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Crossing Border 

            ‘Ik 
verkoop niet graag, 
       ik creëer liever’
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            ‘Ik 
verkoop niet graag, 
       ik creëer liever’

Zeventien jaar nadat Crossing border voor het eerst georganiseerd werd, maakt het zijn naam 
waar. Het festival van organisator Louis behre slaat zijn vleugels uit naar het buitenland en 
gaat bovendien een samenwerking aan met het Amerikaanse SXSW.

Door: Werner SchloSSer

Toen Louis Behre in 1993 de eerste editie van 
Crossing Border neerzette, was zijn doelstel-
ling vrij pretentieloos. “Ik wilde gewoon een 

mooi festival maken”, zegt de organisator, “met een 
goede sfeer.” Het tweede deel van dat doel is in elk 
geval bereikt. “In die zeventien jaren heb ik nooit 
gewerkt met dranghekken, zware beveiliging of hoge 
podia.” En gezien de hoge bezoekersaantallen is ook 
zijn eerste wens uitgekomen.
Paul Acket, de aartsvader van North Sea Jazz, zei altijd: 
‘Een festival is niet een programmering, maar een 
compositie’. In dat licht is Crossing Border een compo-
sitie van literatuur, popmuziek en een klein beetje film. 
“Ik vond boeken en platen destijds allebei even leuk”, 
blikt Behre terug. “Omdat ik niet kon kiezen, besloot 
ik beide te gaan doen. Het zijn twee onverenigbare 
grootheden, die één keer per jaar mooi samenvallen. 
Hoe ik dat voor elkaar krijg? Ik geef de schrijvers het 
idee dat ze popsterren zijn en muzikanten kijken vaak 
erg op tegen schrijvers. Daardoor ontstaat een situatie 
van twee werelden die elkaar versterken.”

Flirten
Persoonlijke hoogtepunten voor Behre zijn het 
optreden van Coldplay in 2000 (“Ik kon ze nog voor 
£3000,- krijgen en het was toen dat ze het nummer 
Amsterdam schreven”) en een spoken word-sessie van 
Sepultura-zanger Max Cavalera (“Die barstte in tranen 
uit toen hij aan een recent overleden vriendin dacht. 
Je zag het ongeloof in de ogen van het getatoeëerde 
publiek”).
Beide vonden overigens plaats in Amsterdam. Want 
hoewel Crossing Border getrouwd lijkt met Den 
Haag, flirtte het festival rond de eeuwwisseling ook 
drie jaar met de hoofdstad. “Ik kreeg ruzie met het  
gemeentebestuur”, herinnert Behre zich. “Dat ging 
over vergunningen en te vroeg sluitende parkeer- 
garages. Tegenwoordig is het klimaat meer dan 
uitstekend. We hoeven niet meer om vergunningen 
te bedelen, er wordt met nieuwe ideeën meegedacht 
en uiteraard wordt er financieel bijgedragen.” Hoeveel 
wil hij niet kwijt.
Overigens is Crossing Border niet zo aan Den Haag  
gebonden als het lijkt. Behre vindt dat het festival 

overal moet kunnen plaatsvinden. Interesse is er 
genoeg. “Er is bijna geen land dat niet gevraagd heeft 
of Crossing Border daar kan plaatsvinden.”
De eerste afsplitsing komt nog dit jaar in Antwerpen, 
niet geheel toevallig sinds drie maanden de nieuwe 
woonplaats van Behre. Aansluitend op de Haagse 
editie, op 22 november, staat daar een aantal van de 
beste artiesten dat ook in de hofstad optreedt. Behre 
omschrijft dit als ‘een mooie oefening hoe je onze 
compositie in een andere situatie zó kunt uitvoeren, 
dat het wel herkenbaar is als Crossing Border’.
Daar ging een slechte ervaring aan vooraf. Begin deze 
eeuw vond al eens een editie van het festival in Brussel 
plaats. “Toen werkten we met een externe promotor die 
er andere ideeën op nahield, waardoor het totaal niet 
als Crossing Border voelde. Daar hebben we uit geleerd 
dat we de organisatie, ook van buitenlandse spin-offs, 
altijd zelf moeten doen.”

Mistroostige ambiance
Doordat Behre in Antwerpen woont, is het geen noe-
menswaardig probleem dat het kantoor van Stichting 
Crossing Border in Den Haag staat. Dat wordt volgend 

jaar anders, als in Glasgow een tweede afsplitsing van 
start gaat. “Een van ons zal daar drie of vier maanden 
moeten gaan zitten om het te organiseren. Iedereen wil 
dat wel gaan doen, dus er zal om gevochten moeten 
worden”, lacht hij.
De keuze voor Glasgow lijkt op het eerste gezicht een 
vreemde. Edinburgh bijvoorbeeld lijkt veel meer een 
culturele stad. Niet voor niets wordt daar jaarlijks het 
Edinburgh International Festival georganiseerd. Behre 
ziet dat anders. “Het is inderdaad een mooie oude stad 
met kasteeltjes en zo, maar Glasgow is een ruige stad 
en dat is Crossing Border eigenlijk ook. Ik heb wat met 
die industriële sfeer in Antwerpen en Glasgow. Ik stel 

me daar een beetje regen bij voor en dan die sombere, 
mistroostige ambiance… dat inspireert en daarin komt 
ons festival goed tot zijn recht. Nee, de underground-
scene in Glasgow voelt als een natuurlijke omgeving 
voor Crossing Border.”
Behre denkt de formule van Crossing Border één-
op-één naar Glasgow te kunnen vertalen. “In België  
programmeren we bijvoorbeeld ook bijna geen 
Belgische acts. Die kun je daar het hele jaar al zien. Ik 
wil zoveel mogelijk unieke belevenissen creëren.” Ook 
hoeven er geen andere accenten gelegd te worden 
omdat je met een ander publiek te maken hebt. Sterker 
nog: Behre ontkent dat laatste. “Het publiek is hetzelfde, 
alleen de plaats verschilt.”
De eerste paar jaar zullen de drie edities aaneengeslo-
ten plaatsvinden, maar dat hoeft wat Behre betreft niet 
zo te blijven. “Bij gebleken succes, dus als er voldoende 
geld en subsidies binnenkomen, kan een editie heel 
goed losstaand in een andere periode geprogram-
meerd worden.” De expansie dient volgens hem echter 
geen commercieel doel. “In de uitgebreide opzet gaan 
we er niet meer of minder aan overhouden.”
De Schotse editie zal in 2010 zijn op de woensdag vóór 

de driedaagse in Den Haag. De zaterdag in Nederland 
valt dan samen met de eerste festivaldag in Antwerpen, 
waar op zondag een tweede dag gestalte krijgt. “Ik 
vind het nog altijd ongelofelijk dat schrijvers soms 
helemaal uit Amerika komen vliegen om bij ons een 
half uurtje te komen voorlezen. In deze constructie 
kun je de geprogrammeerde artiesten drie optredens 
aanbieden, zodat het voor hen interessanter is en voor 
ons goedkoper.”

Culturele aanvulling
Naast buitenlandse edities van het festival krijgt Den 
Haag/Crossing Border in maart volgend jaar ook ▶ 

‘Er is bijna geen land dat niet gevraagd heeft 
of Crossing Border daar kan plaatsvinden’
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een eigen venue tijdens het toonaangevende muziekfes-
tival SXSW in Austin, Texas. Dat gebeurt onder de noemer 
The Hague Music City powered by Crossing Border.  Den 
Haag wil zich daar gaan promoten als popstad nummer 
1. Vier Haagse bands krijgen de gelegenheid zich op het 
podium te presenteren. “Dat moeten jonge honden zijn”, 
verduidelijkt Behre. “Golden Earring of coveracts komen 
niet in aanmerking.”
Liefst 69 bandjes hebben zich hiervoor opgegeven. 
Daarvan zijn er half september negen geselecteerd en 
aan de organisatie van SXSW voorgelegd. Die maakt 
vervolgens de definitieve keuze. Verder gaat Crossing 
Border een internationaal muziek/literatuur/spoken 
word-programma samenstellen.
De deal is in beginsel voor drie jaar aangegaan. “Dat was 
ook een voorwaarde voor ons”, zegt Behre. “Het is al 
moeilijk om een festival binnen een festival op te zetten, 
dus je moet wel iets kunnen opbouwen. Gelukkig ziet 
SXSW ons door onze unieke compositie niet als concur-
rent, maar als culturele aanvulling.”

Saai
Aansluitend op, en in samenwerking met SXSW, vindt 
in mei 2010 voor het eerst het nieuwe festival Walk The 
Line plaats. Dit speelt zich af rond de Grote Markt en in 
het Paard van Troje in Den Haag. Het evenement gaat 
zich vooral richten op jonge, beginnende internationale 

bands en dus het karakter van een showcasefestival 
krijgen. Daarmee wordt Walk The Line de opvolger van 
The Music In My Head, dat de Stichting Crossing Border 
de laatste jaren in juni organiseerde. “The Music In My 
Head begon een beetje saai te worden”, meent Behre. 
“Daardoor werd de naam een beetje ‘belast’. Vandaar 
dat we, toen we besloten uit te breiden en het een meer 
showcase-achtig karakter te geven, ook voor een nieuwe 
naam gekozen hebben.” De samenwerking met SXSW 
houdt overigens niet in dat de Amerikanen invloed heb-
ben op de programmering. Maar het is volgens Behre wel 
een afgeleide van SXSW en dus een puur muziekfestival.
Met zoveel plannen lijkt het alsof de organisator alles 
aanpakt wat op zijn weg komt. Dat blijkt niet het geval. 
Van verschillende buitenlandse artiesten waarmee Behre 
heeft samengewerkt, zoals Van Dyke Parks en David 
Byrne, kreeg hij de vraag of hij niet hun Nederlandse 
agent wil worden. Dat gaat hij echter niet doen. “Ik 
verkoop niet graag, ik creëer liever.”
Wat prijkt er dan nog op zijn creatieve verlanglijst? “Even 
niets”, zegt Behre verrassend genoeg. “Ik kan me nog 
heel veel mooie steden indenken waar we Crossing 
Border zouden kunnen uitrollen, maar de komende 
twee jaar maken we een pas op de plaats. Eerst maar eens 
Antwerpen, Glasgow, SXSW en Walk The Line thuisbren-
gen. We willen geen tweede The Entertainment Group 
worden.” ◾

Crossing Border in het kort
 
Op Crossing Border staat de combinatie literatuur, muziek, 
film en beeldende kunst centraal. Drie dagen in november 
heersen schrijvers, dichters, muzikanten, filmers en artiesten 
in het centrum van Den Haag. 

Sinds de eerste editie in 1993 wordt gezocht naar 
unieke combinaties van gesproken woord met muziek, 
film en beeldende kunst. Naast grote namen uit de 
internationale literatuur- en muziekwereld wordt veel 
aandacht gegeven aan (nu nog) onbekende namen. 
De nadruk wordt gelegd op het tonen van nieuwe 
ontwikkelingen binnen de literatuur en muziek en op 
de relatie met andere kunstdisciplines. 
Het festival speelt zich tegelijkertijd op diverse podia 
af. ‘Ook de komende editie belooft weer een groot 
aantal optredens dat ontroert, raakt, verleidt, verstilt, 
irriteert en betovert’, aldus www.crossingborder.nl. 

 
faCts & figures

Data: 19, 20 en 21 november 2009
OptreDens: 130
COnCertlOCatie: Koninklijke Schouwburg & Nationaal 
Toneel (8 podia)
VerwaCHt aantal BezOekers: 10.000
tiCketprijzen: €30,-
prODuCtie & Organisatie: Crossing Border
liCHt en geluiD: Focus
ViDeO: Beam System
Catering: wordt verzorgd door de theaters zelf; de 
organisatie krijgt een percentage 
HOOfDspOnsOren: gemeente Den Haag, overheid
fOnDsen: geen
MeDiapartners: VPRO; zij maken een 32 pagina's tel-
lende  bijlage bij de VPRO-gids, verzorgen liveradio 
en brengen vanaf volgend jaar een festivaljournaal 
op tv
BegrOting: niet bekendgemaakt
persOneel: zes, en tijdens het festival rond de 100; 
overigens geen vrijwilligers, want ‘het moet gewoon 
goed gebeuren'
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