 

In de praktijk zien tijdschriften hun rol veel veelzijdiger dan enkel reflectie. 
Een meerderheid beschouwt ook de functies ‘ontwikkeling’, ‘productie’ en 
‘presentatie’ als essentieel binnen hun missie en werking:
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Functie belangrijk voor hoeveel 
tijdschriften?

gemiddelde aandacht  
op een schaal van vijf

ontwikkeling 70 % 3,3

productie 66 % 3,4

presentatie 80 % 3,8

reflectie 90 % 4,9

‘Ontwikkeling’ vertaalt zich voor tijdschriften in de begeleiding van nieuw 
schrijf en ander creatief talent. Zeven op tien tijdschriften investeren veel 
redactionele energie en middelen in de kritische lezing en feedback van spon
tane inzendingen, het coachen en redigeren van teksteninontwikkeling en 
het gericht uitzetten en begeleiden van schrijfopdrachten. Ook aan illustra
toren, fotografen, vertalers en vormgevers bieden ze kansen. 

Naast talent wordt ook bijzondere inhoud ontwikkeld: door te kiezen voor 
nietmainstream thema’s, niche topics in de culturele praktijk uit te diepen en 
redactionele aandacht te besteden aan nieuwe inzichten en invalshoeken en 
een veelheid aan (vaak onderbelichte) stemmen, talenten en carrières.

Ook ‘productie’ en ‘presentatie’ zijn basisfuncties die tijdschriften vervullen 
in het culturele veld. Elke zoveel maand – of zelfs doorlopend online – reali seren 
ze een redactioneel eindproduct in de vorm van een tijdschrift op papier,  
digitaal en/of in een live context. Achter die publieke publicaties of debatten 
schuilt een intensief en veelzijdig proces van brainstormen, artikels (laten)  
realiseren, feedbacken, vormgeven, distribueren en promoten via lezers
werving en lezersbegeleiding.

Heel eigen aan tijdschriften met cultuur is daarnaast ook de ‘informatie’ 
functie: niet zozeer over de eigen uitgave, maar over het veel grotere aanbod 
van het cultuurveld. Terwijl de massamedia net hebben moeten inboeten op 
die functie, bieden tijdschriften zonder commerciële bedoelingen duiding bij 
specifieke ontwikkelingen en brengen ze transversale verbanden, ontdekkingen 
en inside tips in kaart.

‘Reflectie’ gebeurt direct en indirect. Direct door breed onderbouwde 
standpunten en kritische beoordelingen, indirect door discussies te voeden, 
de artistieke praktijk en het kunstenveld te bevragen en meerstemmigheid 
aan te moedigen. 

Al geven bijna alle tijdschriften aan dat ze vooral aan reflectie doen, ze 
daartoe herleiden is eendimensionaal. Vele maken ook een verschil inzake 
ontwikkeling, productie, presentatie en/of informatie. Die extra functies 
minimaliseren verarmt de betekenis van tijdschriften voor zowel het kunsten 
of erfgoedveld als voor cultuurconsumenten. En voor de kritische ontwikke
ling van kunstenaars en organisaties. 
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3.2 Meer van hetzelfde of diversiteit?

Een overzicht volgens de leeftijd van de tijdschriften met cultuur levert een 
eerder stabiel beeld op: 1 op 3 bestaan tussen 11 en 20 jaar, nog eens 1 op 3 zijn 
opgericht in de vorige eeuw tussen 1968 en 2000. Het laatste decennium zijn 
er slechts 3 nieuwe tijdschriften gestart die nu nog actief zijn. 

Minder dan 5 jaar 1

6 – 10 jaar 2

11 – 20 jaar 12

21 – 50 jaar 11

51 – 100 jaar 5

Meer dan 100 jaar 2

Tijdschriften kunnen ingedeeld worden in koepelbegrippen als ‘literair’, 
‘kunst’ of ‘erfgoed’, maar die filteren de interne diversiteit weg. Niet alleen  
tussen tijdschriften die zich richten op verschillende disciplines, maar ook  
bij tijdschriften rond dezelfde discipline valt veel verscheidenheid op qua  
missie en ambitie, redactionele benadering, communicatievormen en  
beoogd lezerspubliek. 

In het segment van de literaire tijdschriften blijkt dat alleen al voor de ver
houding tussen literaire genres – dus nog los van hun poëtica en literaire keuzes:

proza poezie essay recensies vertalingen

Akrostis ••• •••• •• ••• •••••

DW B ••••• ••••• ••• ••••• •••

DeusEx-
Machina

•••• •••• •••• • ••••

G. ••••• ••••• ••• •

nY ••• ••••• ••••• ••• •••••

Poëziekrant ••• •••• ••••• ••

Stripgids •••• •••• ••

Zacht Lawijd •••••

Kluger Hans ••••• ••••• • •

Ons Erfdeel •••• ••••



28

> Poëzie komt aan bod in 7 van de 9 literaire tijdschriften. 
> Proza bij 7 tijdschriften, gemiddeld (Akrostis, nY) tot dominant (DW B, G. 

en Kluger Hans). 
> Essay komt bij alle tijdschriften aan bod, bepalend voor de inhoud bij nY  

en Zacht Lawijd. 
> 5 op 7 publiceren recensies, een redactionele troef voor DW B en  

Poëziekrant. 
> Vertalingen en bewerkingen is de output in 8 van de 9 tijdschriften,  

vooral nY en Akrostis zetten daar sterk op in. 

Het etiket ‘literair tijdschrift’ verbergt dus in de praktijk een gevarieerde  
aandacht voor uiteenlopende literaire genres, wisselende poëtica’s, literaire 
vormen en inhouden, en een veelheid aan medewerkers: van debutanten tot 
gevestigde namen.

Ook kunsttijdschriften kiezen elk voor een eigen mix van inhoudelijke 
modellen en redactionele aanpak. 

reportage interview recensie signalement essay

Aplus ••• •• ••• •

De Witte Raaf •• •• •••••

Etcetera • • • •••

Filmmagie • •••• •••••

Circusmagazine •• ••• •

GonzoCircus • •••• ••• ••• ••

Jazz&Mo •••• ••••• ••• •• ••

Kunstletters ••• ••• ••• ••

‘Essay’ is een duidelijk redactioneel accent van De Witte Raaf, Filmmagie zet 
sterk in op ‘recensie’. ‘Interview’ is belangrijk voor de beide muziektijdschrif
ten GonzoCircus en Jazz&Mo. Vijf van de zeven kunsttijdschriften zetten in 
op ‘signalement’. 

Bij erfgoedtijdschriften zien we eenzelfde gedifferentieerd beeld: 

reportage interview opinie signalement beeld-
reportage

Brood & Rozen •

faro ••••• •••• •• •

Museumpeil •••• ••••• •••• •••• ••

Volkskunde ••••• ••••• ••••• ••••• ••

OKV •••• •••• ••
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Veel aandacht gaat naar reportages en interviews. Museumpeil en  
Volkskunde opiniëren ook en vervullen een belangrijke signaleringsfunctie. 

Bij disciplineoverschrijdende tijdschriften en tijdschriften van bredere 
steunpunten en organisaties vallen eveneens een brede content en uiteen lopende 
redactionele formats op. ‘Signalementen’ zijn voor ledentijdschriften Davids
fonds Cultuurmagazine en Rechtuit (van het Willemsfonds) belangrijke inhoud. 

reportage interview opinie signalement beeld-
reportage

Davidsfonds •••• •••• •• •••• •••

Rechtuit ••• •••• ••• •••••

Rekto:verso ••• ••••

Meta •• • ••• •

Streven  ••

Oikos • • •• •• •

Documenta •••••

Verzin ••• ••••• • • •

Moeten er nog tijdschriften zijn? Ondanks de dalende verkoop van gedrukte 
media is er in de commerciële kranten en tijdschriftenmarkt nog heel wat 
dynamiek. Alleen al in 2016 registreerde het Wettelijk Depot van de Konink
lijke Bibliotheek 132 nieuwe kranten en tijdschrifttitels, terwijl er dat jaar 
107 kranten en tijdschrifttitels mee ophielden. In saldo vormt dat dus een 
toename met 25 nieuwe titels. 

3.3 Beoogde doelgroep

Op wie mikken tijdschriften met cultuur? Ook qua beoogde doelgroep lopen 
de profielen uiteen. Sommige bladen gaan voor breed, andere voor een gericht 
kernpubliek. 

Is het doelpubliek en de inhoud van jouw tijdschrift sectorbreed  
of sectorspecifiek?

sectorbreed Z—Y sectorspecifiek
7 tijdschriften 9 tijdschriften

Gemiddelde score van alle tijdschriften op schaal van vijf: 2,8
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Is je bereik binnen de sector/discipline breed of eerder niche?

breed Z—Y niche
7 tijdschriften 5 tijdschriften

Gemiddelde score van alle tijdschriften op schaal van vijf: 2,5

Vereist de inhoud van je tijdschrift geen specifieke kennis of net gespeciali
seerde kennis?

‘toegankelijk’ Z—Y ‘moeilijk’
7 tijdschriften 2 tijdschriften

Gemiddelde score van alle tijdschriften op schaal van vijf: 2,3

Alle tijdschriften omschrijven zich als sterk sectorbetrokken, met een  
gemiddelde score van 4 op een schaal van maximaal 5.

Samengevat: de tijdschriften met cultuur zijn eerder sectorspecifiek gericht 
dan algemeen cultureel. Binnen de gekozen sector bewegen ze zich tussen een 
brede aanspraak en een gespecialiseerde niche. Hun doelstelling is aan de 
lezers een toegankelijke inhoud aan te bieden. De sectorbetrokkenheid is  
erg groot in alle disciplines.

3.4 Bereik / distributiekanalen

Voor betalende onafhankelijke tijdschriften is de verhouding tussen  
verkochte exemplaren (abonnementen en losse verkoop) en totale drukoplage:

 
Minder dan 60 % 4 15 %

61 – 70 % 7 27 %

71 – 80 % 4 15 %

81 – 85 % 0 0 %

86 – 90 % 4 15 %

Meer dan 90 % 7 27 %
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Van meer dan de helft van de tijdschriften wordt meer dan 86 % van de druk
oplage ook effectief verkocht. Opgesplitst naar distributiekanalen is het beeld:

gemiddeld maximum minimum

Abonnementen (30) 62 % 95 % 5 %

Losse verkoop (24) 13 % 30 % 2 %

Stock, archief, auteurs* 25 % 40 % 5 %

* Inclusief onverkochte retouren uit losse verkoop 

Van alle gedrukte exemplaren van een nummer wordt dus gemiddeld 62 % 
verstuurd naar abonnees, 13 % verspreid via losse verkoop en 25 % bestemd 
voor auteurs, archief en eigen stock.

 De onderlinge verschillen tussen tijdschriften zijn groot, afhankelijk van 
welke strategie elk tijdschrift hanteert voor betalende abonnementen (bij  
30 tijdschriften) en voor losse verkoop (die bij 24 tijdschriften geldt). Een  
vergelijking met commerciële publicaties plaatst deze cijfers in perspectief:

gemiddeld maximum minimum

Abonnementen 56 % 76 % 40 %

Losse verkoop 25 % 46 % 9 %

Gratis, onverkocht 19 % 37 % 12 %

Commerciële media: DS, HLN, Knack, EOS, Humo 

Deze media hebben een lager percentage abonnementen en scoren dubbel zo 
hoog voor losse verkoop, dankzij hun ruime aanwezigheid op verkooppunten 
(maximaal 2.800 in Vlaanderen en 600 in Brussel). Die ruimere losse verkoop 
vergt evenwel grote investeringen in logistiek en leidt tot hoge aantallen 
onverkochte exemplaren zonder restwaarde. In vergelijking met dit commer
ciële plaatje hebben culturele tijdschriften dus een trouwer lezerspubliek en 
‘verspillen’ ze minder nummers. 

3.5 Redactiewerking

De redactie is het kloppend hart van tijdschriften. Zij tekent het profiel van 
het blad uit, bepaalt de doelgroep, stelt evenwichtige (thema)nummers 
samen, evalueert en redigeert artikels, coacht auteurs… Bij veel onafhanke
lijke tijdschriften steunt dit hele redactionele proces nog altijd grotendeels op 
vrijwilligerswerk, al dan niet administratief ondersteund. 

Dat intensieve vrijwilligersengagement leidt tot relatief snelle wissels in 
redacties. De mediaan voor het gemiddeld aantal jaren dat redacteurs actief 
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zijn in een redactie, ligt op 45 jaar. Voor 1 op 5 tijdschriften is dat meer dan  
10 jaar. Positief aan deze snelle wissels van de wacht is een grotere redactio
nele dynamiek en een kleiner risico op verstarring. Tegelijk bedreigt dat soms 
ook de continuïteit in redactioneel beleid en kennisoverdracht. 

Redacties sturen de inhoud aan en bieden kansen aan externe auteurs  
via schrijfopdrachten, screening van spontane inzendingen, bewerkingen  
en vertalingen. 

Aandeel bijdragen eigen redactie 100 % 1

90 – 100 % 1

75 – 89 % 4

50 – 74 % 3

25 – 49 % 11

Minder dan 25 % 13

In ruim 7 op 10 tijdschriften wordt minder dan de helft van de artikelen  
aangeleverd door de eigen redactie, voor 4 op 10 zelfs minder dan 25 %. Tijd
schriften fungeren dus eerder als open publicatieplatforms voor het ruimere 
auteursbestand in Vlaanderen dan als beperkte clubjes die zich louter bezon
digen aan zelfpublicatie. 

Zo leidt het redactionele concept van elk tijdschrift tot een eigen mix: bij
dragen van de (kern)redactie, artikels van vaste medewerkers, aangestuurde 
schrijfopdrachten, vrije inzendingen, vertalingen… Ook het gemiddelde beeld 
toont een brede spreiding: 

gemiddeld maximum minimum

(Kern)redactie (29) 27 % 80 % 10 %

Vaste medewerkers (22) 18 % 80 % 5 %

Vrije inzendingen (25) 17 % 65 % 3 %

Schrijfopdrachten (29) 32 % 100 % 10 %

Vertalingen,  
bewerkingen (15)

4 % 20 % 2 %

Globaal tekent de (kern)redactie voor één kwart van de inhoud, aangevuld 
met 18 % artikels van vaste medewerkers. Ruim één zesde van de inhoud komt 
uit spontane inzendingen, waar 25 redacties voor openstaan. Vertalingen en 
bewerkingen zijn vooral eigen aan literaire tijdschriften, voor gemiddeld 4 % 
van de inhoud. Vlaamse tijdschriften steunen dus op een stevige redactionele 
stam, maar laten genoeg openheid voor vrije vogels. 

Hoe ziet die stam er dan uit? De gemiddelde grootte van een redactie is  
8 redactieleden. Samen tellen de 33 ondervraagde tijdschriften met cultuur 
253 redactieleden. 
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Een redacteur besteedt gemiddeld 15 u per maand aan redactiewerk,  
veelal als vrijwilliger. 

Per gepubliceerd (extern aangeleverd) artikel wordt gemiddeld acht uur 
geïnvesteerd: 

Reviewing: lezen en bespreken van ingezonden artikels 3u

Coaching / begeleiding van auteurs 2u

Editing: finaal redigeren en publicatieklaar maken van artikel 3u

Bij tijdschriften die sterk inzetten op (talent)ontwikkeling, kan die kwali
teitsbewaking per artikel nog hoger afklokken. Dit intensieve redactieproces 
leidt tot een inzet van redactieleden van enkele honderden uren per nummer. 

Daarnaast doet de helft van de redacties beroep op een gastcurator voor 
één nummer per jaar (bij 9 tijdschriften) of meerdere nummers per jaar (bij  
6 tijdschriften). Twee op drie tijdschriften publiceren themanummers die 
artikels bundelen rond een centrale topic, al dan niet actualiteitsgebonden. 
Die thematische aanpak geeft nummers extra bewaarkracht. 

 

3.6 De ruimere uitgeeftaken 

Een tijdschrift maken is echter meer dan het redactioneel samenstellen  
van nummers. Ook productie, logistiek, administratie en promotie zijn nood
zakelijk om de lezer te bereiken. En die taken vergen uiteenlopende profielen 
en expertises in een tijdschriftuitgeverij. Ze allemaal even professioneel uit
voeren is niet evident, door de sterke focus van redacties op de inhoud en het 
vrijwilligersstatuut van vele redacteurs. Tegelijk ontbreken veelal de financiële 
middelen om die taken uit te besteden of te vergoeden. 

Onderstaande tabel toont aan dat vormgeving en logistieke deeltaken 
(zoals postverzending of abonnementenbeheer) het snelste worden uitbe
steed. Administratie, communicatie en promotie worden daarentegen (nood
gedwongen) quasi volledig intern uitgevoerd. Alleen zijn daartoe niet altijd  
de nodige competenties in de organisatie aanwezig en ontbreekt het de vrij
willigers aan tijd om die taken evenveel aandacht te geven. 
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intern uitbesteed beide

Redactionele taken

1. spontane inzendingen 100 % 0 % 0 %

2. schrijfopdrachten 57 % 9 % 34 %

3. peer-to-peer review 81 % 8 % 11 %

4. redigeren, redactioneel bewerken 75 % 16 % 9 %

5. auteursbegeleiding 100 % 0 % 0 %

Productietaken

6. lay out 25 % 66 % 9 %

7. drukwerkbegeleiding, drukken 0 % 100 % 0 %

Logistiek

8. verzending 36 % 64 % 0 %

9. losse verkoop 52 % 39 % 9 %

10. nabestellingen losse nummers 81 % 16 % 3 %

Administratie

11. abonnementenbeheer administratief 72 % 25 % 3 %

12. boekhouding 71 % 21 % 8 %

13. subsidiedossier 100 % 0 % 0 %

Communicatie, promotie

14. advertentiewerving (21) 81 % 19 % 0 %

15. promotie 100 % 0 % 0 %

16. sponsorwerving (19) 100 % 0 % 0 %

17. abonneewerving 100 % 0 % 0 %

Geen enkel tijdschrift realiseert al deze opdrachten met enkel vrijwilligers.  
9 tijdschriften verdelen de taken over vrijwilligers en besteden deeltaken uit. 
In 17 tijdschriften worden de vrijwilligers ondersteund door een (deeltijds) 
betaalde kracht. 7 tijdschriften werken met betaalde krachten die deeltaken 
uitbesteden. 2 ledentijdschriften worden integraal gemanaged door betaalde 
krachten. 
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3.7 Businessmodellen

Die grote inhoudelijke en organisatorische diversiteit binnen de tijdschriften 
vertaalt zich ook in uiteenlopende zakelijke benaderingen en inkomsten
modellen. De verhouding tussen eigen inkomsten en subsidies is gemiddeld 
50/50, maar we zien een grote spreiding: van tijdschriften die volledig op 
eigen inkomsten draaien, tot tijdschriften waar subsidies 90% van het  
financiële model uitmaken. 

gemiddeld maximum minimum

Subsidie 50 % 90 % 0 %

Eigen inkomsten 50 % 100 % 10 %

De inkomstenbronnen van tijdschriften blijken erg divers: 
> 30 tijdschriften ontvangen abonnementsgelden
> 29 tijdschriften worden direct gesubsidieerd voor hun publicaties
> 26 tijdschriften hebben inkomsten uit de losse verkoop van nummers
> 17 tijdschriften doen actief aan advertentiewerving
> 7 tijdschriften organiseren betalende activiteiten 
> 4 tijdschriften worden gefinancierd vanuit ledenbijdragen 
> 1 tijdschrift wordt gesponsord 

 
Volgende combinaties komen voor: 

 
Ledenblad / uitgave onder een grotere organisatie 4

Subsidies + abonnementen + losse verkoop 7

Subsidies + abonnementen + losse verkoop + advertenties 8

Subsidies + abonnementen + losse verkoop + sponsoring 3

Subsidies + abonnementen + advertenties + sponsoring 3

Subsidies + abonnementen + losse verkoop + advertenties +  
inkomsten uit activiteiten

6

9 op 10 tijdschriften organiseren live activiteiten om hun lezers te ontmoeten, 
nieuwe nummers te presenteren, via samenwerking een nieuw potentieel 
publiek te bereiken: 

 
geen live events 3 9 %

max. 2 activiteiten per jaar, voor eigen lezers 7 21 %

max. 2 activiteiten per jaar, met een ruimer bereik 5 15 %

3 – 5 activiteiten per jaar, enkel lezers 3 9 %

3 – 5 activiteiten per jaar, ruimer bereik 6 18 %

meer dan 6 activiteiten per jaar 9 27 %
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3.8 Digitale aanwezigheid

Alle tijdschriften zijn in meer of mindere mate ook digitaal actief:
> 8 op 10 tijdschriften bieden digitaal minstens enkele artikels als smaak

makers aan, via de Folionieuwsbrief of op de eigen site
> 6 tijdschriften bieden de nieuwe nummers integraal digitaal gratis aan 
> Slechts 4 tijdschriften werken met een betalend digitaal abonnement
> 2 op 3 tijdschriften bieden gratis toegang tot het digitale archief, 4  

enkel betalend
> 3 op 10 tijdschriften bieden op hun site extra digitale content aan die  

niet op papier is gepubliceerd

Geen digitaal aanbod 0 0 %

Artikel als smaakmaker 25 76 %

Nieuwe nummer gratis 6 18 %

Archief gratis 21 64 %

Archief betalend 4 12 %

Extra digitale content 9 28 %

Digitaal abonnement betalend 4 7 %

3.9 Kwaliteitsbeleid

Als slow media zetten culturele tijdschriften sterk in op kwaliteit. De inhou
delijke kwaliteitsbewaking gebeurt door de (kern)redactie, door kritische 
lezing van elke bijdrage – zowel bijdragen van redactieleden, externe tekst
opdrachten als spontane inzendingen. 

Terugkerende beoordelingscriteria bij selectie en publicatie zijn, naast 
natuurlijk de inhoudelijke en literaire/stilistische kwaliteiten van elk artikel: 
> ruimte bieden aan jong talent
> inzetten op diversiteit en kwetsbare genres
> maatschappelijke en culturele urgentie van artikels

Meestal worden artikels beoordeeld via blind review van minstens twee lezers 
redactieleden, met ad hoc inschakeling van externe lezers. 

Toetsing van het volledige nummer gebeurt door de redactie aan het redac
tieplan, door periodieke toetsing bij adviesraden en soms door de permanente 
raadpleging van een vaste peergroep. Ook door de eindredactie uit te besteden 
aan een externe eindredacteur laten de meeste redacties nog eens een extra 
kritisch oog meelezen. Evalueren doen ze zowel per nummer als jaarlijks voor 
de hele jaargang. Andere bladen dienen daarbij als toetssteen: een gezonde 
wisselwerking tussen concullega’s. En anders horen redacteurs het wel spon
taan van hun eigen lezers tijdens live events, hoe goed ze bezig zijn. 
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De zakelijke opvolging van de werking gebeurt door een redactielid met die 
opdracht, versterkt door een extern boekhouder. Voor financieel toezicht 
zorgt de raad van bestuur. 

3.10 Redactionele missie

‘Omschrijf je redactionele missie in vijf woorden’: met die vraag begon  
de survey waarop deze DNAschets zich baseert. De antwoorden van alle  
33 tijdschriften – een aardige lijst – leveren volgende woordenwolk op. Ze 
toont hoe vele tijdschriften graag willen samenwerken om met reflectie  
breed te inspireren: 
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3.11 Lezersprofiel

Ook hun lezers hebben tijdschriften gekarakteriseerd in drie woorden. Glo
baal omschrijven ze hun publiek als nieuwsgierige en betrokken cultuurlief
hebbers met een diploma hoger onderwijs. Hun geïntegreerde woordenwolk 
bevestigt dus wat ook het Europese tijdschriftenonderzoek van Eurozine 
leert: tijdschriften fungeren als communities van meestal hoogopgeleide ‘cul
turele influencers’. De Groningse onderzoekers verwoorden dat net als een 
sterkte: ‘As such cultural journals can have quite a high impact even with a 
relatively low number of readers.’ 
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3.12 Unieke content

De vijf termen waarmee alle tijdschriften hun uniciteit onder woorden kon
den brengen, creëert dan weer een woordenwolk met opvallend veel waarden. 
Ze illustreert hoezeer tijdschriften met cultuur zich ten opzichte van de com
merciële media willen definiëren vanuit hun specifieke redactionele aanpak 
en inhoudelijke kwaliteitscriteria. 
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4 Lezersonderzoek

Wat wil de lezer? Het is een vraag die bij de Persgroepen en de Mediahuizen 
van deze wereld in steen gebeiteld staat, en sinds de geneugten van de digitale 
dataanalyse alleen maar aan belang gewonnen heeft. Voor commerciële 
media is de lezer harde cash. Niet zelden staat op zijn voorhoofd ook een afge
lijnde doelgroep gekleefd, waardoor ‘media maken’ dan uiteindelijk neerkomt 
op net die doelgroep verleiden. Voor commerciële media is de lezer eigenlijk 
niet de ontvanger van de content, maar de zender zelf.

Tijdschriften functioneren in een ander kader. Hun publicaties vertrekken 
nog altijd van de eigen passie van redacteurs. Dat wil niet zeggen dat de lezer 
hen niets zegt, wel integendeel. Dalende of stijgende lees en abonneecijfers 
zijn wel degelijk óók onderwerp van gesprek bij tijdschriftenredacties. De 
lezer heeft er vaak nog een naam, en niet zelden zelfs een gezicht. Alleen zal  
er veel minder snel op zijn wenken geschreven worden. 

Schrijven in de leegte wil echter geen enkel tijdschrift. Zeker nu de lezer 
steeds meer met andere apparaten is gaan lezen, en allang niet meer louter 
vanuit zijn zetel, is het belangrijk om het kader helder te krijgen waarin dat 
gebeurt. Tijdschriften delen die aandrang niet van nature. Het vergt over
koepelend onderzoek. En dat is vandaag nog pril. 

Folio bestelde afgelopen twee jaren, met financiële steun van de Vlaamse 
overheid en het VFL, twee onderzoeken over culturele, literaire en erfgoed
tijdschriften: 
> ‘Toekomstpaden voor de culturele, literaire en erfgoedtijdschriften’  

(Antwerp Management School, 2015), als strategische denkoefening  
over de mogelijke verhoging van de zichtbaarheid en de impact.

> ‘Zakelijke samenwerkingsmodellen tussen Vlaamse culturele, literaire en  
erfgoedtijdschriften’ (UA, Cultuurmanagement, Culture & Policy, 2016), 
rond de mogelijke facilitering van structurele samenwerking op zakelijk 
organisatorisch vlak. 
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In beide onderzoeken kwam de positie van de lezer – met zijn profiel, wensen, 
oordelen en leesmotivatie – echter amper aan bod. Zelf hebben sommige tijd
schriften wel al individuele lezersonderzoeken uitgevoerd, maar die waren 
eerder gericht op een evaluatie van de eigen inhoud. Er blijft nood aan objec
tieve antwoorden op algemene strategische vragen over verwachtingen van 
lezers over de gewenste verhouding papier/digitaal of de prijszetting van extra 
digitale content. In hoeverre en waarvoor wil de lezer online betalen? 

Folio nam al een eerste stap om deze toekomstgerichte thema’s te bevragen 
bij lezers en cultuurconsumenten. Tussen oktober 2017 en februari 2018 
tekenden we met studenten van de bacheloropleiding marketing en hun 
docent Joris Verhulst van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen een 
onderzoekstraject uit. Zij voerden een internetenquête uit en analyseerden de 
respons in een rapport voor Folio. Hieronder presenteren we de resultaten. 

4.0  Methodologie

Het onderzoek betrof twee groepen. Een eerste groep van ‘tijdschriftminded’ 
gebruikers werd met een online bevraging aangesproken via de Folio nieuws
brief en het mailbestand van enkele ledentijdschriften. Na een herinnerings
mail vulden 304 (heavy) users de enquête in. 

Parallel zijn op culturele plekken (bibliotheken, musea, theaters) in breed 
Antwerpen 245 non(heavy)users facetoface gepeild naar hun potentiële 
belangstelling voor tijdschriften en hun voorwaarden daartoe. 

Al is het moeilijk uitspraken te doen over de representativiteit van deze 
550 respondenten, toch geven onderstaande resultaten enkele boeiende lij
nen aan. Een vergelijking tussen users en nonusers kan bovendien extra 
inzichten opleveren in functie van nieuwe acties om het publiek van tijd
schriften uit te breiden.
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4.1.  Groep 1: tijdschrift-users

4.1.1 Profiel
304 respondenten vulden de digitale vragenlijst volledig in: 

gender man 57 %

vrouw 43 %

leeftijd < 30 jaar 12 %

31-50 jaar 28 %

51-70 jaar 48 %

> 70 jaar 13 %

activiteitsgraad student 6 %

beroepsactief 64 %

werkzoekend 2 %

gepensioneerd 28 %

werkzaam in brede kunst- en cultuur-
sector

24 %

onderwijs 20 %

ambtenaar 14 %

mediawereld 7 %

andere sectoren 35 %

opleidingsprofiel doctoraat 11 %

master-diploma 49 %

bachelor-diploma 31 %

secundair onderwijs 9 %

Deze gebruikersgroep voelt zich sterk verbonden met cultuur en ook literatuur: 

heel veel interesse 67 %

veel interesse 29 %
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Voor erfgoedthema’s is die interesse minder uitgesproken:

heel veel interesse 30 %

veel interesse 33 %

weinig interesse 13 %

helemaal geen interesse 2 %

Van de respondenten had 43 % geen abonnement (meer) op één van de Folio- 
tijdschriften en 31 % had één abonnement. De overige (26 %) hadden gemiddeld 
5 abonnementen, een hoog cijfer. Dat gemiddelde valt wellicht mee te verklaren 
door het relatief hoge aantal ‘professionele’ respondenten ( bibliothecarissen,  
documentalisten…). 

4.1.2 Hoe informeert men zich over cultuur, literatuur en erfgoed?
Op deze meerkeuzevraag werden gemiddeld 6,5 bronnen aangegeven, wat 
wijst op een breed mediagebruik:

online zoeken 85 %

nieuwsbrieven 80 %

magazines en gespecialiseerde tijdschriften 77 %

papieren krant 66 %

vrienden en familie 61 %

sociale media 54 %

infobrochures 49 %

online krant 46 %

radio 46 %

televisie 38 %

bibliotheek 34 %

Zelf opgezochte digitale informatie en zelf geselecteerde digitale nieuws
brieven scoren dus het hoogst, gevolgd door papieren bronnen (tijdschriften 
en kranten), die meer geraadpleegd worden dan het sociale netwerk. 

Minvijftigers zijn meer gericht op online opzoeken, terwijl magazines  
en tijdschriften door alle leeftijdsgroepen genoemd worden als belangrijke 
informatiebron. Hoe ouder, hoe minder men sociale media aankruist. Voor  
de papieren krant geldt het omgekeerde: hoe jonger, hoe minder gebruik  
van de papieren krant. 
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4.1.3 Aandacht voor losse nummers
Hoe vaak kopen respondenten een tijdschrift waarop ze niet geabonneerd zijn?

nooit 14 %

1 tot 5 losse nummers per jaar 54 %

6 tot 10 losse nummers per jaar 23 %

11 tot 20 losse nummers per jaar 9 %

Er is dus een tijdschriftenpubliek dat open staat voor losse nummers buiten 
het eigen abonnement. 

4.1.4 Toekomst papieren tijdschriften / digitale tijdschriften 
STELLING 1:  Ik ben ervan overtuigd dat 50 % van de literaire, culturele en  
erfgoedtijdschriften op papier zullen verdwijnen over 10 jaar. 

helemaal oneens 9 %

eerder oneens 28 %

neutraal 5 %

eerder eens 34 %

helemaal eens 16 %

De helft van de respondenten ziet deze tijdschriften dus verdwijnen op papier. 
De meningen in plus en min zijn gelijk verdeeld over de leeftijdsgroepen. 

STELLING 2:  Ik ben ervan overtuigd dat deze tijdschriften over 10 jaar nog 
enkel online te lezen zijn. 

helemaal oneens 12 %

eerder oneens 33 %

neutraal 17 %

eerder eens 32 %

helemaal eens 6 %

De groep die gelooft dat tijdschriften over 10 jaar nog wel degelijk op papier  
te lezen zullen zijn, is groter dan de groep die gelooft dat ze enkel nog online 
zullen bestaan. Ook hier zijn er weinig verschillen tussen de leeftijdsgroepen. 
Vooral de 70+ groep heeft geen opinie. 
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STELLING 3:  Ik ben ervan overtuigd dat lezers binnen 10 jaar niet meer willen 
betalen voor dit leesmateriaal. 

helemaal oneens 16 %

eerder oneens 41 %

neutraal 22 %

eerder eens 17 %

helemaal eens 4 %

Een meerderheid meent dus dat men wel meer zal willen betalen voor dit 
leesmateriaal. Mensen jonger dan 60 zijn het nog oneens met deze stelling: ze 
geven aan dat hun eigen jongere groep meer zal willen betalen voor papieren 
tijdschriften binnen 10 jaar. 

4.1.5 Leesgedrag 
Bijna 40 % bewaart alle nummers, terwijl 30 % het tijdschrift bijhoudt om  
achteraf bepaalde artikelen nog eens te herlezen. Ongeveer 20 % doet het  
tijdschrift weg na lezing, 8 % houdt het jongste nummer bij tot het nieuwe 
nummer verschijnt. 

De lezers hechten veel belang aan hun tijdschrift: ruim 70 % bewaart alle 
nummers en herleest specifieke artikelen. Hoe hoger het opleidingsniveau, 
hoe meer er bewaard wordt. 

De grote meerderheid bladert het tijdschrift eerst door en leest nadien de 
artikelen die interessant bevonden werden. Ruim 15 % leest het tijdschrift van 
begin tot einde door, een kleine 3 % beperkt zich tot diagonaal doornemen. 

4.1.6 Betalingsbereidheid
Rond dit thema kregen de respondenten enkele vragen en stellingen voor
gelegd, met als referentiepunt een papieren tijdschrift dat jaarlijks 40 euro  
kost voor 4 nummers van elk 112 pagina’s.

VRAAG 1:  hoeveel bent u bereid te betalen als dit tijdschrift enkel online 
beschikbaar is?

niets 28 %

minder dan 20 euro 15 %

20 tot 30 euro 40 %

evenveel als het papieren tijdschrift 5 %

Verreweg de grootste groep wil dus voor het online tijdschrift minder betalen 
dan voor het papieren tijdschrift. Opvallend: meer 40plussers zijn niet bereid 
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te betalen. Jongeren zijn wel betalingsbereid, maar voor een lager bedrag dan 
de oudere leeftijdsgroepen. 

De betalingsbereidheid voor enkel een digitale editie is gemiddeld 20 euro 
of de helft van de vooropgestelde prijs van de papieren editie van 40 euro. 
Mediaan is 22 euro.

VRAAG 2:  hoeveel bent u bereid te betalen als u het tijdschrift zowel op papier 
als online kunt lezen? 

70 % wil niets extra betalen voor de combinatie, slechts 13 % is bereid meer  
te betalen. 

De betalingsbereidheid voor combinatie papier + digitaal is gemiddeld 
41,33 euro, dus slechts 1,33 euro extra voor de digitale editie. Mediaan is  
44 euro. 

VRAAG 3:  hoeveel bent u bereid te betalen om het tijdschrift zowel op papier 
als online te kunnen lezen, én om online extra artikels en aanvullende infor
matie te kunnen lezen? 

Ruim de helft wil niet extra betalen voor meer artikelen online. 12 % wil  
maximaal 9 euro extra betalen, 12 % meer dan 10 euro extra. De groep die  
voor dit aanbod niet wil betalen, verkleint wel tot 6 %. Hoe ouder, hoe groter 
de extra betalingsbereidheid. 

De betalingsbereidheid voor extra informatie en artikels online  
is gemiddeld 40,6 euro, dus amper boven de prijs voor een papieren  
abonnement. Mediaan is 44 euro. 

VRAAG 4:  als het tijdschrift dat u regelmatig leest, enkel nog online beschik
baar zou zijn, welke prijs zou u dan bereid zijn om te betalen ten opzichte  
van de huidige prijs?

evenveel als de huidige prijs 6 %

80 % van de huidige prijs 12 %

50 % van de huidige prijs 50 %

niets 19 %

ik zou het niet meer lezen 20 %
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De optie ‘80 % van de huidige prijs’ komt meer voor bij hoger opgeleiden, ter
wijl vooral lager opgeleiden zeggen dat ze het tijdschrift dan niet meer zouden 
lezen.

Als het papieren tijdschrift nog enkel online zou beschikbaar zijn, zal één 
vijfde afhaken en één vijfde het alleen nog lezen als het gratis is. Van de 
rest vindt de meerderheid dat een tijdschrift online slechts half zoveel 
waard is als op papier. 

4.1.7 Houding ten opzichte van reclame
Bijna 20 % is tegen (meer) advertenties in zijn favoriete tijdschrift. Ruim 60 % 
zou er zich aan storen, maar aanvaardt wel relevante advertenties die direct 
aansluiten bij het tijdschrift. De resterende 20 % maakt geen enkel bezwaar 
tegen meer advertenties. Vooral jongere lezers tonen minder bezwaar tegen 
advertenties. 

4.1.8 Gebruik sociale media
Twee op drie van de respondenten zijn actief op sociale media. Hoe ouder, hoe 
minder actief. Meest gebruikt zijn Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn 
(wel minder frequent). 

Van de ondervraagde groep is 66 % al ingeschreven op de digitale 
Folionieuwsbrief, 10 % is niet geïnteresseerd, 24 % schrijft in voor de 
Folionieuwsbrief.

4.1.9 Groeimogelijkheden 

Wat zijn voor gebruikers mogelijke stimulansen om vaker tijd-
schriften te lezen? 
> Een betere beschikbaarheid in de winkel of in de bibliotheek zou voor 70 % 

een positieve stimulans zijn. 
> Een vlottere bestelbaarheid van losse nummers zou voor 64 % stimulerend 

werken. 
> Een lagere prijs zou voor 2 op 3 gebruikers een verschil maken, voor 1  

op 3 niet. 
> Vlot geschreven artikels zou een grote groep stimuleren, terwijl dit voor  

26 % geen effect zou hebben, en voor 2 % zelfs een negatieve stimulans  
zou zijn.

> Een aanbod dat beter is afgestemd op de eigen behoeften zou voor 56 % 
positief zijn, voor 39 % geen betekenis hebben en voor 5 % zelfs negatief 
uitvallen. 
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Hoe geïnteresseerd zijn gebruikers in het ontdekken van nieuwe 
tijdschriften? 
Op een schaal van 1 tot 10 geeft 73 % een score van 7 of meer. Het huidige 
lezerspubliek van tijdschriften blijkt dus duidelijk niet conservatief, maar 
nieuwsgierig naar extra titels. 

4.2  Groep 2: cultureel geïnteresseerden 

Bedoeling van de facetoface bevraging van 245 actieve cultuurparticipanten 
op culturele plekken in het Antwerpse was kwalitatieve opinies te registreren. 
Samen bieden ze voorzichtige indicaties voor de mogelijke interesse in tijd
schriften bij mensen die ze vandaag niet lezen of kopen. 

4.2.1 profiel
De bevraging bereikte iets meer mannen dan vrouwen, met een oververtegen
woordiging van jongere leeftijdsgroepen. Onderstaande gegevens reiken dus 
vooral elementen aan voor hoe zij aangesproken kunnen worden. De onder
vraagde groep typeerde zich als geïnteresseerd in cultuur (76 %) en in litera
tuur (68 %), maar minder in erfgoed (40 %). Een vrij gelijkaardig patroon  
als bij de heavy users, dus. 

Het gemiddelde opleidingsniveau van deze groep ligt iets lager dan in  
de steekproef van de users, maar blijft boven het gemiddeld profiel van de 
Vlaamse bevolking. Globaal blijken jongeren iets minder geïnteresseerd  
in tijdschriften dan ouderen.

Wel bestaat deze groep uit frequente cultuurconsumenten, zo blijkt  
uit hun culturele bezigheden tijdens het afgelopen jaar:

een concert bijgewoond 78 %

een museum bezocht 73 %

een theatervoorstelling bijgewoond 55 %

een literaire activiteit bijgewoond 52 %

een tentoonstelling bezocht 43 %

een lezing of cultureel debat meegemaakt 28 %

4.2.2 Informatiebronnen over cultuur 
Als voorkeurkanalen om op de hoogte gebracht te worden over cultuur, litera
tuur en erfgoed noemt deze groep Facebook (63 %) en email (43 %). Slechts 
één op drie vinkt nieuwsbrieven aan.
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4.2.3 Bibliotheekbezoek

nooit 25 %

minder dan eenmaal per jaar 25 %

enkele keren per jaar 32 %

maandelijks 13 %

wekelijks 5 %

Zo vormen deze respondenten meer frequente bibliotheekbezoekers dan  
de gemiddelde Vlaming, waarvan 65 % in het voorbije jaar geen bib bezocht 
heeft. Van de ondervraagde bibliotheekbezoekers leest 62 % nooit een tijd
schrift in die bibliotheek, 16 % enkele keren per jaar, 5 % maandelijks.

4.2.4 Interesse in tijdschriften
Op een schaal van 1 tot 10 blijkt de interesse van deze groep nonusers lager 
dan de groep van heavy users. Iets meer dan 20 % geeft een score boven 7,  
terwijl 57 % uitkomt onder 5. 

Van deze groep leest 26 % de krant op papier, 52 % online en 22 % zowel op 
papier als online. Slecht 12 % bewaart alle nummers van een tijdschrift, 29 % 
houdt al eens een nummer bij om nadien artikels te lezen, meer dan de helft 
(52 %) doet het tijdschrift na lezing weg. 

Ook de kennis van de Foliotijdschriften is in deze groep veel kleiner.  
De top 3 van gekende tijdschriften (‘wel eens van gehoord’) bestaat uit 
Davidsfonds Cultuurmagazine (36 %), rekto:verso (20 %) en De Witte Raaf  
(18 %). De tijdschriften die men al eens gelezen heeft, zijn dezelfde drie, maar 
met een lager percentage: Davidsfonds Cultuurmagazine (19 %), rekto:verso 
(12 %) en De Witte Raaf (11 %). Niet gekend (‘nooit van gehoord’) zijn Orgel
kunst (93 %), Jazzmozaïek (91 %) en Gonzo Circus (89 %). 

4.2.5 Betalingsbereidheid
Als je deze groep cultureel geïnteresseerden vraagt hoe ze tijdschriften het 
liefste zouden willen lezen, blijkt de keuze voor enkel online (28 %) of enkel 
op papier (27 %) bijna gelijk. Een grotere groep van 41 % verkiest om beide 
varianten te ontvangen. 
Mocht een tijdschrift enkel nog online beschikbaar zijn, wat wil deze groep 
dan betalen? 

non-users users

evenveel als de huidige prijs 3 % 6 %

80 % van de huidige prijs 20 % 12 %

50 % van de huidige prijs 39 % 50 %

niets 30 % 19 %

ik zou het niet meer lezen 9 % 20 %
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Als het papieren tijdschrift nog enkel online beschikbaar zou zijn,  
vindt één op drie dat het gratis moet zijn. Bijna 40 % wil de huidige prijs 
gehalveerd zien en die wens is groter bij oudere leeftijden. De betalings
bereidheid voor enkel een digitale editie is gemiddeld 17 euro. Mediaan  
is 16,3 euro.

Voor een tijdschrift dat zowel online als op papier beschikbaar is, wil men 
meer betalen: bijna 50 % stelt een kostprijs voor tussen 30 en 39 euro, terwijl  
19 % zelfs bereid is om 40 euro of meer te betalen. Oudere leeftijdsgroepen 
gemiddeld iets meer. 

De betalingsbereidheid voor combinatie papier + digitaal is gemiddeld  
30 euro of 75 % meer dan voor de digitale editie. Mediaan is 3 euro.

Voor een louter digitaal tijdschrift met extra artikels wil men iets meer betalen, 
maar nog steeds minder dan voor een papieren versie. 

De betalingsbereidheid voor extra info en artikels online is gemiddeld 
21,2 euro, dus 25 % boven de prijs voor een digitaal abonnement.  
Mediaan is 22 euro.

4.2.6 Groeipotentieel
De drie meest aangeduide positieve stimulansen om vaker tijdschriften te 
lezen zijn een lagere kostprijs (75 %), volledig gratis op internet (76 %) en 
meer toegankelijke en vlot geschreven artikels (64 %).

STELLING 1:  Ik ben ervan overtuigd dat 50 % van de literaire, culturele en erf
goedtijdschriften op papier zullen verdwijnen over 10 jaar. 

non-users users

helemaal oneens 5 % 9 %

eerder oneens 18 % 28 %

neutraal 11 % 5 %

eerder eens 43 % 34 %

helemaal eens 18 % 16 %

In totaal ziet dus ruim 60 % van de nonusers de tijdschriften op papier ver
dwijnen. Gemiddeld is er dus minder geloof in het verdere bestaan van papie
ren tijdschriften dan in de groep users. Oudere leeftijdsgroepen geven aan iets 
meer te geloven in het overleven van papieren tijdschriften. 
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STELLING 2:  Ik ben ervan overtuigd dat deze tijdschriften over 10 jaar nog 
enkel online te lezen zijn. 

non-users users

helemaal oneens 9 % 12 %

eerder oneens 16 % 33 %

neutraal 17 % 17 %

eerder eens 42 % 32 %

helemaal eens 16 % 6 %

Anders dan bij de users voorziet een meerderheid van de nonusers een volle
dige digitalisering van tijdschriften. Er zijn weinig verschillen tussen de leef
tijdsgroepen. De 70+ groep heeft geen opinie. 

STELLING 3:  Ik ben ervan overtuigd dat lezers binnen 10 jaar niet meer willen 
betalen voor dit leesmateriaal. 

non-users users

helemaal oneens 10 % 16 %

eerder oneens 32 % 41 %

neutraal 24 % 22 %

eerder eens 25 % 17 %

helemaal eens 9 % 4 %

De optimistische groep nonusers is kleiner dan bij de groep van users. Vooral 
60 jarigen zijn het vaker oneens met deze stelling. Zij geven aan dat lezers 
binnen 10 jaar meer zullen willen betalen voor papieren tijdschriften.

4.3  Besluiten

Voor tijdschriftlezers blijken papieren tijdschriften nog steeds een hebbeding. 
Een ruime groep (45 %) leest regelmatig tijdschriften, maar is geen abonnee. 
Bij de abonnees is één op drie geabonneerd op slechts één tijdschrift, terwijl 
er 5 % multiusers zijn met meer dan vijf abonnementen. Meer dan de helft van 
al deze users koopt 1 tot 5 losse nummers per jaar, 15 % leest het tijdschrift van 
a tot z. Bijna 3 op 4 tijdschriftlezers bewaren al die nummers of houden num
mers bij om bepaalde artikels nog eens te herlezen. Dat typeert een trouwe 
relatie, maar bevestigt ook de blijvende rol van tijdschriften in kennisover
dracht. Al zijn de eerste informatiebronnen van cultuurconsumenten intus
sen digitaal (online opzoeken en nieuwsbrieven), ook voor jongere leeftijds
groepen blijken magazines en gespecialiseerde tijdschriften nog altijd 
belangrijker dan het eigen (digitale) netwerk.
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Wel geloven/vrezen vooral nonusers dat de toekomst meer digitaal wordt. 
Bijna 60 % nietgebruikers van papieren tijdschriften voorziet dat ze over  
tien jaar enkel nog digitaal te lezen zullen zijn (tegenover 40 % bij tijdschrift
lezers). Tegelijk geeft slechts 30 % nonusers aan dat ze een tijdschrift liefst 
enkel online lezen: 40 % wil liever een combinatie van print en online, nog 
eens 30 % wil liefst enkel op papier lezen. Volledige digitalisering is dus voor 
de meerderheid van zowel users als nonusers geen wens, eerder een vrees. Zo 
geeft bijna 20 % van de klassieke tijdschriftgebruikers aan dat ze zelfs zou 
afhaken bij volledige digitalisering van tijdschriften. Een combinatie tussen 
print en online blijft dus voor beide groepen lezers de meest wenselijke situatie. 

Voor een digitaal aanbod van tijdschriften blijkt duidelijk minder betalings
bereidheid dan voor hetzelfde aanbod in print. Bij de groep tijdschriftlezers 
wil 28 % niets betalen voor een online tijdschrift, terwijl de grootste groep 
maximaal de helft van de prijs van een papieren tijdschrift wil neertellen.  
Bij nonusers is er nog iets minder betalingsbereidheid: gemiddeld zouden  
ze per jaar nog 17 euro willen neertellen voor een online versie van een tijd
schrift dat nu 40 euro kost. Voor online extra’s zou een deel van beide groepen 
wel een beetje dieper in de buidel tasten, maar niet veel. Grosso modo zouden 
tijdschriften hun huidige inkomsten uit printverkoop dus op z’n best zien  
halveren als ze volledig digitaal gingen. 

Er lijkt nog extra publiekpotentieel voor tijdschriften. Drie op vier huidige 
lezers van tijdschriften is (zeer) geïnteresseerd om nog nieuwe tijdschriften 
te ontdekken. Stimulansen om meer tijdschriften te lezen zijn (in volgorde): 
een betere beschikbaarheid in winkel of bibliotheek, een lagere prijs, vlottere 
bestelbaarheid van losse nummers, vlot geschreven artikels en een aanbod 
afgestemd op behoeften. Bij nietgebruikers van tijdschriften primeert vooral  
een lagere prijs (of gratis online). 
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5 Een toekomst voor 
de tijdschriften  
met cultuur
Moeten er nog tijdschriften zijn? We besluiten deze publicatie met tien 
inzichten en aandachtspunten voor de toekomst van culturele, literaire en 
erfgoedtijdschriften in Vlaanderen. We hopen van zowel beleidsmakers, 
redacties als bredere stakeholders dat zij ze mee ter harte nemen. 

1.  Tijdschriften met cultuur spelen een essentiële rol in  
een dynamisch cultuurveld, een divers medialandschap  
en een zelfkritische samenleving – meer dan ooit

Tijdschriften met cultuur zijn bij de weinige spelers die onafhankelijke en 
belangeloze informatie, duiding en kritiek verzorgen over de rijke culturele 
creatie in Vlaanderen. Met hun focus op meerwaarde en slow journalism vor
men ze een noodzakelijk tegengewicht tegen de overvloed aan commerciële 
‘informatie’ in een op snelheid gerichte mediawereld. Passie en nuance zijn 
hun motor, wars van winst. 

In het brede gat tussen de academische sfeer en de reguliere nieuwsmedia 
voeden ze kritische gemeenschappen van ‘cultural influencers’ en bieden ze 
ruimte voor wat elders steeds minder publieke plek krijgt: pril talent, literair 
experiment, diepgaand debat, gedegen sectorinformatie, leesbare kunst
wetenschappelijke beschouwing, gefundeerde kunstkritiek. Tijdschriften  
met cultuur inspireren.

Tegen de tijdsgeest en economische logica in, zijn ze noodzakelijke  
instrumenten voor een open, kritische, diverse samenleving. Die is gebaat  
bij burgers die voor hun meningsvorming meer en hoogwaardige informatie 
lezen, en van daaruit het democratische proces voeden.
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2.  Tijdschriften met cultuur bieden meer dan alleen reflectie, 
zijn multifunctioneel

Tijdschriften met cultuur combineren meerdere functies: ontwikkeling, crea
tie, productie, spreiding, presentatie, reflectie en informatie. Ze bieden eerste 
publicatiekansen aan nieuw schrijftalent en voorzien daarbij intensieve feed
back. Ze doen aan dienstverlening voor de cultuursector, van debatten copro
duceren tot tentoonstellingen omkaderen. Eigen aan tijdschriften met cultuur 
is ook hun informatiefunctie over een veel groter en minder zichtbaar aanbod 
dan in de massamedia: met duiding, transversale verbanden, ontdekkingen en 
inside tips. Achter die output zitten complexe productieprocessen, van brain
stormen en redigeren tot distribueren en nummers live presenteren. Tijd
schriften hebben vaak een heel directe relatie tot hun lezerspubliek.

3.  Tijdschriften met cultuur zijn vandaag veel méér dan  
alleen papieren boekjes, ze werken nu vaak multimediaal: 
print, digitaal en live

Al blijft print de basis van hun werking en businessmodel, tijdschriften met 
cultuur zijn geëvolueerd tot organisaties met vaak meerdere poten. Twee op 
drie tijdschriften bieden online gratis hun archief aan, vaak een schat van 
informatie en beschouwing. Daarnaast publiceert 30 % op zijn site extra digi
tale content, die nooit op papier is verschenen. Negen op tien tijdschriften 
organiseren per jaar ook meerdere live activiteiten voor hun lezers of voor een 
breder publiek. Content wordt intussen dus veel diverser ontsloten dan in het 
klassieke uitgeefmodel. Dat vraagt van redacties nieuwe competenties en 
betrokkenheden, en van het beleid meer verfijnde opmaatondersteuning. 
Kan niet ook het mediabeleid openingen aanbieden voor culturele, literaire 
en erfgoedtijdschriften?

4.  Digitaal is goed voor extra promotie en een toegankelijker 
archief, maar is niet het ultieme antwoord 

Je drukkosten skippen en van je blad een website maken: het lijkt de gouden 
vingerknip, maar de realiteit is complexer. Eén op vijf lezers haakt af als het 
tijdschrift enkel digitaal ter beschikking zal zijn, leert ons publieksonderzoek. 
Nog eens één op vijf wil niet betalen voor een digitale editie. En zij die wel 
betalingsbereid zijn, doen dat slechts voor gemiddeld de helft van de huidige 
prijs van een papieren editie. 

Digitaal gaan kost dan wel minder aan de drukkerij, maar levert ook minder 
inkomsten op uit abonnementen en advertenties. Bij vier tijdschriften die een 
betalend digitaal abonnement aanbieden, merken we voorlopig nog weinig 
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respons. Dagelijkse nieuwsmedia lenen zich nu eenmaal beter dan tragere 
tijdschriften om online te ‘werken’, en ook voor hen blijft het experimenteren. 

Veel andere kosten blijven bestaan: op internet moet je bijvoorbeeld  
evenveel in promo en distributie investeren als offline voor een boekje.  
Kernprobleem bij digitalisering is de werving voor een virtueel product van 
digitale abonnees als er geen analoog ‘voorbeeld’ is. Veel wervender blijft 
daarom een intelligente mix van print en online: ook de voorkeur van de 
meerderheid van tijdschriftenlezers.

5.  De relevantie van een cultuurtijdschrift hangt niet alleen  
af van zijn aantal lezers

Elke redactie wil natuurlijk zoveel mogelijk lezers voor zijn harde werk, maar 
de relevantie van tijdschriften is net dat ze niet commercieel moeten denken, 
niet in termen van het grote publiek. In Europa verkoopt 3 op 4 cultuurtijd
schriften minder dan 1000 ex van elk nummer en 1 op 3 zelfs minder dan  
200 ex. Als een gemiddeld tijdschrift in Vlaanderen 500 abonnees heeft,  
scoort het dus helemaal niet slecht. 

Alles hangt af van je missie: voor de kwaliteit van een publiekstijdschrift 
gelden heel andere criteria dan voor een blad dat zich richt op talentontwik
keling of dat met gespecialiseerde inhoud een kleine community van cultural 
influencers voedt, en zo indirect impact heeft op de rest van het culturele of 
erfgoedveld. Genoeg bereik dient beoordeeld te worden op veldniveau, niet 
voor elk tijdschrift afzonderlijk. Doel van elk beleid moet een gediversifieerd 
tijdschriftenveld zijn: bedient het landschap iedereen voldoende multi
functioneel?

6.  Geen tijdschrift met cultuur in Vlaanderen is het dubbel  
van een ander 

Dat er in Vlaanderen veel culturele tijdschriften zijn, is relatief. In elk Scandi
navisch land – qua inwonersaantal en kleine taalgroep vrij vergelijkbaar met 
ons land – telde het onderzoek van Eurozine 10% tot 50% méér tijdschriften 
dan in België. In Zweden bestaan er zelfs 2,5 keer zoveel. 

Onze DNAschets leert tegelijk dat zelfs de literaire tijdschriften heel ver
schillend zijn qua missie, functie, poëtica, disciplinefocus, betrokken auteurs, 
businessmodel… Voor andere disciplines als muziek, theater, beeldende 
kunst, film, architectuur bestaan er in het beste geval maximaal twee tijd
schriften per discipline, en ook altijd met heel uiteenlopende profielen: een 
gezonde variëteit. Een tijdschriftenbeleid moet zich funderen op specifieke 
kwaliteitsoordelen, niet op puur kwantitatieve uitgangspunten. 
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7.  Tijdschriften met cultuur zijn volwaardige  
uitgeverij-producties, geen loutere liefhebberij 

Onze DNAschets leert dat het intensieve redactieproces – plannen, selecte
ren, coachen, redigeren, eindredactie – gemiddeld enkele honderden uren 
inzet per nummer vraagt. Tegelijk is een tijdschrift ‘uitgeven’ meer dan het 
redactioneel samenstellen van nummers. Het vergt heel uiteenlopende com
petenties… en middelen. Teksten en beelden omzetten in een aantrekkelijk 
product (papier en/of digitaal), vaak externe grafische vormgeving aansturen, 
distributie tot bij de (potentiële) lezer, abonnementswerving en administratie, 
nazorg voor nabestellingen, boekhouding, sponsors contacteren en plezieren, 
rapporteren aan de overheid, coproducties met partners opvolgen: er komt 
meer kijken bij een tijdschrift dan je denkt. Die hele productie vraagt zowel 
communicatieve, zakelijke als financiële skills die niet elke vrijwillige redac
teur gegeven zijn.

Intussen verwachten lezers kwaliteit en deugdelijkheid, verwacht de subsi
diënt terecht nieuwe initiatieven rond publieksverbreding, willen adverteer
ders publicaties die op tijd verschijnen. 

Al die uitdagingen zijn soms moeilijk te verzoenen met de reële bezetting 
van onafhankelijke tijdschriften. Gemiddeld telt een redactie acht (veelal vrij
willige) redactieleden met een gemiddeld engagement van 4 tot 5 jaar, en één 
of twee omkaderende krachten die in het beste geval minimaal vergoed wor
den. Bij veel onafhankelijke tijdschriften gaapt een stille kloof tussen wat er 
allemaal professioneel moet gebeuren, en de structuur van vrijwilligerswerk 
errond. Bij beleidsmakers lijkt dat sterk onderschat te worden.

8.  Moeizame inkomsten: subsidies zijn nodig 

Algemeen halen de tijdschriften gemiddeld de helft van hun inkomsten uit 
subsidies, de helft uit eigen ontvangsten. Die inkomsten dekken echter slechts 
een deel van de directe en indirecte kosten, omdat er veel vrijwilligerswerk 
omgaat en producten en diensten gratis of aan een vriendenprijs geleverd 
worden. 

Die eigen inkomsten verhogen is geen evidentie. Het werven van abonne
menten via advertenties is duur en levert weinig resultaat op, omwille van het 
complexe nicheproduct. Gratis aandacht in de massamedia via recensies en 
signalementen is zeldzaam. Inspanningen voor losse verkoop leveren extra 
zichtbaarheid op, maar zijn meestal een verlieslatende operatie door de dure 
logistiek van kleine zendingen, de moeizame zoektocht naar relevante verkoop
punten, het hoge percentage aan onverkochte exemplaren, de dure adminis
tratie en de tijdsintensieve opvolging. Ook advertenties aantrekken is moei
lijk, gezien de beperkte niches. De gesubsidieerde cultuursector is de eerste 
potentiële adverteerder, maar ook die kampt met krimpende communicatie
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budgetten. Subsidies blijven daarom cruciaal, wil Vlaanderen een bloeiend 
tijdschriftenveld behouden.

9.  Als de overheid een meer geïntegreerd tijdschriftenbeleid 
wil, moet het ook voor elk blad gelijke basisprincipes  
garanderen.

Het versnipperde Vlaamse tijdschriftenbeleid leidt ertoe dat een literair  
tijdschrift vandaag maximaal 30.000 euro subsidies kan aanvragen bij het 
VFL, terwijl kunsttijdschriften onder het Kunstendecreet gemiddeld 3,5 keer 
zoveel ontvangen. Voor filmtijdschriften voorziet het VAF dan weer een plafond 
van 70.000 euro. Zo dreigt de (semi)professionalisering van tijdschriften 
ongelijk te verlopen. 

Deze scheve situatie berust op verschillende visies op het tijdschrift. Het 
VFL koos in zijn reglement voor 20172020 ‘voor een transparante, eenduidige 
subsidiëring met een focus op de vergoeding van auteurs, illustratoren en ver
talers’. Voor de omkaderende werking van tijdschriften verwacht het Fonds 
‘dat zij een verdienmodel hanteren dat hen in staat stelt om de kosten voor 
druk, distributie en promotie zelf te dragen via inkomsten uit verkoop, fondsen
werving en/of samenwerking met partners.’ Kortom: tijdschriften gelden hier 
als reguliere (en dus zelfbedruipende) mediaspelers, waarvan enkel (de produ
cent van) de content extra gemeenschapssteun kan bekomen. 

Onder het Kunstendecreet daarentegen gelden tijdschriften als organisaties 
waarvan het integrale project (zonder plafond) beoordeeld wordt op zijn kwali
teit en de haalbaarheid van zijn intenties, en waarvan dus ook de hele omkadering 
aanspraak kan maken op structurele gemeenschapssteun. Die filosofie hanteert 
het VFL enkel voor ‘literaire organisaties’, niet voor literaire tijdschriften. 

Voor Folio start een geïntegreerd tijdschriftenbeleid bij een coherente visie 
op het medium ‘tijdschrift’ (print, digitaal en/of live) en zijn mogelijke business
modellen. Daaruit resulteren dan gelijke basisprincipes, ook financieel, voor 
alle tijdschriften die aanspraak willen maken op overheidssteun. Dat wil niet 
zeggen dat elk tijdschrift evenveel (of even weinig) subsidies moet krijgen,  
wel dat er in Vlaanderen ruimte zou moeten zijn voor minstens een paar echt 
professionele tijdschriften met overeenkomstige middelen en doelstellingen, 
los van hun toevallige discipline. 

We geloven dat een eengemaakt tijdschriftenloket voor die verdere profes
sionalisering van de tijdschriften een stimulans kan zijn. Tegelijk verdienen 
ook nieuwe initiatieven steun om op te starten, en vragen ook kleinere onaf
hankelijke bladen om extra groeiperspectief en projectmiddelen.
Wanneer commerciële printmedia indirect ruim 300 miljoen federale  
overheidssteun ontvangen voor onder meer de bedeling van hun abonne
menten en een 0 %tarief voor BTW, lijkt een verhoogd totaalbudget voor  
tijdschriften met cultuur ons geen onmogelijke verwachting.
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10.  Een koepelorganisatie voor de tijdschriften maakt  
een groot verschil in deze sector van kleinere spelers

Wij pleiten voor een verdere ondersteuning van een koepelorganisatie  
als Folio. Dankzij jaarlijks 50.000 euro subsidies van de Vlaamse overheid 
(20172019) wordt nu intensiever ingezet op gedeelde promotie, kennnis
deling, onderzoek en versterking van het externe netwerk van tijdschriften. 
De ledentevredenheid bedraagt vandaag 80%. 

Folio kan nooit in de plaats gaan staan van de uitgeefpolitiek van de 35 aan
gesloten bladen, maar kan wel tegemoet komen aan enkele omkaderende uit
dagingen. De afgelopen vier jaar is daarvoor al een basis gelegd, maar het werk 
is nog niet af. Zo droomt Folio luidop van een geïntegreerde website waarop 
de digitale noden en archieven van tijdschriften met cultuur zich samen kunnen 
versterken naar een geïnteresseerd publiek, inclusief digitale kiosk. 
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Bijlage 1

Wat is ons gewenste (subsidie)beleid 
voor tijdschriften? 

Deze nota is het resultaat van twee samenkomsten van de werkgroep ‘beleid’ 
binnen Folio tijdens de zomer van 2018, en werd goedgekeurd door de  
Algemene Vergadering op 11 september.

Waarom deze nota? 

Op 25 mei sprak cultuurminister Sven Gatz in het Vlaams parlement zijn 
intentie uit om binnen zijn ‘geïntegreerde tijdschriftenbeleid’ toe te willen 
werken naar ‘één subsidiekanaal voor tijdschriften’:

‘Zo kan korter op de bal worden gespeeld en sneller worden ingespeeld op de 
evoluties in het veld. Het VFL is omwille van haar expertise, haar ervaring met 
het tijdschriftenveld en de mogelijkheid om op korte termijn haar reglemente-
ring aan te passen het meest geschikt. Het VFL heeft reeds een eerste denkoefening 
achter de rug, met het oog op de uitwerking van een mogelijk subsidiereglement 
voor alle culturele tijdschriften en een stappenplan voor de integratie hiervan  
op middellange termijn.’ 

Mits enkele cruciale voorwaarden steunt Folio dit streven naar één subsi
diekanaal. Graag willen we als tijdschriftenkoepel wel actief meedenken over 
hoe de verdere uitwerking van dit tijdschriftenbeleid ook ruimer kan gaan dan 
enkel de subsidiëring van onafhankelijke tijdschriften.

Folio detecteert verschillende uitdagingen. We juichen toe dat er sinds het 
begin van de legislatuur in 2014 meer afstemming en overleg gegroeid is tus
sen de verschillende administraties, geconcretiseerd in een werkingssubsidie 
en beheersovereenkomst voor Folio voor 20172019. Tegelijk blijft een situatie 
van versnippering bestaan, die het potentieel van het tijdschriftenveld inzake 
reflectie en communicatie over cultuur in Vlaanderen onderbenut laat. 

Zo gelden voor onafhankelijke tijdschriften, afhankelijk van hun loket,  
nog steeds heel uiteenlopende subsidiebedragen en beoordelingscriteria.  
Wie vandaag bijvoorbeeld een literair tijdschrift opstart, zal maximaal  
30.000 euro kunnen aanvragen (een liefhebbersproject), terwijl onder het 
Kunstendecreet overheidssteun tot 108.000 euro wordt uitgereikt. Op basis 
waarvan? Een duurzame verankering van de nietcommerciële tijdschriften 
vraagt finetuning én maatwerk. 
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Daartoe is er nood aan een gedeelde visie over de rol en functie van tijd
schriften binnen het culturele veld. Tijdschriften vormen een noodzakelijke 
aanvulling op het commerciële media en uitgeversveld, door in te zetten op 
verdieping of extra informatie voor een cultureel geïnteresseerd publiek. 
Tijdschriften draaien immers volledig om waardecreatie. Ze spelen een 
belangrijke rol in literaire talentontwikkeling, cultureelhistorisch geheugen, 
extra duiding of reflectie bij de grote culturele productie in Vlaanderen én het 
aansturen van onafhankelijk kritisch debat en zelfs culturele onderzoeksjour
nalistiek. Ook door hun kruispuntfunctie tussen academische, culturele en 
kritische circuits, die steeds minder op elkaar aansluiten, komen ze tegemoet 
aan de verhoogde complexiteit van onze werkelijkheid en culturele creatie,  
en de groeiende nood aan meerwaardeachtergrond. 

Wat verwacht Folio dus van een nieuw tijdschriftenbeleid? 

> een heldere basisvisie rond de rol en functie van tijdschriften in Vlaanderen 
(papier en/of digitaal): een generiek tijdschriftenbeleid 

> een gediversifieerde benadering van de waaier van tijdschriften naargelang 
verankering, discipline, opzet, businessmodel, publiek… : een specifiek 
tijdschriftenbeleid 

Wat is een ‘tijdschrift met cultuur’?  
(of: wat valt er onder een tijdschriftenbeleid?)

Een ‘tijdschrift met cultuur’ is een initiatief met:
> focus op geschreven output van artikels van diverse auteurs, in print of 

online en eventueel aangevuld met live evenementen 
> in de kern een onafhankelijke redactie (geen commerciële uitgever, geen 

eenmansprojecten)
> een periodieke of zelfs continue verschijning, vanuit een specifieke  

frequentie (geen eenmalige publicaties)
> een duidelijk aanvullende rol, redactioneel concept en meerwaarde  

ten opzichte van andere media 
> unieke content binnen de domeinen letteren, cultuur, kunsten, erfgoed, 

audiovisuele media: geen mainstream inhoud, met een antennefunctie 
voor die sectoren.

> een relatie tot een vaste lezersgroep van abonnees (niet alleen toevallige 
lezers)

!! Anno 2018 beschouwen we ‘print’ niet langer als een onderscheidend ken
merk van tijdschriften. Zij kunnen ook louter digitaal verschijnen, of in een 
combinatie printonline.
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1.  Generiek tijdschriftenbeleid

Basis van een nieuw tijdschriftenbeleid is de diverse ondersteuning van het 
mediabrede ‘tijdschrift met cultuur’, als meerwaarde binnen een ruimere 
context (cultuur, welzijn, onderwijs, wetenschap, sociaalcultureel). Inzet is 
een divers, duurzaam en dynamisch tijdschriftenlandschap.

Omdat voor zo’n landschap zowel vernieuwing als continuïteit belangrijk 
zijn, pleiten we voor een beleid met drie onderdelen, gericht op verschillende 
ontwikkelingsfasen van tijdschriften: 
> een impulsbeleid voor de startup van nieuwe tijdschriften (max 2 à 3 jaar 

ondersteuning)
> een dynamische project en ontwikkelingsruimte, met ondersteuning  

voor vernieuwing op deelaspecten van het tijdschrift: digitalisering,  
uitbreidingsactiviteiten, lezerswerving, redactionele vernieuwing…  
(1 à 3 jaar ondersteuning)

> een structurele meerjarige ondersteuning, gebaseerd op periodieke inhou
delijke beoordeling en jaarlijkse zakelijke rapportering (subsidiëring per  
4 of 5 jaar, met tussentijdse – mondelinge? –  feedback door commissie)

Dit generiek tijdschriftenbeleid behelst:
> een breed instrumentarium van ondersteuning: zowel voor afzonderlijke 

tijdschriften als voor het veld, zowel direct financieel als flankerend,  
zowel voorwaardenscheppend als beschermend

> een gezamenlijke visie op de betekenis, rol en modaliteiten van het tijd
schrift als medium in het multimediale en cultureelmaatschappelijk  
landschap

> onderzoek naar de opportuniteiten van digitalisering en digitale formats 
voor tijdschriften: (meer)waarde en bereik, artistieke en economische 
(on)mogelijkheden

> experiment mogelijk maken, monitoren en breder uitdragen
> het opzetten van een open discussie en kennisuitwisselingsplatform  

over de betekenis en toekomst van tijdschriften in de verschillende  
beleidsdomeinen (kunsten, erfgoed, wetenschap, sociaalcultureel)

> ondersteunen en faciliteren van tijdschriften bij secundaire doelgroepen 
(media, openbare bibliotheken, onderwijs, sociaalcultureel werk, welzijn)

> de ondersteuning van koepelorganisatie Folio

2.  Specifiek tijdschriftenbeleid

Er zijn even veel soorten tijdschriften als er tijdschriften zijn. Hoewel ze 
bepaalde kenmerken delen, wordt hun verscheidenheid zwaar onderschat. 
Elk tijdschriftenbeleid dat een vruchtbaar landschap wil creëren voor tijd
schriftenmakers en lezers, zal een belangrijke op maatbenadering moeten 
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integreren, voor een fijnmazige ondersteuning. Hoe daarin toch lijnen  
trekken?

Wij stellen een op maat(subsidie)beleid voor op basis van 4 onder
scheidende assen: 

1. Profiel/verankering
We onderscheiden drie afzonderlijke groepen:

> Ingebedde tijdschriften: deel van een ruimere werking (van bv. een  
steunpunt of een ledenorganisatie)

> Onafhankelijke tijdschriften: het tijdschrift is het hoofddoel van de  
organisatie
> Topictijdschriften: spitsen zich toe op één discipline/deelsector  

of deelthema
> Omnivalente tijdschriften: zijn sectoroverschrijdend en algemener 

2. Functie
Tijdschriften vertolken één of meerdere van deze functies:

> ontwikkeling: aandacht geven aan nieuw talent of marge
> creatie: artistieke (literaire) content produceren
> reflectie: kritische beschouwing bieden
> informatie: een publiek of sector informeren

3. Medium
Vele tijdschriften ontwikkelen vandaag verschillende kanalen van output:

> Print: gedrukte vorm
> Online: digitale vorm (autonoom of aanvullend op print)
> Live: in levende lijve (altijd aanvullend op print en/of online: debatten,  

presentaties, workshops, uitstappen…) 

4. Beoogd publiek
Het aantal lezers is geen uitsluitend criterium voor de relevantie van tijd
schriften: 
> eerder gericht op een breed publiek, met hogere oplage
> eerder gericht op een klein hoogwaardig (kenners)publiek, met  

lagere oplage

Elk tijdschrift kan op basis van deze assen een eigen identiteit aangeven qua 
specifieke eigenschap en verhoudingen. Aan deze assen kunnen ook min of 
meer fijnmazige kwaliteitscriteria voor beoordeling en subsidiëring worden 
verbonden. Ook biedt dit raster een mogelijk schema om in het tijdschriften
landschap leemtes en overlappingen in kaart te brengen en een divers veld te 
blijven garanderen. 
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Dit generiek tijdschriftenbeleid behelst:
(deels gezamenlijk, deels per deelgroep/discipline)

> het ontwikkelen van gemeenschappelijke kwaliteitscriteria en meetpunten 
en een kosten/opbrengstenmodel voor papieren en/of digitale tijdschriften 
voor de drie profielen

> het bepalen van specifieke doelstellingen, kwantitatieve doelen en subsidie 
criteria voor de topic en omnivalente tijdschriften, graag intern gediffe
rentieerd

> een heldere beoordelingsprocedure voor de zakelijke en inhoudelijke  
werking van tijdschriften, inclusief een (mondelinge?) halftijdse  
inhoudelijke evaluatie 

> het bijhouden van een gedetailleerde veldtekening, om van daaruit evolu
ties, lacunes en overlappingen te detecteren

> samenwerking bevorderen, zowel onder tijdschriften als met aanverwante 
velden

> inzetten op de hele keten: creatie – (re)productie – distributie – consump
tie (lezer/koper en institutionele stakeholders), met aandacht voor de 
eigenheid van elk van de drie profielen

Voor de huidige leden van Folio biedt het drieledige onderscheid qua profiel 
het volgende plaatje:

Ingebedde tijdschriften Topic-tijdschriften Omnivalente tijdschriften

Brood & Rozen
Circus Magazine
Davidsfonds Magazine
Documenta
faro
Jazz&Mo
Kunstletters 
Meta 
Poëziekrant
Rechtuit
Tijd-Schrift
Verzin  
WT
Zuurvrij

Literaire Tijdschriften:
Akrostis
Deus ex machina
DW B
G.
Kluger Hans
nY
Stripgids
Zacht Lawijd
Kunsttijdschriften:
Filmmagie
Etcetera
A+
De Witte Raaf
Gonzo Circus
Erfgoedtijdschriften:
Museumpeil
Volkskunde

Oikos
OKV 
Ons Erfdeel
Oogst
Rekto:verso
Streven
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 Hoe staat Folio tegenover het ministeriële voorstel  
voor één subsidiekanaal? 

Als koepel van 35 culturele, literaire en erfgoedtijdschriften steunt Folio  
principieel de intenties van de minister om de komende jaren toe te werken 
naar één subsidiekanaal voor alle tijdschriften. We geloven dat die integratie 
van de huidige 45 loketten onder verschillende decreten en fondsen tegemoet 
kan komen aan een gevoel van versplintering binnen het tijdschriftenveld: 
> de sterk uiteenlopende subsidiemaxima binnen het VFL en het VAF, tov  

het Kunstendecreet
> het schrappen van de optie ‘tijdschrift’ binnen het nieuwe Erfgoeddecreet
> de weinig specifieke criteria binnen het Kunstendecreet voor kunst

tijdschriften
> het gemis van een globale visie en een specifiek ondersteuningsbeleid  

voor tijdschriften naast de subsidiëring van afzonderlijke tijdschriften  
en de subsidiëring van Folio.

Folio meent ook dat het VFL een logische plek zou zijn om dit ene subsidie
kanaal te verankeren.
Wel verbindt Folio aan deze principiële steun voor integratie enkele
voorwaarden:
> een geoormerkt tijdschriftenbudget: per jaar is duidelijk hoeveel middelen 

er beschikbaar zijn voor de verschillende ondersteuningsvormen voor  
tijdschriften.

> een gefaseerd ontwikkelingsfasenbeleid, met bijvoorbeeld een impuls
beleid, een experimenteer en projectruimte en een structurele onder
steuning/subsidiëring

> gelijke formele en zakelijke criteria binnen elk deelbeleid 
> maatwerk voor inhoudelijke criteria naargelang profiel, functie, medium… 
> expertcommissies voor de beoordeling, evenwichtig samengesteld met  

verschillende disciplineexperts 
> tussentijdse inhoudelijke evaluaties, bij voorkeur in een gesprek, waarbij 

redacties ook te horen krijgen waaraan ze moeten werken richting de vol
gende subsidieronde, en eventuele uitstroom meer aangekondigd wordt.

> het ondersteunen van collectieve opdrachten en geoutsourcde taken
> blijvende verbinding met de rest van het tijdschriften, kunsten, literaire, 

audiovisuele en erfgoedveld – zodat de tijdschriften geen apart hoekje worden.
> voldoende overleg/afstemming met CJM, VAF, VFL

Alternatieve modellen moeten voldoen aan gelijkheidsprincipes op het vlak 
van zakelijke criteria, inhoudelijke normen, subsidiebedragen, beoordelings
procedures en timing, en doelstellingen van een generiek geïntegreerd  
tijdschriftenbeleid. 
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 Wat kan Folio zelf betekenen voor/in dit generieke en  
specifieke tijdschriftenbeleid? 

Naast gezamenlijke spreekbuis voor de ledentijdschriften (kenniscentrum, 
informant, go between, krachtenbundeling) is Folio een platform voor: 
> beleidsontwikkeling en uitvoering (bestuur, werkgroepen)
> uitwisseling, opleiding (algemene vergadering, Folio Kafees, forum) 
> gezamenlijke diensten (distributie, promotie, communicatie). 

Deze functies zijn deels generiek en gelden dus voor alle leden, deels specifiek 
voor afzonderlijke tijdschriftenclusters. Naast eenduidige en gezamenlijke 
doelen en acties voor de generieke thema’s moet Folio dus ook specifieke dien
sten en initiatieven ontwikkelen voor de drie profielen.

FOLIO Generiek FOLIO specifiek (per profiel / discipline)

> interne netwerking en ervarings- 
uitwisseling

> spreekbuis generieke beleidsgerichte 
tijdschriftenthema’s

> gemeenschappelijke communicatie  
en promotie

> behartigen gezamenlijke fysieke  
en online distributie

> gezamenlijk onderzoek
> pooling zakelijke en  

administratieve diensten
> complementariteit/concurrentie 

onderkennen
> inzet op analoog-digitaal-live 
> domeinoverschrijdende thema’s
> meetpunten
> kosten-opbrengstenmodel

> voorstel beoordelingscriteria kwanti-
tatief / kwalitatief

> voorstel aanvraag- en beoordelings-
procedures

> deelveldtekeningen mee ontwikkelen 
en faciliteren/ondersteunen

> intern overleg binnen/tussen de drie 
profielen

> extern overleg vanuit de drie profielen 
(met o.a. VFL, CJM, VAF)

> gerichte acties rond communicatie  
en promotie 
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Bijlage 2

Hoe zijn de subsidies voor tijdschriften
geëvolueerd tussen 2000 en 2018?

Deze analyse van de toegekende Vlaamse werkingssubsidies voor culturele, 
literaire en erfgoedtijdschriften sinds 2000 is gebaseerd op cijfers uit de jaar
verslagen van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), informatie van het 
Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en de administratie Kunsten en Erfgoed, 
alsook ministeriële mededelingen over de opeenvolgende subsidieronden in 
het kader van het Kunstendecreet. De provinciale subsidies die sommige tijd
schriften genoten, zijn niet meegeteld.

1.  Culturele tijdschriften 

Van 2000 tot 2018 zijn in totaal 20 onafhankelijke kunst en cultuurtijdschriften 
voor minstens één jaar ondersteund met Vlaamse werkingssubsidies, met een 
maximum van 13 per jaar (in 2001) en een minimum van 4 per jaar (20172018). 

Tot 2006 vroegen ze hun middelen aan onder de aparte regeling ‘Culturele 
publicaties / Kunstkritische en artistiekculturele tijdschriften’ binnen het 
letterenbeleid van de Afdeling Muziek, Letteren en Podiumkunsten van de 
Vlaamse Gemeenschap. Ook na de invoering van het Kunstendecreet in 2006 
werden ze samen beoordeeld door de commissie ‘Nietperiodieke publicaties’, 
om vervolgens vanuit de functie ‘reflectie’ in het herziene Kunstendecreet 
(2017) meer gespreid in te dienen én ook zo geëvalueerd te worden. Door die 
decretale wijzigingen verhuisden tijdschriften als OKV en Orgelkunst in 2012 
ook naar het nieuwe Erfgoeddecreet, en kwamen filmbladen als Filmmagie 
terecht bij het Vlaams Audiovisueel Fonds.

De variëteit onder de 20 resterende gesubsidieerde culturele tijdschriften 
blijft groot. De historiek van het landschap toont tijdschriften die – al dan niet 
in themanummers – over de hele artistieke samenleving reflecteren (Kunst-
tijdschrift Vlaanderen, Streven, rekto:verso), maar vooral monodisciplinaire 
bladen. Zij richten zich niet alleen op podiumkunsten (Etcetera, Documenta), 
beeldende kunst (De Witte Raaf, A Prior, H ART) en verschillende muziek
genres (Gonzo Circus, Staalkaart, Contra.), maar ook op fotografie (Obscuur), 
architectuur (Archis), design (DAMn°), figurentheater (Figeuro) of mime 
(Mimekrant). Opvallend genoeg zijn het net die laatste reeks bladen die van
daag niet meer uitgegeven of gesteund worden. Zelfs voor klassieke muziek, 
toch geen kleine sector, bestaat vandaag geen onafhankelijk printtijdschrift meer. 
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De perceptie ‘dat er te veel tijdschriften zijn’ wordt dan ook tegengesproken 
door de realiteit. Werden tussen 2002 en 2012 gemiddeld tien tijdschriften 
per jaar gesubsidieerd, dan is dat vandaag nog minder dan de helft. Die halve
ring tot vier stuks bij de jongste subsidieronde in 2017 leek ook niet het resul
taat van een bewuste beleidsbeslissing, maar de eerder toevallige uitkomst 
van een beoordelingsronde met verschillende commissies, waarbij drie tijd
schriften (Kunsttijdschrift Vlaanderen, H ART en Streven) een artistieke vol
doende kregen, maar toch uit de boot vielen. In de feiten is het herziene  
Kunstendecreet nefast uitgevallen voor de diversiteit van het landschap 
van culturele tijdschriften.

Wel opvallend, zeker in vergelijking met literaire en erfgoedtijdschriften, is 
de sterke stijging van het gemiddelde subsidiebedrag per tijdschrift. Op tien 
vijftien jaar tijd zagen Etcetera, De Witte Raaf, Gonzo Circus en rekto:verso hun 
subsidie verdubbelen tot verviervoudigen, voor momenteel een gemiddeld 
bedrag van 90.000 euro. Waar het Kunstendecreet dus wel in geslaagd is, is 
een beperkt aantal bladen te semiprofessionaliseren, zodat zij ook hun hoge 
aandeel eigen inkomsten uit advertentieinkomsten konden vergroten.  
Tegelijk daalde de totale steun voor kunst en cultuurtijdschriften wel met 
8% tegenover tien jaar geleden. Meer middelen voor minder spelers blijkt  
het (al dan niet bewuste) beleid voor cultuurtijdschriften. 

Dat maakt de drempel voor nieuwe tijdschriften wel hoog, in combinatie 
met het feit dat je in het herziene Kunstendecreet nog enkel middelen kan 
aanvragen voor meteen vijf jaar en dat projectsubsidies voorlopig nog niet zijn 
toegekend voor tijdschriften – Oogst kreeg op drie aanvragen telkens nul op 
het rekwest. Bij de kunsttijdschriften zien we de afgelopen tien jaar maar twee 
instromers, H ART (2008) en Staalkaart (2013), die hun subsidies in 2017 echter 
niet verlengd zagen – wat in het laatste geval ook het einde van het tijdschrift 
betekende.

Speciale vermelding verdient hier ook nog Ons Erfdeel vzw, door de 
Vlaamse Gemeenschap apart ondersteund met een eigen samenwerkings
overeenkomst, om binnen haar VlaamsNederlandse samenwerking en  
internationale promotiebeleid onder meer vier tijdschriften uit te geven:  
de Nederlandstalige kwartaalpublicatie Ons Erfdeel, het Franstalige blad  
Septentrion, het tweetalige jaarboek De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas 
Français en het Engelstalige jaarboek The Low Countries. Van 725.000 euro in 
2001 zijn de subsidies voor Ons Erfdeel vzw met 5% gedaald tot 688.000 euro 
in 2018, inclusief 9.000 euro overgehevelde provinciale subsidies. Vanaf 2019 
moet het tijdschrift meer inzetten op digitaal publiceren. 
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2.  Literaire tijdschriften 

Van 2000 tot 2018 zijn in totaal 28 onafhankelijke literaire tijdschriften voor 
minstens één jaar ondersteund met werkingssubsidies van het VFL, met een 
maximum van 14 per jaar (in 2000 en 2003) en een minimum van 9 per jaar 
(20142017). Anno 2018 steunt het VFL 11 literaire tijdschriften, waarvan 
twee digitale publicaties: Reactor en Pulp Deluxe.

Deze subsidiegeschiedenis toont aan dat het veld van literaire tijdschriften 
voortdurend in beweging is: er zijn een aantal vaste waarden (DW B, Deus Ex 
Machina, Zacht Lawijd en nY als fusie van Yang en Nieuwzuid), maar daarrond 
blijkt het landschap intrinsiek vernieuwend. Voor die grote dynamiek – groter 
dan bij de culturele tijdschriften – zijn verschillende verklaringen. Dat er makke
lijk nieuwe initiatieven het levenslicht zien, waarbij auteurs zich verenigen rond 
een nieuwe poëtica of doelgroep, is wellicht vooral een antwoord op de ruime 
publicatiebehoefte in Vlaanderen: naar schatting zijn ruim 350.000 Vlamingen 
bezig met schrijven in hun vrije tijd en hoopt één op zes te publiceren. Maga
zines blijken dan ideale kweekvijvers voor de zichtbaarheid en begeleiding 
van nieuw talent. 

Anders dan bij de culturele tijdschriften zijn bijna de helft van de literaire 
tijdschriften die vandaag gesubsidieerd worden, jonger dan tien jaar. Daar
naast zijn ook nog eens evenveel nieuwe initiatieven in dezelfde periode  
minstens eventjes gesubsidieerd. De regelingen van het VFL weten die  
grote instroom dus vrij snel op te pikken en te ondersteunen. 

Tegelijk blijken jonge uitgaven even makkelijk weer te kunnen verdwijnen 
uit de tabellen. Een literair tijdschrift uitgeven blijft een relatief instabiele 
bezigheid. Er is veel onbetaald vrijwilligerswerk en de meeste energie gaat 
naar de creatieve drive, terwijl zakelijke en organisatorische aspecten veelal 
zwak ingevuld worden. Verschillende initiatieven houden er dan ook na enkele 
nummers of jaargangen weer mee op, wanneer het pioniersenthousiasme te 
veel tijd gaat kosten en/of er bijgepast moet worden met eigen middelen, of 
door onenigheid binnen de redactie. Fusies tussen literaire tijdschriften blij
ken eerder zeldzaam. Sommige bladen hebben wel stabiliteit gevonden bij  
een commerciële uitgever: DW B, Zacht Lawijd, Liegend Konijn en Spiegel  
der Letteren. 

De relatief grote in en uitstroom bij literaire tijdschriften ligt dus zeker 
niet enkel aan het al dan niet ontvangen van subsidies, maar soms wel aan de 
hoogte van die subsidies – wanneer de gestegen kosten onvoldoende gedekt 
worden door eigen inkomsten en subsidies. Een terugblik op het landschap 
20082018 toont een grote variëteit achter de uitstroom:
> Brakke Hond, revolver, Kreatief en Trage Vuur (met focus op Japanse  

literatuur) zijn gestopt door gebrek aan nieuwe redactionele medewerkers. 
> Van de drie tijdschriften die ooit zuilgebonden waren (en in de jaren 1990 

door de overheid werden gesteund met betaalde abonnementen voor alle 
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bibliotheken) bestaat vandaag enkel nog DW B, dankzij een koersverandering  
en een dynamische redactie. Vlaamse Gids en NVT zijn gestopt. 

> Tiecelijn is getransformeerd tot een jaarboek.
> Het academische Spiegel der Letteren is uit de subsidiefocus van  

het VFL gevallen. 
> De zuivere recensietijdschriften Leeswelp en Leeswolf zijn gestopt nadat 

het VCOB het contract voor levering van de content aan de openbare 
bibliotheken stopzette. 

Ook zuiver digitale literaire tijdschriften hebben het moeilijk om een publiek 
op te bouwen en eigen inkomsten te verwerven. Recensietijdschrift Reactor en 
stripmagazine Pulp De Luxe vertonen een wisselend subsidie parcours, in lijn 
met hun wisselend redactionele beleid. 

Tussen de elf tijdschriften die vandaag VFLsubsidies ontvangen, valt  
nog steeds een grote diversiteit op. Het zijn nichetijdschriften voor strips,  
vertalingen, essays, recensies, poëzie, vormexperimenten, literair erfgoed, 
literatuurgeschiedenis, literatuurwetenschap of specifieke taaltradities  
(zoals Akrostis met zijn TurksNederlandse focus). 

De grote dynamiek van het veld van literaire tijdschriften weerspiegelt  
zich in een dynamisch subsidiebeleid bij het VFL, op basis van jaarlijks herzien
bare reglementen. Doorheen de jaren werden regelingen uitgeprobeerd met 
aanvullende projectsubsidies, impulssubsidies voor startende tijdschriften en 
extra middelen voor specifieke doelstellingen en doelgroepen. Het VFL heeft 
altijd veel belang gehecht aan de kwaliteitsscreening van de inhoud, getoetst 
aan de literaire ambities van de redacties. Een jaarlijks publiek Tijdschriften
rapport, opgesteld door een adviescommissie voor tijdschriften, evalueerde 
de voorbije jaargang en signaleerde sterke en zwakke redactionele punten. 

Tegelijk evolueerden de parameters om het subsidiebedrag te bepalen van 
verliesfinanciering, via een kostenbatencalculatie met standaardbedragen 
voor bepaalde kostenposten, naar een beleid dat vandaag focust op extra inzet 
voor eigen inkomsten uit verkoop, fondsenwerving en/of samenwerking. Zo 
vraagt het huidige subsidiereglement dat de kosten van druk, distributie en 
promotie zelf gedragen worden, en worden subsidies voornamelijk voorzien 
voor de betaling van auteurs, illustratoren en vertalers. Het jaarlijkse subsidie
bedrag is nu maximaal 30.000 euro: slechts één derde van het gemiddelde 
subsidie bedrag voor culturele tijdschriften.

Tussen 2000 en 2018 zijn de totale middelen voor literaire tijdschriften 
wel sterk gekrompen, van 275.000 euro in 2000 tot de kaap van 302.000 euro 
in 2009, naar 187.000 euro vandaag (een daling van 32% tov 2000 en van 38% 
tov 2009). Varieerde de gemiddelde subsidie per tijdschrift altijd tussen 
20.000 en 28.000 euro, dan klokt die vandaag af op 17.000 euro. Globaal worden 
er anno 2018 dus minder middelen besteed voor minder tijdschriften. De dis
crepantie met het subsidiebeleid voor culturele tijdschriften is opvallend. 
Daarnaast ondersteunde het VFL wel ook altijd tijdschriftenkoepels CeLT 
(20012013) en Folio (20172019), zie tabel p.78.
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Noot: binnen dit plaatje is geen rekening gehouden met Stripgids, gezien de 
aparte subsidiehistoriek van dit blad van vzw Strip Turnhout. Vanaf 2012 kreeg 
deze organisatie 117.000 euro van het VFL voor een stripfestival en het Vlaams 
documentatiecentrum voor de Strip. Daarnaast voorzag de Provincie Antwerpen 
100.000 euro voor een bibliotheekwerking en de uitgave van een gratis tijd
schrift op 15.000 exemplaren, dat 6 keer per jaar moest verschijnen. Bij de 
overheveling van alle subsidies naar het VFL in 2014 werd dat dus 217.000 
euro voor de hele werking. In 2018 blijft daar na besparingen en een negatieve 
evaluatie van de vzw in 2016 nog slechts 45.000 euro van over, enkel voor het 
tijdschrift zelf. Tegen 2020 moet dat bedrag bovendien degressief verminde
ren tot de nieuwe maximumsubsidie van 30.000 euro. 

Met inbegrip van Stripgids klokken de totale tijdschriftensubsidies van het 
VFL in 2018 af op 232.750 euro (16% tov 2000 en 23% tov 2009). Het gemid
delde subsidiebedrag per tijdschrift anno 2018 bedraagt dan 19.400 euro, nog 
steeds lager dan elk ander jaar tussen 2000 en 2017. 

 

3.  Erfgoedtijdschriften

De erfgoedtijdschriften die binnen het CultureelErfgoeddecreet van 2008 
gesteund worden als autonoom tijdschrift, zijn op één hand te tellen: De Gulden 
Passer, OKV, Orgelkunst en Volkskunde. Alle vier hebben zij al heel wat jaren 
op de teller. Samen geven ze vorm aan een landschap van rustige vastheid: 
zonder veel instroom of uitstroom en met relatief constante subsidiebedra
gen, in een complementaire modus vivendi met andere bekende historische  
of erfgoedtijdschriften als WT, Zuurvrij, Brood en Rozen en faro, tijdschrift 
over cultureel erfgoed. Die putten hun middelen niet rechtstreeks uit de tijd
schriftenpot van het CultureelErfgoeddecreet, maar zijn deel van een bredere 
instelling met ook andere functies. 

In de subsidiegeschiedenis van autonome erfgoedtijdschriften valt vooral  
de lage ondergrens van het subsidiebedrag op. Zowel Volkskunde (opgericht  
in 1888 rond ‘de cultuur van het dagelijks leven’) als De Gulden Passer (sinds 
1923 het blad voor bibliofielen die de geschiedenis van het boek en de prent
kunst in Vlaanderen bestuderen) rooien het met een subsidie rond 750 euro. 
Ondanks lichte schommelingen door bezuinigingen is dat bedrag vrij constant 
gebleven, maar een kleine rekensom volstaat om te beseffen binnen welke 
krappe budgettaire krijtlijnen deze bladen werken, terwijl ze dezelfde  
operationele en redactionele uitdagingen hebben als andere bladen. 

Injecties zijn er wel geweest voor Orgelkunst en OKV. Orgelkunst is sinds 
1978 dé referentie voor berichtgeving rond orgelcultuur in Vlaanderen en 
daarbuiten, en krijgt vandaag met 20.000 euro het dubbele van zijn subsidie  
in 2000, voor vier nummers per jaar. De enige subsidieverhoging bij de laatste 
ronde van het CultureelErfgoeddecreet in 2012 was echter voor OKV, afkor
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ting voor Openbaar Kunstbezit Vlaanderen  
(6 nummers per jaar, sinds 1963). Het zag  
zijn middelen toen opgetrokken worden met 
ongeveer 40%, van 50.000 naar 70.000 euro.  
In 2018 nam de Vlaamse Gemeenschap boven
dien bijna 50.000 euro provinciale subsidies 
voor OKV over. Zo ontvangt het hoogst gesub
sidieerde tijdschrift vandaag twintig keer meer 
subsidies dan het laagste: een veel grotere vork 
dan bij de culturele en literaire tijdschriften. 

Het globale budget voor erfgoedtijdschriften 
is – anders dan bij literaire en culturele bladen 
– dus wel gestegen tussen 2000 en 2018, maar 
in absolute termen blijft die verhoging relatief. 
Samen kregen de vier erfgoedtijdschriften de 
jongste jaren met 100.000 euro evenveel als 
wat één cultureel tijdschrift kan ontvangen 
onder het Kunstendecreet. 

Bovendien is de toekomst onzeker voor 
deze onafhankelijke erfgoed tijdschriften.  
In het herziene CultureelErfgoeddecreet 
(operationeel sinds 1 januari 2019) is er geen 
mogelijkheid meer voorzien om als tijdschrift 
gesubsi dieerd te worden. De subsidies van De 
Gulden Passer, OKV, Orgelkunst en Volkskunde 
zijn met vijf jaar verlengd tot er een nieuwe 
verankering uitgewerkt is, al dan niet in de 
vorm van een nieuw tijdschriftendecreet. 
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4.  Filmtijdschriften

Van de filmtijdschriften bekijken we enkel  
de periode 20062018. Tot 2014 vroegen zij 
werkingsmiddelen aan onder het Kunsten
decreet, samen met andere audiovisuele arti s
tieke spelers. In het kader van het geïntegreerde 
filmbeleid zijn ze sindsdien ondergebracht bij 
het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), binnen 
een regeling voor publiekswerking en film
geletterdheid. Daar werd hun maximale 
subsidie bedrag vastgelegd op 60.000 euro. 

Anno 2018 ondersteunt het VAF vier  
structurele werkingen rond een tijdschrift: 
Filmmagie, kortfilm.be, Sabzian en CINEA (de 
voormalige Vlaamse Dienst voor Filmcultuur). 
Daarvan geeft enkel Filmmagie een (maande
lijks) printtijdschrift uit, de andere initiatie
ven verschijnen vooral digitaal op een eigen 
website. Verder ontvangt printtijdschrift  
Vertigo geen structurele, maar wel project
subsidies van het VAF. Het tijdschrift Andere 
sinema verdween rond 2007.

In vergelijking met de culturele, literaire en
erfgoedtijdschriften oogt het landschap van
de filmtijdschriften nog relatief jong, met drie
spelers die pas de jongste tien jaar zijn opge
richt.

Hun intrede ging in zekere zin gepaard met 
een correctie voor de twee oudere spelers in 
het veld, die allebei een bredere werking rond 
reflectie, educatie en documentatie hebben of 
hadden. CINEA begon met zijn digitaal tijd
schrift photogénie pas in 2012, maar zag zijn 
globale subsidies na overheveling naar het VAF 
afnemen van 140.000 euro tot 100.000 euro 
(door zijn bredere activiteiten kreeg het daar 
wel een uitzondering op het maximumbedrag 
van 60.000 euro). Zijn uitgave van photogénie 
dekt vandaag 10% van die werkingsmiddelen 
(zie tabel). Filmmagie gaf tot 2013 ook nog het 
kwartaalblad Cinemagie uit en beheerde het 
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archief Docip en een netwerk van filmclubs, 
maar zag zijn subsidie van 228.000 euro toen 
volledig wegvallen. Het tijdschrift overleefde 
daarop enkele jaren zonder overheidssteun. 
Na een redactionele wissel en een project
subsidie van 20.000 euro in 2016 ontvangt  
het blad vandaag nog 60.000 euro. 

Globaal genomen ging de overheveling naar 
het VAF dus gepaard met subsidieverlies, ook 
voor kortfilm.be.

5. CeLT / Folio

Naast subsidies voor afzonderlijke tijdschrif
ten is het tijdschriftenbeleid in Vlaanderen ook 
blijven inzetten op (semi)professionalisering 
en onderlinge kennisuitwisseling door de onder
steuning van een tijdschriftenplatform en het 
frequent bijeenroepen van de literaire tijd
schriften op enkele Tijdschriften forums  
bij het VFL. 

Van bij de oprichting is CeLT vzw (Culturele 
en Literaire Tijdschriften) ondersteund in zijn 
collectieve acties. In de beginjaren gebeurde dat 
fifty-fifty door het VFL en het Departement 
Cultuur en vanaf 2006 tot 2013 volledig door 
het VFL. In 2015 en 2016 steunden het VFL  
en het Departement de nieuwe koepel Folio 
projectmatig voor twee onderzoeken van 
UACultuurmanagement: Toekomstpaden  
voor de Vlaamse culturele, literaire en erfgoed-
tijdschriften ( januari 2015) en Zakelijke samen-
werkingsmodellen tussen Vlaamse culturele, 
literaire en erfgoedtijdschriften (2016). Voor  
de periode 20172019 wordt Folio vzw (in 2014 
opgericht na subsidieverlies voor CeLT)  
gezamenlijk gesubsidieerd door het VFL  
en het Departement CJM, op basis van een 
beheersovereenkomst. Tussen 2000 en 2018 
zijn de jaarlijkse middelen voor dit platform 
verdubbeld tot vandaag 50.000 euro.

C
eLT/FO
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Moeten er nog magazines zijn? Stuk voor stuk zijn  
Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften  
pareltjes van culturele beschouwing, creatie, kritiek  
en informatie. Welke nieuwe uitdagingen en kansen  
wachten hen in dit digitaliserende tijdperk, waarin  
de lezer de macht lijkt over te nemen? 

Deze publicatie bundelt meerdere onderzoeken,  
inzichten en voorstellen van Folio, de koepel van  
35 Vlaamse tijdschriften. Een onontbeerlijk rapport  
voor iedereen die nog gelooft in een toekomst  
voor tijdschriften met cultuur. 

www.foliotijdschriften.be


