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Voorwoord

'Wat is literatuurkritiek genomen over een aantal jaren? De voortdurende, zo
niet jaarlijkse herbevestiging van een bepaald aantal reputaties; het lijkt de
universiteit wel, zo betrouwbaar'.'

Dat de kritiek betrouwbaar is, in de zin dat er sprake is van continuiteit en
respect voor de rege!s van het spe!, komt ook naar voren uit rnijn onderzoek.
Toch, gelukkig maar, geven rnijn bevindingen van de afge!open jaren me
geen aanleiding om met de verzuchting van Kees Fens in te stemmen. Zowe!
de wereld van de kritiek als die van de wetenschap is heel wat enerverender
en veelzijdiger dan hij suggereert. Mede daardoor heeft de studie van de lite-
ratuurkritiek tot op het laatst zijn kleur voor rnij behouden.

Nog belangrijker in dit verband zijn evenwel de Anderen zonder wie geen
enkel boek, literair of wetenschappelijk, tot stand komt. Een aantal van hen
wi! ik hier beslist noemen. Eerst en vooral zijn dat Hugo Verdaasdonk en
Kees van Rees. Aan hen ben ik vee! verschuldigd, voor hun inspirerende en
kritische begeleiding alsook voor de vrijheid die ze me hebben gegund in de
opzet en uitvoering van rnijn onderzoek. Ten tweede dank ik rnijn ouders,
vrienden en collega's van de Ti!burgse Ietterenfaculteit en de Rotterdamse Fa-
cuIteit der Historische en Kunstwetenschappen voor hun niet aflatende
belangstelling en steun. Bij de verzameling van gegevens kreeg ik hulp van
Christel Rienks en Chris van MeeI. Tineke Huijssen en Marion Frissen corri-
geerden respectievelijk de Nederlandse tekst en de EngeIse samenvatting van
dit eindverslag .

• Kees Fens, Ben gedicbt terueelt zicb niet. Over poezie (Amsterdam: Querido 1987) 7.
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I Inleiding

De visie dat literaire of artistieke kwaliteit een vaste, immanente eigenschap
n som ge 0 JeCfen-vormt, isin de af...ge!o"'p~nd cennia in toenemende ma-

te-on~.LdfITk kornen te staan. Terzelfdertijd heeft een sociologisch gemspi-
~rde benadering van het begrip artistieke (literaire) waarde aan invloed ge-
wonnen. Deze laatste benadering is door diverse observaties gevoed. Een
daarvan is de vaststelling dat kunst- en literatuurbeschouwers grote moeilijk-
heden ondervinden bij hun pogingen om de intrinsieke waarde van culture!e
produkten te bepalen. Be!angrijkerzijn een aantal empirische observaties, die
met e!kaar de aandacht vestigen op de sociale bepaaldheid, het tijd- en
plaatsgebonden karakter van de waardering voor teksten en andere culture!e
J2!odukten. Zo is er het gegeven dat in verschillende perioden uiteenlopend
over de artistieke of literaire waarde van bepaalde objecten wordt gedacht.
Sommige werken waaraan ooit bijzondere waarde werd gehecht, verliezen
deze status of raken in vergetelheid. Andere werken winnen daarentegen
mettertijd aan artistieke betekenis. Ten tweede worc!.eEculturele produkten
ook binnen een gegeven samenleving verschillend gewaardeerd. Sommige
Nederlanders hebben een voorliefde voor de poezie van Gerrit Kouwenaar en
verafschuwen de gedichten van Nel Benschop, terwijl dit voor vee! van hun
landgenoten precies andersom ligt. De bewonderaars van de romans van Har-
ry Mulisch zien weinig in die van Olaf J. de Landell, en vice versa. In aanslui-
ting hierop kunnen nog enke!e constateringen worden gedaan. Wie niet van
Benschop en De Landellhoudt, moet vermoedelijk evenmin vee! hebben van
het werk van Anton Pieck en heeft waarschijnlijkeen hogere opleiding geno-
ten dan de liefhebber van deze tekenaar. De laatste zal op het vlak van mu-
ziek en literatuur naar aile waarschijnlijkheid het werk van Tony Eijk en Ne!
Benschop prefereren boven dat van Reinbert de Leeuwen Gerrit Kouwenaar.

0ulturele voorkeuren vertonen met andere woorden patronen en deze patro-
\..-nen hangen samen met sociale kenmerken van de betrokkenen. Een tweetal

observaties tot slot: de voorliefde voor Kouwenaar, Mulisch, het Schonberg
Ensemble en daarmee samenhangende preferenties, is tevens de voorkeur
van degenen die zich beroepshalve bezighouden met de produktie,
verspreiding en beoordeling van artistieke werken, en geldt in onze
samenleving als de juiste smaak. Hoewe! het hier in feite de smaak van een
minderheid betreft, legt deze maatschappelijk het grootste gewicht in de
schaal, getuige onder meer de verde ling van overheidsgelden en de invulling
van het onderwijs. Ze wordt zelfs door personen met andere culture!e voor-
keuren, voor de goede smaak gehouden ..



Zo treedt ook binnen het omvangrijke aanbod van zogeheten fictie-teksten
een deelbestand, aangeduid als literatuur, sociaal-culturee1 gezien op de voor-
grand. De bijzondere waarde die dit bestand in onze maatschappij wordt toe-
gedacht, manifesteert zich in publiciteit, Iof en steun voor de betrokken
teksten en in hun overdracht via het onderwijs. Literaire werken zouden deze
'voorkeursbehandeling' verdienen vanwege hun specifieke, intrinsieke kwali-
teiten. Dankzij deze eigenschappen zouden ze zich onderscheiden van niet-li-
teraire fictie en een positieve functie vervullen voor de samenleving en indivi-
duele leden daarvan. Daarbij worden niet aile teksten binnen het dee1bestand
literatuur geacht deze bijzondere kwaliteiten in dezelfde mate te bezitten.
Sommige literaire werken zouden waardevoller zijn dan andere en derhalve
ook meer recht hebben op een speciale bejegening, op extra aandacht, lau-
weren en subsidie.

Ten grondslag aan deze studie ligt de gedachte dat literaire werken hun bij-
zondere status juist danken aan de behandeling die ze in de samenleving krij-
gen, dat wil zeggen aan de wijze waarap ze worden geproduceerd, verspreid
en gerecipieerd. Literaire instituties reguleren de praduktie en verspreiding
van literatuur. De behandeling die bepaalde teksten van deze instituties en
van het in literatuur gemteresseerde publiek ontvangen, verschaft hen een
specifieke status, i.e. die van Ckwalitatiefhoogstaande) literaire werken. Meer
in het bijzonder is de voorliggende studie ingegeven door de opvatting dat
vooral de aandacht die teksten van de institutie literatuurkritiek ondervinden,
bepalend is voor hun maatschappelijke erkenning als meer of minder waarde-
volle, literaire werken, en daarmee voor hun (verdere) bejegening door ande-
re instanties en personen die bemoeienis hebben met de produktie, distributie
en consumptie van literatuur.

Met de institutie literatuurkritiek wordt gedoeld op de eIkaar aanvullende
segmenten van de joumalistieke, de essayistische en de academische kritiek.
Leden van deze institutie hebben tot voornaamste taak het benoemen van de
aard en kwaliteit van 'Iiteraire' teksten;..f0nder tllill- optreden, met andere
woorden, zonder de tussenkomst van commentatoren die publiekelijk de lite-

-mire-marGe van een boek benoemen, is er weI een boek, maar nog geen
literatuur. Nu ligt het repertoire van literaire werken niet eens en voor altijd
vast, evenmin als hun hierarchisering naar kwaliteit. Een boek kan ooit nog
literatuur worden, net zo goed als een boek zijn status van literair meester-
werk kan verliezen. Het zijn echter in de eerste plaats de activiteiten van criti-
ci die bepalen welke teksten in een gegeven periode tot de literatuur worden
gerekend en welke plaats ze binnen de rangorde van literair waardevol ge-
achte werken verwerven.

Voor de samenstelling en hierarchisering van het litera ire repertoire zijn ver-
schillende categorieen critici verantwoordelijk. Nieuw uitgekomen titels, of
het nu werk van debutanten of van gevestigde auteurs betreft, vormen het
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werkterrein van recensenten. Als professionele beoordelaars van literatuur
hebben zij de bevoegdheid er eigenschappen en kwaliteit aan toe te kennen.
Zij zijn gerechtigd om over een boek te zeggen: 'dit is goed' of 'dit is
interessant' en het aldus te legitimeren als een literair waardevol werk. Ook
kunnen ze deze legitimering aan een werk onthouden, door er geen of sterk
n~atief gerichte aandacht aan t; schenken. Wat recensenten dus in de eerste
plaats doen, is het maken van keuzen, het nemen van de beslissing om al of
niet aandacht aan een werk te besteden. Ontbreekt die aandacht voor nieuw
uitgekomen werk, dan dreigt dit al snel in de vergetelheid te raken. Wanneer
een werk wei voorwerp van bespreking in de journalistieke kritiek wordt, dan
impliceert deze aandacht de toekenning van een zekere mate aan literaire
kwaliteit. Voor veel werken blijft het bij de aandacht van alleen de journalis-
tieke kritiek. Voor een deel echter krijgen de door recensenten gemaakte keu-
zen in een wat later stadium een vervolg via beschouwingen door andere ca-
tegorieen critici: essayisten, academische literatuurbeschouwers en literatuur-
bistorici. Het bestand aan analyses en interpretaties van een bepaald werk
groeit daarbij. Mede bierdoor lijkthet eerder gegeven waardeoordeel over dat
werk aangescherpt en nader gefundeerd te worden. De positie van zo'n werk
binnen de hierarchic van literair waardevolle werken tekent zich daarbij
steeds duidelijker af en wordt steeds moeilijker aanvechtbaar. oUf!!alistieke
kritiek vormt dus een.cruciaal selectiemoment in de vorming van een literaire

ca-non, ~eu moment dat voorafgaat aan andere vormen van kritiek en voor
"een eerste schifting en waardering van het aanbod zorgt.--
Vanuit het bovengeschetste perspectief, verdienen de vraag naar de modus
operandi van recensenten en die naar de aard en achtergronden van hun aan-
dacht voor recent verschenen fictie-werken nadere studie. In dit proefschrift
staat daarom de omgang van de literaire kritiek in dag- en weekbladen met
het aanbod van poezie en verhalend proza centraal. Beoo i wordtde aan-
dacht die deze instantie voor onderdelen van dit aanbod aan de dag legt en

factoren- die hierop van invloed zijn, te specificeren. Nauw verbonden daar-.-
'mee is een tweede intentie, namelijk verduidelijken hoe de specifieke sociale
context waarbinrien critici functioneren, hun activltelten en het effect daarvan '
beinvloedt, De onderscheWen aandacht die auteurs en hun werken binnen de
dag- en weekbladkritiek ten deel valt, kent in rnijn visie namelijk een sociale
basis. Mijnthese is dat de keuzen en uitspraken van critici in belangrijke mate
institutioneel zijn bepaald, i.e. afhankelijk zijn van de waarden, opvattingen
en gedragscodes die gelden binnen de literair-kritische en de ruirnere literaire
context waarin criticiwerkzaam zijn.Ten derde wil het onderzoek inzicht ver-
schaffen in de interactie tussen critici en auteurs,..s!!ll.wil zeggen in.de.vraag
of en hoe auteurs inv.!ged-kunneD..-Uitoefenen..Gp..de,...aapdachtvan.de kritiek
vo r hun werk. Mijns inziens is de auteur een belangrijke actor in het proces
van literair-kritische meningsvorrning over een werk. Ik veronderstel dat de li-

11



terair-kritische belangstelling en waardering voor een werk mede afhangen
van de activiteiten die de auteur in kwestie naast het publiceren van boeken
binnen de literaire wereld ontplooit.

De bovenstaande veranderstellingen worden in het hiemavolgende uitge-
werkt en onderbouwd met resultaten van empirisch onderzoek. Dit onder-
zoek heeft betrekking op de Nederlandse literatuurkritiek en bestrijkt de pe-
riode na 1965.

In.de eerste l?1~ts is een analyse ondemomen van de selectie die dag- en
weekbladcritici uit het nieuwe aan\5()dVan pdezie en verfialen praza mal{en.
Hoofdstuk III rapporteert over de bevindingen van deze ana1yse. In hoofdstuk
IV volgt een uiteenzetting over de ral van de auteur in de literair-kritische re-
ceptie van een werk. Naar aanleiding hiervan is de samenhang geanalyseerd
tussen de aandacht die nieuwe titels in de kritiek ondervinden en de literaire
nevenactiviteiten van de betrokken auteurs. In aansluiting op de kwantitatieve
analyses uit hoofdstuk III en IV is tenslotte de ontwikkeling van de literair-kri-
tische aandacht voor het werk van een drietal Nederlandse auteurs aan een
meer gedetailleerd onderzoek onderworpen. Daartoe is allereerst studie ge-
maakt van de ruimere literaire context waarbinnen de literair-kritische recep-
tie van het werk van deze auteurs zich heeft afgespeeld. Hiervan wordt ver-
slag gedaan in hoofdstuk V. De in hoofdstuk VI tim VIII gepresenteerde case-
studies leveren een nader beeld op van diverse ontwikkelingen die zich in de
literair-kritische belangstelling en waardering voor het werk van een auteur
kunnen voordoen en van de factoren die hierop invloed uitoefenen.

In het volgende hoofdstuk wordt een kenschets gegeven van de institutio-
nele benadering die ten grandslag ligt aan het onderzoek, waama wordt inge-
gaan op de inzichten en veranderstellingen die deze benadering heeft opgele-
verd voor wat betreft de rol van de institutie literatuurkritiek in de praduktie
en verspreiding van literatuur. Daarbij komt tevens het traditionele (zelf)beeld
van deze institutie en haar verrichtingen ter sprake. Ofschoon dit beeld bij-
stelling behoeft, kunnen er wei inzichten aan worden ontleend omtrent de in-
stitutionele spelregels waaraan de activiteiten van critici zijn gebonden. Mede
op grand hiervan, voIgt een nadere uiteenzetting van het veronderstelde insti-
tutionele karakter van de keuzen en uitspraken van critici.

12



II Een institutionele benadering van literatuur

1Introductie

Het hier gepresenteerde onderzoek sluit aan bij een bepaalde vorm van ana-
lyse van de omgang van mensen met kunst en literatuur, die met de term 'in-
stitutioneel' kan worden aangeduid. Nu wordt onder deze vlag een veelheid
aan onderzoek verricht. Veel wetenschappelijke disciplines, waaronder de so-
ciologie, de culturele antropologie en de economie, herbergen zogenaamde
institutionele en zelfs neo-institutionele onderzoeksrichtingen. Ook de studie
van kunst en literatuur kent diverse benaderingen die zich als institutioneel
afficheren. Zo bestaat binnen de analytische kunstfi!osofie sinds twintig jaar
de zogeheten institutionele analyse of institutionele theorie, waarvan Dickie
(974) de uitgangspunten geeft.' Verder wi! ik wijzen op een onder meer in
Duitsland invloedrijke benadering, die literatuur of kunst zelf als een institutie
beschouwt. Onderzoekers in deze traditie stellen zich op het standpunt dat
kunst en literatuur maatschappelijke normen en conventies belicharnen.' Van-
uit deze premisse bestuderen zij onder meer de relatie tusen ideologische ont-
wikkelingen in de samenleving en artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen. Ten
slotte is er een richting, die de invloed van instituties op het culturele gedrag
van mensen onderzoekt. Het voorliggende onderzoek valt binnen deze tradi-
tie te situeren. De twee eerstgenoemde institutionele benaderingen van kunst
en literatuur laat ik verder rusten. Zij hebben vooralsnog betrekkelijk weinig
aanknopingspunten opgeleverd voor empirisch gefundeerd onderzoek naar
de omgang met kunst en literatuur en de rol van instituties daarin.'

Dit geldt daarentegen wei voor bepaalde andere studies, waarin vaak geen
of hoogstens incidenteel gebruik wordt gemaakt van de noties 'institutioneel'
en 'institutie'. Vermelding verdient onder meer het werk van Amerikaanse
kunstonderzoekers, dat bekendheid heeft verworven als de production of cul-
ture-benadering.' Vooral van belang is echter het kunst- en literatuursociolo-
gisch onderzoek, dat de Franse socioloog Bourdieu in de afgelopen decennia
heeft ge'initieerd. Het begrip 'institutie' wordt door hem zelf slechts sporadisch
gehanteerd. Als weinig anderen heeft Bourdieu evenwel.webers 'veld'-meta-
foor ten behoeve van de stu die van kunst weten te exploiteren. De neerslag.-
1 Zie ook Dickie (984). Meer en minder positief commentaar op deze 'institutionele analyse'
leveren o.rn. Mooij (979), Cohen (973) en Wartofsky (980).
2 Zie bijvoorbeeld Albrecht (970), Bi.irger (977), Wolff (977) en Burger (981).
3 Vgl. Van Rees (1983).
4 Cf. Peterson (1976 en 1982).
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hiervan is te vinden in een reeks publikaties over het 'veld van culturele pro-
duktie" en de omgang met kunst door de consument. De verdienste van deze
studies is in de eerste plaats gelegen in de kritiek die Bourdieu formuleert op
heersende opvattingen over cultureel gedrag en over de aard van kunstwer-
ken. Daarbij heeft hij tal van nieuwe vragen opgeworpen. Deze betreffen de
invloed van instellingen uit het culturele veld op de eigenschappen die kunst-
werKenllljgen t~gekend-en de tnvloed van deze instellingen en van rnaat-
sdiappehjke factoren als sociaal mili~ op het culturele gedrag van mensen.
Hieronder volgt een korte weergave van Bourdieu's opvattingen.

2 Bourdieu en het veld van culturele produktie

De studies van Bourdieu bestrijken aan de ene kant het terrein va-.!lde ro-
duktie, anderzijds dat van de consumptie van kunst. Zijn analyses verschaffen
argumenten om met een -aantal gangbare ideeen in deze te breken. Verwor-
pen worden onder meer de opvatting van de kunstenaar of schrijver als auto-
nome uitvoerder van een individueel scheppingsplan (Bourdieu 1970, 1977 en
1983); het beeld van de criticus of kunstbeschouwer als onafhankelijk expert,
die vaneen-wiITeKeungironstwerk- e arttstieke wa;rd~ weer aan te gezen
(Bourdieu 1987); de voorstelling van de -'ware' kunstminnaar als iemand, die
door zijn aangeboren gevoel voor esthetiek wordt gedreven om zich in kunst
te verdiepen (Bourdieu 1984). Dergelijke ideeen, die Bourdieu samenvat on-
der de noemer 'charismatische ideologie', verhullen volgens hem de sociale
bepaaldheid van kunst en van cultureel gedrag. Daarmee leiden ze tevens de
aandacht af van de functie die de omgang met kunst vervult in de continue-
ring van maatschappelijke ongelijkheid.

Bourdieu's visie op de aard van het kunstwerk staat haaks op de traditionele
opvatting van kunst als een autonoom verschijnsel, waarvan de esthetische
eigenschappen door beschouwing aan het licht treden. Hij breekt radicaal met
het idee dat het 'kunst' zijn van een object een immanente eigenschap ervan
vormt en dat de hoge maatschappelijke status van kunstwerken voortvloeit uit
hun intrinsieke kwaliteiten. De produktie van kunst bestaat volgens Bourdieu
in de legitimering van bepaalde objecten als kunst. Het kunstwerk heeft geen
artistieke essentie, maar bestaat aIleen als kunstwerk op grond van het beeld
dat het kunst is. Deze optiek vestigt de aandacht op de sterke verwevenheid
van de produktie en consumptie van kunstobjecten met de beeldvorming rond
die objecten. Bourdieu (977) karakteriseert dit proces van beeldvorming
enigszins provocerend als 'de produktie van geloof', Hij doe It hier op geloof
in een veelheid aan imrnateriele verschijnselen: geloof in de symbolische
meerwaarde van kunst; in de consacrerende en legitimerende activiteiten van
critici en andere kunstkenners; in het artistieke talent van deze of gene kunste-

5 Een belangrijk deel hiervan is gebundeld in Bourdieu (993).
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naar; in de verheffende functie van omgang met kunst. Dit geloof is volgens
Bourdieu het produkt van een wisselwerking tussen instituties en personen die
deel hebben aan de rnateriele produktie en verspreiding van artistieke objec-
ten en aan de meningsvorming rond kunst en literatuur. Daarbij heeft hij, be-
halve groepen van kunstenaars en schrijvers,uitgeverijen, galeries en theaters,
met name ook de kunst- en literatuurbeschouwing en het onderwijs op het
oog. Deze twee instiruties acht hij van doorslaggevende betekenis voor de
maatschappelijke erkenning van culturele produkten als legitieme vormen van
kunst en literatuur. Baanbrekend in Bourdieu's analyse is vooral zijn, in verge-
lijkingmet voorgangers veel uitgesprokener, begrip van culturele instituties als
scheppers van artistieke of symbolische waarde in eigenlijke zin."

Als overkoepelend begrip voor de instellingen en personen die zijn betrok-
ken bij de materiele en symbolische produktie van kunst, introduceert Bour-
dieu de metafoor van het 'culturele veld'. De totstandkoming van dit apart
maatschappelijk domein voor artistieke meningsvorming voltrekt zich naar de
visie van Bourdieu en anderen in de zestiende tot negentiende eeuw. Kunst
en kunstenaar zouden zich in die periode gaandeweg los maken van de ex-
terne machten (kerk, adel en staat), waarvan ze tot dan toe afhankelijk en
waarvan ze de spreekbuis waren. Er ontstaat een relatief autonoom cultureel
veld, waarvan de deelnemers zelf bepalen welke objecten en praktijken als
kunst gelden.' Met de voortschrijdende industrialisatie in de negentiende
eeuw worden de culturele produktiemiddelen gemoderniseerd en breidt te-
vens de markt voor culturele produkten zich sterk uit. Volgens Bourdieu
splitst het culturele veld zich dan in tweeen en ontstaan tegenover en naast
elkaar een 'veld van grootschalige culturele produktie' en een 'veld van klein-
schalige culturele produktie'." Het eerste veld is dat van de massacultuur,
waar commercieel succes voorop staat en waarvan de voortbrengselen weinig
of geen artistiek aanzien genieten. In feite wordt aileen in het veld van be-
perkte culturele produktie symbolische of artistieke waarde in eigenlijke zin
gecreeerd. Hier draait her in de eerste plaats om artistiek prestige en wordt
commercieel succes als onbelangrijk of zelfs als 'verdacht' gezien.

In zijn beschouwingen van het culturele veld benadrukt Bourdieu steeds
rwee facetten van de instellingen en personen die bemoeienis hebben met de
materiele en symbolische produktie van kunst: de relatieve posities die zij, als
voortdurend veranderende verhoudingen van wederzijdse erkenning, concur-
rentie en afbakening, ten opzichte van elkaar innemen, en hun onderlinge ri-
valiteit. Het culrurele veld biedt slechts een beperkt aantal individuen een sue-
cesvolle carriere, terwijl velen een dergelijke loopbaan ambieren. Bourdieu
beschouwt het culturele veld daarom als het toneel van een permanente
strijd. Evenals andere velden, dankt dit veld volgens hem zijn bestaan en logi-

6 Cf. bijvoorbeeld Schucking (1944).
7 Dit autonomiseringsproces wordt O.a. beschreven in Bourdieu (970).
8 Cf. Bourdieu (1985 en 1983).
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ca aan het feit dat mensen ernaar streven om zich een specifiek, schaars 'ka-
pitaal' toe te eigenen.? In het geval van het culturele veld bestaat dit kapitaal
uit de bevoegdheid om te bepalen wat kunst en wie een kunstenaar is. Van-
wege de schaarste van het kapitaal, speelt zich tussen de leden van het veld
een voortdurende concurrentiestrijd af. Nieuwkomers stellen gevestigde na-
men ter discussie en de laatsten verdedigen hun positie. Steeds verschijnen
nieuwe kunstenaars en kunstkenners met andere produkten en opvattingen.
Zij beijveren zich om voor hun werk steun te verwerven binnen het veld en
bij het publiek. Essentieel hiervoor is dat zij naam maken, dat wil zeggen de
erkenning verkrijgen dat ze op de een of andere wijze verschillen van ande-
ren: gevestigde grootheden en andere aspiranten. Daarbij is, zo stelt Bourdieu
(977) polemisch, het feit dat men met iets anders pretendeert te komen, be-
langrijker dan wat men brengt. Zodra de inspanningen van nieuwkomers sue-
ces hebben, vindt er een verschuiving plaats in de bestaande hierarchic van
artistieke producenten, produkten en opvattingen. Anders dan veel kunst- en
literatuurhistorici denken, heeft in de optiek van Bourdieu dus ook artistieke
verandering of vernieuwing niet zozeer een kunst-immanente, als wel een so-
ciale basis. De logica van her culturele veld dwingt nieuwkomers keer op
keer zichzelf als anders en origineel erkend te krijgen, teneinde een positie
binnen dit veld te verwerven.

Zoals aangegeven, acht Bourdieu sociale factoren eveneens bepalend voor
de consumptie van kunst. Voor hem is de wijze waarop mensen kunst bele-
ven en waarderen geen individuele aangelegenheid, die vooraJof volledig be-
rust op een aangeboren esthetische (on)gevoeligheid. Om bijvoorbeeld ab-
stracte of avantgarde-kunst te kunnen waarderen, moet men volgens Bour-
dieu vertrouwd zijnmet de 'esthetische beschouwingswijze', de in het culture-
Ie veld gangbare codes en ideeen. Deze vorm van omgang met kunst is niet
van nature gegeven, maar is het produkt van een langdurig leerproces waarbij
mensen gaandeweg thuisraken op artistiek gebied."

Het spreekt voor zich dat Bourdieu's tegendraadse standpunten de nodige
weerstanden hebben opgeroepen bij 'objectieve' kunstdeskundigen, 'autono-
me' kunstenaars en 'ware' kunstliefhebbers. Van meer gewicht is de kritiek
van onderzoekers, die niet a priori afwijzend staan tegenover de gedachte dat
sociale factoren (ook) in de produktie en consumptie van kunst een belangrij-
ke rol spelen. Zij constateren dat het theoretische fundament van Bourdieu's
werk tot dusver op diverse punten aan duidelijkheid te wensen overlaat. Een
aantal theoretische kembegrippen - kapitaal, habitus, dispositie - zouden on-
voldoende scherp worden gedefinieerd." Verderwijzen verscheidene on-der-

9 Cf. Bourdieu 0989b).
10 Zie Bourdieu (984).
11 Cf o.m. DiMaggio(979), Verdaasdonk en Rekvelt (981), Laermans (984) en Munnichs en
Van Rees (986). Op de aard van deze kritiek word! in hoofdstuk IV nog nader ingegaan.
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zoekers erop dat ook de empirische onderbouwing die Bourdieu van zijn
theoretische noties verschaft, tekortkomingen kent. 12 Zo krijgen uitgesponnen
anekdotes uit de wereld van de kunst en Iiteratuur in Bourdieu's werk gere-
geld een al te groot gewicht toebedeeld, wanneer hij ze opvoert ter onder-
bouwing van veronderstelde algemene kenmerken van het functioneren van
het culturele veld en van de instellingen en actoren in dit veld." De onvolko-
menheden in de theoretische en empirische onderbouwing van een aantal
centrale noties uit Bourdieu's werk impliceren dat deze begrippen vooralsnog
slechts een metaforische status bezitten. Dit valt evenwel niet als een funda-
menteel bezwaar aan te merken, gelet op het pionierskarakter van dit type
onderzoek en gezien het gebleken belang van Bourdieu's studies als bron van
hypothesevorming voor onder meer de bestudering van de literaire wereld.

3 De studie van het literaire veld

Bourdieu maakt in zijn analyse van het veld van culturele produktie door-
gaans geen onderscheid tussen verschillende kunstdisciplines. Afgezien van
Bourdieu (1983 en 1992)14hebben weinig van zijn publikaties specifiek be-
trekking op het literaire veld. Mede geinspireerd door zijn inzichten omtrent
het culturele veld, heeft evenwel een groeiend aantal onderzoekers zich in de
afgelopen decennia toegelegd op de studie van de produktie en verspreiding
van literatuur. Zij hebben de implicaties van Bourdieu's ideeen en de kritiek
daarop uitgewerkt ten behoeve van een institutionele analyse van het literaire
veld. Daarbij hebben zij de veldtheorie van Bourdieu door middel van ernpiri-
sche onderzoekingen een meer solide basis verleend.

Door Franse onderzoekers is een reeks van studies verricht naar de ontwik-
keling van het Franse literaire veld. IS Hierin wordt uitgebreid aandacht be-
steed aan het ontstaan" en de inbedding van dit veld in de ruimere maat-
schappelijke constellatie van (met name) het voor-twintigste-eeuwse Frankrijk.
Een rode draad in deze onderzoeken is de vraag hoe algemene rnaatschappe-
lijke ontwikkelingen en tegenstellingen doorwerken in de loopbanen en
groepsvorming van literaire schrijvers. Daartoe worden enerzijds de verande-
rende machtsverhoudingen binnen het literaire veld geanalyseerd, anderzijds

12 Zie o.a. Munnichs en Van Rees (1986), Ganzeboom (1988) en Tilborghs (991).
13 Verdaasdonk (987) en Tilborghs (1991) laten bijvoorbeeld zien dat de scherpe tegenstellin-
gen die Bourdieu (1977) veronderstelt tussen twee soorten producenten van fictie, een theore-
tisch heldere typologie oproept die echter onvoldoende recht doet aan de glijdende tegenstellin-
gen in de empirie.
14 Zie Heilbron (1993) voor een uitvoerige bespreking van Bourdieu (1992).
15 O.m. Ponton (1973 en 1975),Charle (1979), Viala (1985), Boschettti (985), Gamboni (1989),
Peru (1991) en Pinto (1991). Bourdieu (1992) geeft een overzicht van verwant onderzoek naar
het Franse literaire veld.
16 Zie met name Viala (1985).
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de onderscheidende sociale kenmerken van literaire auteurs en bewegingen.
Zodoende wil men verduidelijken op welke wijze de sociale herkomst en de
maatschappelijke positie van de betrokken schrijvers van invloed zijn op hun
carriere in het literaire veld en op de strategieen die zi]aanwenden om erken-
ning en aanzien te verwerven.

Ook voor wat betreft het literaire veld in Duitsland is empirisch onderzoek
voorhanden. Zo beschrijft Schmidt (989) de wording van een apart maat-
schappelijk domein voor literatuur in de achttiende eeuw. Hij behoort tot een
groep Duitse literatuurwetenschappers, die de produktie, verspreiding en re-
ceptie van literatuur als studieobject heeft gekozen." Hun pleidooi voor een
zogenoemde empiriscbe literatuurwetenscbap (ELW) komt voort uit een fun-
damentele twijfel aan de mogelijkheid om door rniddel van tekstgericht on-
derzoek te komen tot wetenschappelijke uitspraken over de literaire betekenis
en waarde van teksten. Schmidt 0982a) schetst in grote lijnen hoe traditionele
onderzoeksvragen van de literatuurwetenschap langs empirische weg bena-
derd zouden kunnen worden. In het onderzoeksprogramma dat hij formu-
leert, krijgen de begrippen 'conventie', 'consensus' en 'socialisatie' een centra-
le plaats toebedeeld." De empirische studie van literatuur zou zich moeten
richten op vragen als: wat wordt in een gegeven periode onder literatuur ver-
staan en welke leeswijze geldt als geeigend voor literaire teksten; wat is
eigenlijk de aard van de maatschappelijke overeenstemrning over literatuur en
hoe komt deze tot stand; op welke wijze geschieden de overdracht en de ver-
werving van normen en waarden met betrekking tot het lezen van literatuur.
Barsch e.a. (982) geeft een overzicht van studies die binnen het bestek van
de zogeheten ELW zijn verricht.

In Nederland hebben Bourdieu's opvattingen over het culturele veld een
vertaling en nadere uitwerking gekregen in de zogenoemde empiriscbe litera-
tuursociologie. Deze benadering is geintroduceerd door Verdaasdonk en Van
Rees. Behalve op Bourdieu's werk, baseren zi] zich op de resultaten van een
omvattende analyse van de tekstgerichte literatuurbeschouwing." In het on-
derzoekskader dat deze wetenschappers schetsen voor een empirische litera-
tuursociologie, spelen literaire instituties, en met name de institutie literatuur-
kritiek, een veel specifiekere en centralere rol dan in het ELW-modelen de
meeste Franse studies naar het literaire veld. Een verschil met laatstgenoemd
onderzoek is tevens de primaire gerichtheid op het (naoorlogse) twintigste-
eeuwse literaire veld.20

Een centrale plaats in deze institutionele benadering van literatuur heeft de

17 Zijbaseren zich hierbij overigens niet (direct) op het werk van Bourdieu.
18 cr. Schmidt C1982b).
19 De uitgangspunten van deze benadering worden geschetst in Van Rees 0983a en 1985a) en
Verdaasdonk 0985 en 1986). Over de tekstgerichte literatuurbeschouwing wordt o.m.
gerapporteerd in Verdaasdonk (1983) en Van Rees (986).
20 Zie echter Van Rees en Dorleijn (1993), waar diverse concrete suggesties worden gegeven
voor onderzoek naar de structuur van het literaire veld in vroeger eeuwen.
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volgende veronderstelling: de classificatie van een tekst als literatuur, de spe-
cifieke waarde die zo'n tekst op een bepaald moment krijgt toegekend en de
spreekwijzen die met betrekking tot die tekst in een gegeven periode als legi-
tiem gelden, zijn het resultaat van een complex proces dat gereguleerd wordt
door een aantal instituties uit het literaire veld, in wisselwerking met de
auteurs van de betrokken teksten. In dat proces speeJt de literatuurkritiek een
dominante rol. Onder 'literaire institutie' verstaat men een constellatie van ac-
toren die een specifieke taak vervullen in de materiele produktie en versprei-
ding van literaire teksten en in het vormen en verkondigen van opvattingen,
oftewel in de beeldvorming, over die teksten. Tot de instituties die zorg dra-
gen voor de rnateriele en symbolische produktie en verspreiding van litera-
tuur behoren de uitgeverij, her bibliotheekwezen, de boekhandel, de organi-
saties die zich bezighouden met het literatuurbeleid, de literatuurkritiek en het
literatuuronderwijs. Deze instituties oefenen, weliswaar in verschillende mate,
invloed uit op de manier waarop het in literatuur gemteresseerde publiek, de
'gewone' lezer, met literatuur omgaat en erover spreekt. Het geheel van lite-
raire instituties, auteurs en lezers vormt het literaire veld, een steeds verande-
rend systeem van machtsrelaties. Het literaire veld wordt dus opgevat als een
dynamisch geheel. Deze dynamiek berust voor een belangrijk deel op de in-
teractie tussen de bij de produktie en verspreiding van literatuur betrokken
instituties en personen. Het literaire veld maakt echter tevens deel uit van een
omvangrijker maatschappelijk systeem. Dit impliceert dat het literaire veld
slechts een relatieve autonomie kent. Er is geen institutie met een eigen speci-
fieke taak binnen het literaire veld aanwijsbaar, die haar ontstaan uitsluitend
aan ontwikkelingen binnen dat veld te danken heeft. Krachtsverhoudingen
tussen litera ire instituties, en ook daarbinnen, veranderen in de loop van de
tijd mede onder invloed van bredere maatschappelijke (sociaal-economische,
culturele, technologische) ontwikkelingen.

4 De institutie Iiteratuurkritiek

Vanuit de institutionele gezichtshoek vervult de literatuurkritiek meer dan een
functie in het complexe proces van produktie, verspreiding en receptie van lite-
ratuur. Literaire kritiek vertegenwoordigt niet aileen een vorm van receptie,
maar heeft tevens een bemiddelende rol. Zij brengt teksten onder de aandacht
van potentiele lezers en van instanties die een brugfunctie vervullen tussen tekst
en publiek, zoals de boekhandel, het bibliotheekwezen en het literatuuronder-
wijs. Daarenboven heeft de literatuurkritiek nog een derde, cruciale functie,
i.e. die van producent van symbolische waarde. Critici zijn niet enkelleveran-
ciers van beschouwende teksten. Met hun beschouwingen leveren zij tevens
een essentiele bijdrage aan de totstandkoming van literaire teksten.

Literatuur bestaat uit meer dan een verzarneling tastbare objecten. Evenals
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andere kunstwerken bestaan literaire werken slechts bij de gratie van de acti-
viteit waardoor zij van elkaar en van andere objecten worden onderscheiden,
namelijk de benoeming van hun bijzondere waarde. Deze activiteit is in onze
samenleving prirnair voorbehouden aan leden van de institutie literatuurkri-
tiek: journalistieke critici, essayisten en academische literatuurbeschouwers.
Als professionele beoordelaars van literatuur worden zij bij uitstek bevoegd
en in staat geacht om teksten naar aard en kwaliteit te karakteriseren. Zonder
hun optreden, met andere woorden zonder de tussenkomst van daartoe ge-
machtigde deskundigen die publiekelijk de literaire waarde van een tekst be-
noemen, is er wel een tekst maar nog geen literatuur, laat staan een literair
meesterwerk. Zo'n tekst kan ooit nog literatuur worden, net zo goed als een
tekst zijn literaire status kan verliezen. Het repertoire van literaire werken ligt
dus niet voorgoed vast, noch hun hierarchisering naar kwaliteit. Zowel de sa-
menstelling als de rangordening van het literaire repertoire zijn echter in de
eerste plaats het werk van critici. Hun activiteiten bepalen welke teksten in
een gegeven periode tot de literatuur worden gerekend, welke plaats ze bin-
nen de rangorde van literairwaardevol geachte werken krijgen toebedeeld en
welke termen als geeigend gelden om erover te spreken.

De overige instituties uit het literaire veld kunnen deze rol van de kritiek
nauwelijks aanvechten; wel kunnen ze die rol bevestigen. Onderzoek laat
zien dat critici bijvalweten te verwerven voor de eigenschappen en kwaliteit
die zij aan teksten toekennen of eraan ontzeggen door ze buiten beschou-
wing te laten. De keuzen en uitspraken van de kritiek bepalen mede of een
literaire uitgever een beginnend auteur de ruimte geeft om een oeuvre op te
bouwen (Janssen 1985) en hoe deze de volgende publikaties van een auteur
afficheert (Tielebier-Langenscheidt 1983). Ze wegen mee in de beslissing van
leden van literaire jury's en adviescommissies om een werk te bekronen of te
subsidieren (Verdaasdonk 1982); in het besluit van boekhandelaren en selec-
toren van openbare bibliotheken om een boek in hun assortiment of collectie
op te nemen, in dat van samenstellers van literatuuroverzichten en schoolboe-
ken om meer, minder of geen plaats te reserveren voor een auteur of werk
(Creemers 1989); in de beslissing van literair geinteresseerden om een boek
te lenen of te kopen (Glotz 1974;Janssen en Leemans 1989).Andere instan-
ties en personen die bernoeienis hebben met de produktie, distributie en con-
sumptie van literatuur volgen dus vaak het oordeel van de kritiek, al is nader
onderzoek nodig om te bepalen in hoeverre en op welke wijze dit precies ge-
beurt."

21 Daarbij moet ook her effect van de specifieke nonnen en doelstellingen van de eigen institu-
tionele omgeving in aanmerking worden genomen, zo komt o.a. naar voren uit onderzoek naar
de samenstelling van schoolboeken (Verdaasdonk 1985: 182vv), de opbouw van uitgeverijfond-
sen (De Glas 1989:278vv)en het gebruik van literair-kritischeclassificatiesdoor bibliothecarissen
en boekhandelaren (De Nooy 1993: 190vv).
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De bijval voor de keuzen en uitspraken van de kritiek geeft aan, dat zij van
andere partijen de facto het recht krijgt om te bepalen wat (hoogstaande) lite-
ratuur is en waarom dit zo is. Deze legitimeringsbevoegdheid is de uitkomst
van een langdurig proces, waarin de literatuurkritiek is uitgegroeid tot een re-
latief autonome institutie voor de meningsvorming over literatuur. Kenmerkend
voor dit proces is een groeiende professionalisering en specialisering van de
kritiek." In de loop van de negentiende eeuw worden de organisaties die be-
trokken zijn bij de produktie, verspreiding en consumptie van literatuur, in
toenemende mate onafhankelijk van elkaar." Dit is een gevolg van hun ver-
zelfstandiging ten opzichte van politieke en kerkelijke autoriteiten" en van de
groei van het lezerspubliek dat steeds gedifferentieerder van samenstelling
wordt." Een en ander bevordert de ontwikkeling van de kritiek tot het instituut
voor de interpretatie en beoordeling van literatuur en leidt daarbinnen tot spe-
cialisering. Tegen het eind van de negentiende eeuw wordt de basis gelegd
voor de literaire kritiek zoals we die nu kennen. Dan tekenen zich binnen de
kritiek twee relatief autonome deelgebieden af met eigen beoefenaars, organen
en regels, en een eigen object. Deze specialisering van de literaire kritiek in
een journalistieke en een academiscbe variant zet zich in de twintigste eeuw
voort en krijgt verder gestalte met de opkomst van de essayistiscbe kritiek."

De journalistieke kritiek richt zich nagenoeg exclusief op recent verschenen
werken en refereert in de regel weinig aan het werk van niet-contemporaine
auteurs. De essayistische en acadernische kritiek houden zich daarentegen in
hoofdzaak bezig met werken uit het meer of rninder recente verleden. Met
name de acadernische literatuurbeschouwing betracht grote terughoudendheid
ten aanzien van het contemporaine aanbod. Zij pleegt werken eerst geruime
tijd na verschijning tot voorwerp van stu die te maken, D onder het motto dat
pas dan een betrouwbare analyse mogelijk is. Waar de journalistieke kritiek,
althans in de twintigste eeuw, vooral wordt beoefend in kranten en algemene
tijdschriften, bedienen essayisten en acadernische critici zich van specifieke
publikatiekanalen, i.c. literaire tijdschriften en wetenschappelijke bladen en
reeksen. Hun beschouwingen betreffen meestal het werk van gerenomrneerde
auteurs en zijn technischer, gedetailleerder en specialistischer dan die van

22 Zie hierover o.m. Hohendahl (982), Kramer (970) en Van Rees (1983b).
23 Zij het dat er slechts sprake is van relatieve autonomie, aangezien elke institutie in het
literaire veld 'owes its specificity to the network of relations it maintains with the other
organisations active in the field' (Van Rees 1983b: 402) en tevens vatbaar blijft voor de invloed
van technologische, sociaal-economische en culturele ontwikkelingen in breder verband, zoals
Viehoff (1989) bijvoorbeeld illustreert met een studie naar de bespreking van literatuur op de

Duitse radio.
24 Voor een beschrijving van dit proces, zie o.a. Schiicking (944).
25 Cf. Altick (957) en WilHams 0961: 145 vv).
26 In de loop van de twintigste eeuw valt tevens een toenemende specialisering binnen de on-
derscheiden vonnen van kritiek te constateren. Kenmerkend voor de hedendaagse kritiek is dat
veel critici hun activiteiten (grotendeels) beperken tot een genre en/of taalgebied.
27 Cf. Verdaasdonk 0983: 393).
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hun joumalistieke collega's. Van Rees C1983b: 402-408) gaat uitvoerig in op de
verschillen tussen de onderscheiden vorrnen van kritiek, maar wijst erap dat
ze in wezen hetzelfde (impliciete) doel hebben: namelijk het aanbrengen van
een rangorde in het aanbod van teksten naar literaire kwaliteit. am die reden
is het gerechtvaardigd te blijven spreken van een institutie 'literatuurkritiek'
(Ibidem: 400):

'The three types of criticism fundamentally agree both on the purpose they pursue and
on the way in which they should carry it out. First, each of the three strives to make des-
criptive, interpretative and evaluative statements on literary texts. Secondly, the activities
of the three types of critics lead to a hierarchical classification of these texts according to
their (literary) quality. It is one thing for a text to be recognized as literary; it is another
for it to qualify as a masterpiece, i.e. as being of high quality. As regards this last point
it should be noted that the contributions made by the three types of critics complement
each other: it depends to a great extent on the interest shown by all types of critics
whether or not a text will be ranked among the great literary masterpieces'.

Joumalistieke critici worden geacht via recensies in kranten en tijdschriften
een beeld te geven van de praduktie van dat moment, die zowel boeken van
beginnende als gevestigde auteurs omvat. Zij zijn gerechtigd om deze boeken
als 'goed' of 'belangwekkend' aan te merken en ze op deze wijze te legitime-
ren als Iiterair waardevolle werken. Anderzijds kunnen ze deze legitimering
aan een boek onthouden, door het niet of in zeer negatieve zin te bespreken.
journalistieke critici zorgen als collectief dus voor een eerste waardering van
het aanbod. Gegeven de grate hoeveelheid nieuwe titels, doen ze dit primair
door te kiezen, dat wil zeggen door het nemen van de beslissing om een
werk al of niet te recenseren. Bij ontstentenis van recensies pleegt een werk
al snel uit het literaire blikveld te verdwijnen. Ontvangt een werk wel aan-
dacht in de journalistieke kritiek, dan krijgt het daarmee een zekere mate van
litera ire kwaliteit toegekend. Veel werken moeten her stellen met uitsluitend
deze aandacht van de joumalistieke kritiek. Zij dreigen op kortere of langere
termijn eveneens in vergetelheid te raken.

Voor een deel echter krijgen de door recensenten gemaakte keuzen in een
wat latere fase een vervolg. Bepaalde werken worden namelijk na verloop van
tijd ook onderwerp van bespreking in de andere takken van de kritiek. In het
gras van de gevallen gaat het hier om werk, dat brede en positieve aandacht
binnen de journalistieke kritiek heeft onrvangen." Sinds de negentiende eeuw
zijn er maar weinig voorbeelden van werken die object van de acadernische
literatuurbeschouwing zijn geworden, zonder dat ze in een eerder stadium
door joumalistieke critici in positieve zin zijn opgemerkt. Voor zover dit weI
het geval is, betreft het doorgaans werk van auteurs met een zeer bescheiden

28 Oil komt naar voren uit diverse empirische studies. Niet aUeen blijkt de aandacht van essayis-
ten en academische literatuurbeschouwers voomamelijk uit re gaan naar het werk van auteurs,
die in de joumalistieke kritiek een prominente rol hebben gespeeld (Rosengren 1987 en Verdaas-
donk 1983); bovendien blijken ze uit het oeuvre van deze auteurs vooral die titels tot voorwerp
van studie te kiezen, die bij verschijning de meeste recensies ontvingen (Verdaasdonk 1985),
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produktie." Met de bemoeienis van essayisten en (vooral) academische litera-
tuurbeschouwers lijkt het eerdere oordeel van de joumalistieke kritiek over een
werk een nadere uitwerking en fundering te vinden. De positie van zo'n werk
binnen de hierarchic van literair waardevol geachte werken neemt bijgevolg
vastere vormen aan en valt steeds moeilijker te betwisten.

De activiteiten binnen de onderscheiden segmenten van de kritiek hebben
dus een complementair karakter: teksten moeten eerst de selectie van de jour-
nalistieke kritiek doorstaan om vervolgens eventueel onderwerp van bespre-
king te worden in kringen van essayisten en academici. De verschillende cate-
gorieen critici mogen dan elk een eigen object hebben toebedeeld gekregen,
zij participeren in een en hetzelfde proces, dat resulteert in een afbakening en
hierachisering van het literaire repertoire.

De uitkomsten van dit proces worden tot op grate hoogte gerespecteerd door
de andere partijen in het literaire veld, lo blijkt onder meer uit de invulling
van het literatuuranderwijs. Hieruit kan worden afgeleid dat de kritiek de be-
voegdheid bezit om teksten te legitimeren als meer of minder waardevolle lite-
raire werken. Het geeft tevens aan dat het beeld dat de kritiek huldigt en uit-
draagt omtrent de aard van haar verrichtingen breed geaccepteerd is en op be-
trekkelijk weinig tegenspraak stu it. Kort gezegd komt dit zelfbeeld erop neer,
dat zowel de institutie literatuurkritiek als de individuele criticus tot op grote
hoogte autonoom zijn in de uitoefening van hun taak en, mede daarom, bij
uitstek in staat zijn om de onderscheiden kwaliteit van teksten te beoordelen.

In de loop van de tijd heeft de opvatting postgevat dat literatuur uitsluitend
met behulp van 'zuiver literaire' maatstaven bekeken moet worden; andere
dan literaire motieven en criteria zouden in de bejegening van literaire teksten
geen rol behoren te spelen. In vergelijking met de overige instellingen binnen
het literaire veld zoals het boekhandelswezen of de uitgeverij, kan de kritiek
gemakkelijker staande houden dat zij aan deze eis voldoet en bijvoorbeeld
geen lippendienst bewijst aan het publiek of de commercie. Aan de ene kant
kenmerkt de kritiek zich door een betrekkelijk grate afstand van haar publiek;
anderzijds be staat dit publiek tot op grote hoogte uit personen, van wie (even-
eens) wordt aangenomen dat ze eerst en vooral geinteresseerd zijn in de 'zui-
ver' literaire aspecten van teksten. Dit ondersteunt de claim van critici dat zij
autonoom zijn, oftewel dat zij geen rekening houden met de verlangens van
anderen, maar zich enkel verla ten op hun eigen, aan de hand van literaire
maatstaven gevormde oordeel. Het beeld van de onafhankelijke individuele
criticus wordt verder versterkt door de talrijke variaties en nuances in de
opvattingen en uitspraken van critici en de vele polemieken en meningsver-
schillen die binnen de kritiek worden uitgevochten.

29 Van Rees 0983b: 404) merkt op dat 'the recently discovered work of a classic author from
the past is a too obvious exception. In some areas of academic criticisma scholar may consider
any scribble by "his"author as relevant'.
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Hoewel een en ander geldt voor elk van de onderscheiden segmenten van
de kritiek, verkeren met name academische literatuurbeschouwers in de positie
om de claim dat zij autonoom zijn overeind te houden. Anders dan de jouma-
listieke kritiek in dag- en weekbladen, kent de academische kritiek immers
een select en homogeen lezerspubliek dat vrijwel volledig bestaat uit literaire
deskundigen. Bijgevolg treft haar minder gemakkelijk het verwijt dat zij, met
het oog op de kennis en wensen van haar publiek en daarmee verbonden
commerciele belangen, de hand licht met de eis dat in de selectie en beoorde-
ling van teksten aileen literaire criteria mogen meewegen. Het is onder meer
hierom dat de academische literatuurbeschouwing binnen de kritiek het groot-
ste prestige bezit. Vanzelfsprekend wordt het gezag van de academische kri-
tiek ook bevorderd door haar aanspraken op wetenschappelijkheid, haar histo-
riserende methode en haar technisch geavanceerde betoogtrant. De keuzen en
uitspraken van de academische literatuurkritiek genieten de roep vee! be-
trouwbaarder en weloverwogener te zijn dan die van de joumalistieke kritiek.
Behalve aan de al genoemde factoren, lijkt dit tevens te danken aan het feit
dat de academische kritiek zich buigt over een beperkt bestand aan werken,
waarbij haar selectie een grote continuiteit vertoont met eerdere literair-kriti-
sche keuzen en oordelen. De academische kritiek krijgt zelden of nooit te ho-
ren dat zij te weinig selectief is en belangrijke werken verwaarloost. Dit, in te-
genstelling tot de joumalistieke kritiek, die

'on account of its comprehensive repertory and of the small number of texts which at a
later stage reach the repertory of secondary and tertiary criticism, is sometimes reproached
with being superficial and with paying insufficient attention to important works'."

De omvang en het betrekkelijk onontgonnen karakter van het werkterrein van
joumalistieke critici hebben een negatief effect op hun prestige ten opzichte
van andere categorieen critici. Niettemin is het juist vanwege het complemen-
taire karakter van de verschillende soorten kritiek, dat essayisten en acaderni-
sche literatuurbeschouwers zich na verloop van tijd kunnen concentreren op
een beperkt bestand van auteurs en werken. Zijworden veel minder geplaagd
door de onzekerheid waarmee joumalistieke critici te kampen hebben, aange-
zien ze kunnen profiteren van het 'voorwerk' van de laatsten. Het feit dat es-
sayistische en academische critici zich in hoge mate baseren op het oordeel
van de joumalistieke kritiek, vormt op zijn beurt een belangrijke 'bevestiging'
van de verrichtingen van laatstgenoemde instantie.

5 Het institutionele karakter van literair-kritische keuzen en oordelen

Het voorgaande verklaart wellicht waarom het zelfbeeld van de kritiek en de
daarin vervatte claims betrekkelijk zelden in twijfel worden getrokken. Toch

30 Van Rees 0983b: 405-406).
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zijn er redenen om dit wel te doen. Enerzijds, omdat in de gepresenteerde
voorstelling van zaken zo goed als geen rekenschap wordt gegeven van de
invloed van sociale factoren op de praktijk van critici. Anderzijds, omdat ten
onrechte wordt gesuggereerd dat de inspanningen van critici een min of meer
objectieve waardebepaling van literaire werken zouden opleveren.

Zoals in de afgelopen decennia genoegzaam is vastgesteld, beschikken lite-
ratuurbeschouwers niet over een methode om de intrinsieke eigenschappen
van een werk eenduidig te identificeren. Elke criticus doet zijn uitspraken op
basis van een literatuuropvatting: 'een verzameling normatieve denkbeelden
over de aard en functie van literatuur alsmede een verzameling definities van
teksteigenschappen en literaire technieken (precedes), waardoor de tekst ge-
acht wordt bepaalde effecten op de lezer te hebben'." De terminologie die
een criticus aan zo'n literatuuropvatting ontleent, is meerzinnig van aard. De
door de literatuurwetenschap geboden definities mogen dan bedoeld zijn om
er een teksteigenschap of een zeker effect van de tekst op de lezer mee te
benoemen; ze zijn zo geformuleerd dat ze geen uitsluitsel geven over de
vraag welke factoren relevant, en vooral oak, irrelevant moeten worden ge-
acht voor de toe passing en de toepasbaarheid van de begrippen in kwestie.
Hierdoor valt bij het concrete gebruik van deze begrippen in een literair-kri-
tisch betoog niet eenduidig te bepalen, of een door de criticus gesignaleerde
eigenschap inderdaad aan de tekst toekomt en evenmin of een verondersteld
effect door de lezer wordt, c.q. kan of moet worden ervaren. Hetzelfde geldt
voor de toe passing van namen van normen en waarden, die een criticus aan
zijn literatuuropvatting ontleent om een waardeoordeel uit te spreken. Er zijn
geen welomlijnde criteria om uit te maken of het gebruik van een bepaalde
norm - 'originaliteit', 'authenticiteit', 'coherentie', 'complexiteit', etc. - als juist
of als onjuist mag worden beschouwd."

Ook wanneer critici erin slagen om tot eenduidige uitspraken over tekstuele
eigenschappen te komen, is de status van deze uitspraken als argument voor
een specifiek waardeoordeel discutabel." Tussen beschrijvende en waarderen-
de uitspraken gaapt een argumentatieve kloof. Deze valt niet op logische of
empirische wijze te dichten, maar kan enkel met behulp van normatieve op-
vattingen over de aard en functie van literatuur worden overbrugd.

31 Van Rees en Dorleijn (1993: 3). Zie Van Rees (986) voor een uitgebreide behandeling van
de aard en het gebruik van literatuuropvattingen.
32 Het gegeven dat literatuurbeschouwers in veel gevallen dezelfde rermen als waardepredicaten
hanteren, irnpliceert niet dat zij ook over eenduidige waardestandaarden zouden beschikken. Ge-
lijkluidende terrnen blijken in de praktijk in zo verschillende betekenissen te worden gebruikt,
dat critici er schijnbaar tegengestelde evaluatieve implicaties mee verbinden. Overigens geldt ook
het omgekeerde: uiteenlopende literair-kritische kwalificaties van een werk hoeven niet te bete-
kenen, dat de betrokken critici het oneens zijn over de waarde en functie die aan dit werk zou
zijn toe te kennen.
33 Dit wordt o.m. uiteengezet door Weitz (1966), Ellis 0974: 72-103), Radford en Minogue
(1981: 88-114) en Van Rees (1986: 53-77).
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Het in de vorige paragraaf genoemde principe dat literatuur uitsluitend met
'zuiver litera ire' maatstaven bekeken moet worden, zal velen ongetwijfeld
plausibel voorkomen. Tach is het onderscheid tussen litera ire Cintrinsieke') en
buiten-literaire ('extrinsieke') criteria een louter doctrinaal onderscheid, dat
van allerlei kan betekenen. In de discussie tussen aanhangers van verschillen-
de literatuuropvattingen fungeert het als verbaal uitsluitingscriterium. Door
een argument als 'extrinsiek' te kwalificeren geeft een criticus aan dar het bin-
nen zijn literatuuropvatting geen legitiem argument vertegenwoordigt. Niette-
min kan zo'n argument voor de aanhangers van een andere literatuuropvat-
ring juist gelden als een argument dat bij uitstek betrekking heeft op intrinsie-
ke eigenschappen van een literaire tekst. Zuiver literair of intrinsiek betekent
dus niet meer dan 'essentieel voor literatuur', 'recht doend aan het specifiek
literaire'; buiten-literair of extrinsiek betekent het omgekeerde. Welke maatsta-
ven een criticus al of niet als 'zuiver literair' beschouwt, hangt af van zijn lite-
ratuuropvatting waarin stipulatief is vastgelegd wat wezenlijk is voor literatuur
en wat niet.

Nu blijken de afwezigheid van absolute of eenduidige beoordelingscriteria
noch het bestaan van uiteenlopende literatuuropvattingen, in de praktijk een
beletsel voor de totstandkoming van overeenstemming in de kritiek: zowel
over de vraag welke werken de aandacht verdi en en, als over het belang en
het specifieke karakter dat een gegeven werk zou hebben. De verscheiden-
heid aan globale karakteristieken die critici aanvankelijk van een werk geven,
maakt in een aantal gevallen plaats voor een betrekkelijk gedetailleerd, min
of meer algemeen aanvaard beeld van dit werk. Deze consensus over een be-
perkt bestand aan werken, voeren critici regelmatig aan als argument voor de
stelling dat ze in staat zijn om de aard en kwaliteit van literaire werken op
een intersubjectieve wijze vast te stellen. Ook de buitenwacht pleegt in de
eensgezindheid van de kritiek een bewijs van haar betrouwbaarheid te zien.
Waar dus aan de ene kant de diversiteit binnen de kritiek de claim van critici
dat zij autonoom zijn in de kaart speeJt, is het tegelijkertijd zo dat de geloof-
waardigheid van de kritiek als beoordelende instantie in belangrijke mate af-
hangt van de eenstemmigheid van haar leden. Wanneer critici onafhankelijk
van elkaar tot een eensluidend oordeel weten te komen, moet dit oordeel wei
deugen, zo wordt geredeneerd."

Wat men in deze redenering over het hoofd lijkt te zien, is het feit dat critici
zeer goed nota nemen van elkaars verrichtingen en sterk rekening houden met
de uitspraken van collega's. Toch is juist dit gegeven cruciaai voor het ontstaan
van een betrekkelijk vastomlijnde, breed geaccepteerde visie op een werk. Ge-
schiedenissen van de receptie van afzonderlijke werken en oeuvres laten name-
Jijk zien dat critici teruggrijpen op eerdere kritieken en de uitspraken van an-

34 De verhandeling van Mooij (1981: 59-61)over literaire waarde is ilIustratiefvoor de geneigd-
heid om een consensus onder kenners op deze wijze te interpreteren.
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dere criticiverdisconteren in hun eigen commentaren op een werk. 35 Aisgevolg
hiervan vertonen de literair-kritischeuitspraken over zo'n werk de tendens om
in de loop van de tijd steeds meer op elkaar te gaan lijken.

Dit verschijnsel kan metaforisch worden omschreven als een proces van or-
kestratie." kunstkenners stemmen geleidelijk hun oordelen op elkaar af als
volgden zij een onzichtbare partituur, zonder dat voor de resulterende harmo-
nie een verantwoordelijke dirigent aanwijsbaar is en zander dat er veelvuldig
sprake is van verwijzingen naar elkaars werk. Hoewel deze onderlinge af-
stemming tussen kenners niet beschouwd kan worden als een gevolg van de
inachtneming van expliciete regels, lijkt zij toch in zekere zin afgedwongen.
Naarmate een groeiend aantal critici en andere literatuurkenners het eens
wordt over het belang en de aard van een werk, tonen critici zich geneigd
om zich te conformeren aan wat in bredere kring als de geeigende benade-
ringswijze van dit werk is gaan gelden." Dit impliceert echter niet dat 'disso-
nanten' in de literair-kritische commentaren op zo'n werk voortaan vallen uit
te sluiten. Het komt geregeld voor dat critici zich in hun beschouwingen van
het werk van gevestigde auteurs juist onderscheiden van collega's, c.q. dit
werk lijken aan te grijpen om zich te profileren.

Voor een beter begrip van een en ander moet in aanmerking worden geno-
men dat de keuzen en uitspraken van critici niet aIleen repercussies hebben
voor de status van auteurs en hun werken. In de praktijk van critici staat ook
hun eigen reputatie en positie op het spel. Aangenomen mag worden dat elk
zichzelf respecterend criticus er naar streeft om zich als kenner van literatuur
te doen gelden en vertrouwen te wekken in zijn vermogen om de aard en
kwaliteit van literaire werken te bepalen. Het ontbreken van een absoluut of
eenduidig beoordeiingsinstrumentarium brengt evenwei met zich mee, dat
een criticus weinig illusies moet en doorgaans ook niet zal koesteren over de
objectieve geldigheid van zijn uitspraken. In feite vormt aIleen de overeen-
komst of vergelijkbaarheid van deze uitspraken met die van andere critici een
aanwijzing of hij het 'bij het rechte eind' heeft. Het is onder meer daarom dat
critici de verrichtingen van (gewaardeerde) coIlega's nauwlettend plegen te
volgen. Hun uitspraken fungeren als toets voor eigen uitspraken, die anders-
zins niet gecontroleerd kunnen worden. Tevens kan een criticus de onzeker-
heid bij het doen van uitspraken over een bepaald werk reduceren, door in
aanmerking te nemen wat andere critici hierover gezegd hebben. De meest
vergaande vorm van bevestiging die de eigen uitspraken van een criticus kun-

35 Zie o.m. Van Rees (1987), Ritchie (1988), Rodden (1989), Klautz (1990) en Bel (1993).
36 Cf. Bourdieu (1983) en Van Rees (1987: 290).
37 Van Rees(1987: 286 vv) iIIustreertdit. Toen zich in de Nederlandse poeziekritiek een positie-
ve consensus over het werk van de dichter Hans Faverey begon af te tekenen, hebben enkele
gerenommeerde critici hun aanvankelijke, negatieve oordeel herzien en zich aangesloten bij de
consensusgroep.
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nen krijgen, is dat zij ingang vinden bij medecritici en andere literatuurken-
ners. De reputatie van een criticus als beoordelaar van literatuur is onlosrna-
kelijk verbonden met deze bijval van collega-literatoren.

Gezien de organisatorische context waarbinnen critici functioneren, betreft
het hier geen vrijblijvende kwestie. Het vertrouwen dat andere literatoren in
het oordeel van een criticus stellen, bepaalt in hoge mate in hoeverre en in
welke organen hij de gelegenheid krijgt om zich als criticus te manifesteren.
Kenmerkend voor de functie van criticus is dat men, om deze functie te kun-
nen uitoefenen, sterk afhankelijk is van collega's, met wie men tegelijkertijd
in een concurrentieverhouding staat. Tot op zekere hoogte gaat dit natuurlijk
op voor willekeurig welk werkveld, maar het geldt in verhevigde vorm voor
die sectoren, waar de (potentiele) instroom van beoefenaren groot is, en waar
de meeste activiteiten geschieden op free-lance basis en niet worden gecon-
troleerd of gereguleerd door formele organisaties, afspraken of criteria. De li-
teraire wereld en ook de literatuurkritiek is zo'n sector. Het publiekelijk oor-
delen over literatuur is hoofdzakelijk een free-lance bezigheid. Afgezien van
functies aan lenerenfaculteiten en literaire redacteurschappen bij kranten of
tijdschriften, is er geen sprake van vaste banen. De betrekkingen tussen critici
en de organen en organisaties die van hun diensten gebruik maken - literaire
en wetenschappelijke tijdschriften en reeksen, literaire rubrieken en bijlagen
van dag- en weekbladen, jury's en commissies -, zijn vrijwel steeds voorlopig
en vaak ook kortstondig van aard. Er moeten dus continu beslissingen wor-
den genomen over de vraag wie de kans krijgt om zich als literator te mani-
festeren. Bij ontstentenis van een externe autoriteit die dit beschikt, zijn het
doorgaans de literatoren zelf die deze vraag beantwoorden en beslissen zij in
veel gevallen over elkaar." Reputaties doen daarbij dienst als een van de
voornaamste instrumenten voor de allocatie van publikatieruirnte en functies.

Het tijdelijke karakter van de verbintenis tussen critici en organen en het
ontbreken van een of andere hogere, onpartijdige instantie waarop men zich
kan beroepen, hebben tot gevolg dat critici steeds afhankelijk zijn van colle-
ga-literatoren om publiekelijk te kunnen oordelen over literatuur, respectieve-
lijk voor de continuering van hun praktijk. Voor de functie van criticus zijn
vele gegadigden, terwijl er te weinig ruimte is om de ambities van elk van
hen in vervulling te doen gaan. Van de talrijke aspirant-critici die zich aandie-
nen, krijgt slechts een minderheid de gelegenheid om regelmatig en geduren-
de een langere periode te publiceren, te adviseren en te jureren." Zolang men
niet tot deze minderheid behoort, anders gezegd kan bogen op collegiale

38 Cf. De Nooy en Verdaasdonk (1989).
39 20 blijken gedurende de periode 1975-1980 enige duizenden personen literatuurbeschouwe-
lijke bijdragen te hebben geleverd aan Nederlandse en Vlaamse dag- en weekbladen. Het gros
hiervan heeft echter slechts kortstondig of incidenteel gepubliceerd (Bron: KUB-Recensf.ebestand
1975-1980). Zoals De Nooy en Verdaasdonk (989) laten zien, geldt mutatis mutandis hetzelfde
voor lidmaatschappen van literaire jury's en commissies.
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erkenning, moet men in zekere zin elk optreden als criticus bevechten.
De vraag hoe critici het respect van collega-kenners verwerven en behou-

den en een geslaagde literair-kritische loopbaan realiseren, is niet eenduidig
te beantwoorden. De literair-kritische praktijk, ook die van succesvolle critici,
kent vele gedaanten en zowel de meer als de minder glanzende carrieres va-
rieren onderling op tal van punten. Dit laat onverlet dat de institutionele om-
geving waarbinnen critici functioneren, zowel hun eigen activiteiten als hun
perceptie van de verrichtingen van collega's in belangrijke mate stuurt. De
keuzen en uitspraken van critici en de weerklank die ze ondervinden, kunnen
niet los worden gezien van de normen, opvattingen en praktijken die binnen
deze omgeving in zwang zijn.

Sterk richtinggevend voor de hedendaagse Iiteratuurkritiek, is de opvatting dat
oordelen over literatuur aileen geldingskracht kunnen hebben, wanneer zij
gebaseerd zijn op de tekst. Critici hebben tot voornaamste taak om de onder-
scheiden kwaliteit van teksten te bepalen. Ze worden geacht dit te doen door
in deze teksten eigenschappen te identificeren, die grand leveren om een
specifiek kwaliteitsoordeel uit te spreken. Aangezien voor deze taak geen ob-
jectieve methode voorhanden is, gaat de uitvoering ervan gepaard met een
aanzienlijke IT'_'!Jevan onzekerheid. Deze onzekerheid kunnen critici onder
meer reduceren door rekening te houden met de uitspraken van collega's of
met de reputatie van het uitgeverijfonds of het tijdschrift waaraan een auteur
is gelieerd.

Nochtans geldt binnen de kritiek de tekst zelf als het studieobject bij uitstek
en de tekstanalyse, het 'goed' lezen, als de geeigende bran voor uitspraken over
literatuur." Dit is niet steeds het geval geweest. In eerdere perioden preva-
leerden andere opvattingen, waarin niet zozeer de tekst zeit voorap stond, ais
wel de werkelijkheidsgetrouwheid van een werk, het morele en opvoedende
gehalte ervan of de bijzondere gaven van de auteur." De autonomisering van
de literatuurkritiek heeft echter een voltooiing gevonden in de vorm van een
'autonomistische' literatuuropvatting. Deze legt het primaat bij de tekst en
beschouwt de persoonlijke leeservaring als maatstaf voor de kwaliteit ervan."

Een belangrijke leidraad is hierbij dat de eigenheid van een werk in het

40 Opgemerkt moet worden dat niet aile literatuurbeschouwers zich op dit punt even stringent
betonen. Waar sommige critici bijvoorbeeld van mening zijn dat gegevens over de persoon en
het leven van de schrijver een (bescheiden) rol mogen spelen bij de analyse van een werk, be-
schouwen anderen elk gebruik van psycho-biograftsch materiaal als volstrekt onacceptabel.
41 Vgl. Abrams (974), die respectievelijk spreekt van een 'rnirnetische', een 'pragmatische' en
een 'expressieve' literatuuropvatting.
42 Met name in de na-oorlogse periode heeft deze opvatting, mede onder invloed van Wellek
& Warrens Tbeory of literature (949), een hoge vlucht genomen. Hele lichtingen Iiteratuurstu-
denten zijn grootgebracht met hun pleidooi voor een 'intrinsieke' benadering van literatuur. In
Nederland heeft her tijdschriftMerlyn 0962-1966) een belangrijke bijdrage geleverd aan de ver-
breiding van deze benadering (Cf. Van Rees 1988).
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centrum van de aandacht behoort te staan. Sinds de opkomst van de ideolo-
gie van het scheppend individu, vonnt oorspronkelijkheid, of het gebrek
daaraan, een van de voomaamste gronden om een werk te prijzen of af te
wijzen. Oorspronkelijkheid en de vaststelling ervan gelden evenwel als een
relatieve zaak. Van de beschouwer wordt, met andere woorden, verwacht dat
hij nagaat hoe een werk zich verhoudt tot eerder en ander werk, om tot uit-
spraken over de eigen aard ervan te komen. Deze uitspraken dienen op hun
beurt eveneens van vindingrijkheid en originaliteit te getuigen. Oorspronke-
lijkheid vertegenwoordigt niet alleen een positieve waarde in de beoordeling
van literaire werken, maar evenzeer in de beoordeling van de commentaren
op die werken. De mate waarin een commentaar geacht wordt een 'eigen' of
'persoonlijke' visie van de beschouwer te weerspiegelen, is sterk bepalend
voor de waardering ervan.

Met de zojuist besproken normen is de opvatting verankerd geraakt, dat het
bespreken van literatuur speciale eigenschappen van de criticus vereist. Deze
moet zich in een werk kunnen inleven, affiniteit hebben met de ideeen- en
gevoelswereld van de schrijver, zeer goed ingevoerd zijn in de literaire tradi-
tie, enzovoort." Eruditie, intelligentie en vooral sensibiliteit zijn in toenemen-
de mate gaan gelden als voorwaarden om steekhoudende uitspraken over li-
teratuur te kunnen doen. Consequentie hiervan is dat alleen personen aan
wie deze eigenschappen worden toegedicht, serieus worden genomen in en
door de kritiek. Naast (somrnige) uitgevers en redacteuren, zijndit vooral col-
lega-critici en auteurs zelf.

De laatsten genieten een bijzondere status als het gaat om de karakterisering
van het eigen werk." Als uitvloeisel van de expressieve literatuuropvatting
met zijn nadruk op het scheppend talent, is een vorm van 'intentionele' argu-
mentatie gemeengoed geworden: dat wil zeggen de interpretatie of verklaring
van een werk onder verwijzing naar de bedoelingen van de auteur. Dit mag
dan sinds de opmars van de autonornistische benadering in theorie sterk om-
streden zijn," in de praktijk wordt de auteur nog steeds gezien als een be-
langrijke bron van infonnatie. De literaire orientatie van de auteur en de voor-
beelden waarop hij zich beroept, vormen veelgebruikte argumenten in de lite-
rair-kritische classificatie van een werk. Als maker van een werk zou de
auteur de achterliggende motieven, intenties en betekenissen van dit werk

43 Of, zoals Mooij 0981: 61) het formuleert: 'Om te beginnen is hij (de criticus-SJ)aangewezen
op zijn eigen kwaliteiten: zijn artistieke intuitie, zijn kennis en belezenheid, zijn intelligentie, zijn
gevoel voor finesses'.
44 En, op sommige terreinen, 66k als het gaat om de karakterisering van andermans werk. Zo
leeft binnen her domein van de poezie de (zelden of nooit uitgesproken) gedachte, dat de be-
schouwing van dichtwerken een buitengewone gevoeligheid veronderstelt. Een gevoeligheid,
waarover met name degenen die dit genre zelf beoefenen zouden beschikken.
45 Zie bijvoorbeeld de bespreking door Wimsatt en Beardsley (954) van wat zij aanmerken als
de 'intentional fallacy'.
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weten aan te geven of tenminste kunnen controleren. De inbreng van de
auteur in de beeldvorrning over de aard van een werk is daarom in veel ge-
vallen aanmerkelijk."

Behalve voor de typering of interpretatie van een werk, kunnen de poetica-
le activiteiten van de auteur ook gevolgen hebben voor de literair-kritische
perceptie van dit werk als meer of minder belangwekkend. Dit hangt samen
met de stilzwijgende overtuiging binnen de kritiek dat aan hoogwaardige lite-
raire geschriften een dito literatuuropvatting ten grondslag ligt. Men pleegt er
met andere woorden vanuit te gaan dat een auteur van formaat beschikt over
een omvattende, doordachte en prikkelende visie op literatuur en de plaats
van het eigen werk daarin. Wanneer auteurs er geen blijk van geven of niet
de indruk wekken een dergelijke visie te bezitten, lopen ze kans om minder
(snel) serieus te worden genomen.

Ten slotte kunnen de uitspraken van auteurs aanzienlijke invloed uitoefe-
nen op de reputatie die critici verwerven. In de meningsvorming over litera-
tuur zijn de reputaties van auteurs en van critici nauw met elkaar verbonden.
Omdat de auteur een bijzonder inzicht in de aard van het eigen werk wordt
toegeschreven, geldt hij als de aangewezen instantie om literair-kritische uit-
spraken over dit werk op hun merites te beoordelen. De bijval van de auteur
voor de uitspraken van een critic us heeft daarom een niet te onderschatten
betekenis voor het gelijk ofwel de reputatie van de laatste.

Zoals aangegeven, is de reputatievorrning van critici tevens afhankelijk van
andere factoren. Sterk bepalend voor het prestige van een critic us is, of zijn
werk wordt waargenomen als oorspronkelijk, dat wil zeggen als de uitdruk-
king van een 'eigen' visie op literatuur. Met het oog hierop is een criticus min
of meer gehouden om zich tenminste op punten te onderscheiden van zijn
mcdccritici. Of hij moet C'1 gC'C'i'l (JlUUleelll 11It:t: liebben om geboeksraafd (e
worden als iemand die 'voor moderne poezie in haar uiterste verfijning alleen
dan een orgaan toont te bezitten, wanneer zij alreeds gesanctioneerd is,47dan
wel bestempeld te worden tot criticus van de 'laffe soort: eerst afwachten wat
er zoal gezegd wordt en dan met een mengsel van de gemiddelde voors en
tegens te voorschijn komen'." Wi! een criticus echter zijn prestige als kenner
vergroten of behouden, dan kan hij niet volstaan met het reproduceren van
de stellingnamen van andere critici. Integendeel, hij zal moeten proberen om
ten aanzien van het werk van gevestigde auteurs nieuwe gezichtspunten te
ontwikkelen, die voor een verfijning of nuancering van de bestaande inzich-
ten kunnen gaan gelden. Voor wat betreft werk van nieuwe auteurs moet hij
er naar streven om als eerste met een beargumenteerd oordeel te komen,
waaraan andere critici hun betoog enigszins kunnen ophangen. Door bij tijd

46 Dit geldt overigens oak voor andere kunstsectoren en in het bijzonder voor de moderne
beeldende kunst. Zie o.m. Bevers 0993: 201vv).
47 Vesrdijk0976: 205) over c.). Kelk,
48 Fens 0987: 14) over Henri Borel.
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en wijIe een afwijkend standpunt in te nemen, kan een criticus zich doen
kennen als een onafhankelijk deskundige die beschikt over de zo hogelijk ge-
waardeerde persoonlijke visie.

Tegelijkertijdberust de betrouwbaarheid die men een criticus als beoordeler
toeschrijft en dus zijn reputatie ais kenner, in hoge mate op de overeenkomst
of vergelijkbaarheid van zijn keuzen en uitspraken met die van collega's. Dit
betekent dat aan de praftleringsmogelijkheden voor critici zekere marges zijn
gesteid. Zo lijkt de door coUega's gemaakte selectie van te bespreken werken
een wellicht onuitgespraken, maar niettemin dwingende invloed op de selec-
tie van een criticus uit te oefenen. Een criticus die in eerste instantie geen
aandacht wenst te besteden aan een auteur, wiens werk door andere critici
steevast positief wordt bespraken, lijkt het op den duur aan zijn functie ver
plicht om werk van die auteur in zijn beschouwingen aan de orde te stellen.
Omgekeerd is het moeizaam voor een criticus om zich blijvend in te zetten
voor werk, dat door collega-critici genegeerd of zeer negatief gewaardeerd
wordt. Door bij voortduring standpunten in te nemen die sterk verschillen
van die van zijn collega-literatoren, loopt een criticus her risico dat de be-
trouwbaarheid van zijn oordeel in twijfelwordt getrokken en zet hij zijn auto-
riteit als kenner op het spel.

Tezamen verschaffen de zojuist geschetste institutionele 'spelregels' een glo-
baal kader, waarbinnen de individuele criticus zijn praktijk gestalte moet ge-
yen. In het hiernavolgende prabeer ik te laten zien dat critici zich van dit ka-
der bewust zijn en het tot op grate hoogte respecteren, al geven zij er op
vaak zeer verschillende wijze vorm en inhoud aan.

In hoofdstuk III gebeurt dit aan de hand van een analyse van de aandacht
die de Nederlandse dag- en weekbladkritiek heeft besteed aan het nieuwe
aanbod van verhalend proza- en poezietitels uit 1978en 1991.Gezien het bo-
venstaande, verwacht ik dat dag- en weekbladcritici bij hun selectie van te
bespreken werken sterk rekening houden met de verrichtingen van collega's
en hun keuzen in grate lijnen op die van andere critici afstemmen. Ik veron-
derstel dat de beslissing om een gegeven werk wel of niet te bespreken - en
daarmee de hoeveelheid aandacht die een nieuwe titel ten deel valt - in be-
Iangrijke mate berust op wat je zou kunnen aanduiden ais buiten-tekstuele in-
dicatoren van kwaliteit: de aandacht die het werk van de betrakken auteur
van de zijde van andere critici krijgt of heeft gekregen en de uitgeverij die de
titel heeft gepubliceerd. Behalve een ernpirische toetsing van dit denkbeeld,
behelst hoofdstuk III een verkenning van de invloed van een aantal ander-
soortige Cexogene') factoren op de hoeveelheid aandacht die nieuwe titels in
de dag- en weekbladpers ontvangen, waarander het genre van een tite!.

Zowel hoofdstuk II als III benadrukken het primaat van de kritiek als het
gaat om de plaats die een werk verwerft binnen de rangorde van literair
waardevol geachte werken. Hoofdstuk IV is gewijd aan de vraag naar de rno-
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gelijkheden voor auteurs om invloed uit te oefenen op de literair-kritische re-
ceptie van hun werk. Na een theoretische excursie omtrent de potentiele rol
van de auteur, wordt in dit hoofdstuk het verband onderzocht tussen de mate
van literair-kritische aandacht voor een werk en specifieke activiteiten van de
kant van de auteur. De bevindingen relativeren de 'almacht' van de kritiek
voor wat betreft de oordeelsvorming over een werk; ze duiden er namelijk op
dat de literair-kritische ontvangst van een werk mede afhankelijk is van de
wijze waarop de auteur in kwestie zich in de literaire wereld manifesteert.
Voor auteurs lijken diverse wegen open te staan om te intervenieren in de li-
terair-kritische meningsvorming over hun werk.

In de daaropvolgende hoofdstukken wordt een kwalitatieve analyse onder-
nomen van diverse ontwikkelingen die zich kunnen voordoen in de receptie
van een werk door de dag- en weekbladkritiek. Voorwerp van stu die is de
onderscheiden ontwikkeling van de literair-kritische belangstelling en waarde-
ring voor het werk van drie Nederlandse auteurs sinds de tweede helft van de
jaren zestig. In deze case-studies vormen het aandeel van de activiteiten van
(individuele) critici en de auteur in de veranderende literair-kritische bejege-
ning van de onderhavige werken centrale aandachtspunten, evenals de ruime-
re literaire context waarbinnen deze veranderingen zich voltrekken. De gepre-
senteerde casus sen leveren een illustratie - en een nadere onderbouwing -
van het veronderstelde institutionele karakter van de literair-kritische reacties
op een werk. Ze geven tevens een meer gedifferentieerd beeld van de in-
breng die auteurs kunnen hebben in de meningsvorming over een werk.
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III De literair-kritische selectie

'Acb, bet is allemaal beus beel eenooudig. Er komen teder jaar bonderden literaire uer-
ken uit en geen daaruan blijft onbesproken: Ziet men bet bele literatuuraanbod in naool-
ging van Borges, als een groat hoek en aile literatuurcrttici bij elkaar als de uiteindeltjee
literatuurcrtticus, dan leest die definitieoe recensent bet bele hoek van begin tat eind
aandacbtig uit'. - Rob Schouten!

1 Introductie

Hiervoor is betoogd dat selectie een cruciale functie van de dag- en week-
bladkritiek is. Literaire kritiek in dag- en weekbladen vertegenwoordigt een
selectiemoment in de vorming van een literaire canon, een moment dat voor-
afgaat aan de essayistische en acadernische literatuurkritiek en Ieidt tot een
eerste schifting en waardering van de literaire produktie. Voor een onderzoe-
ker die inzicht wi! krijgen in de wijze waarop de dag- en weekbladkritiek de-
ze functie vervuIt, staan diverse wegen open. Een mogelijkheid is te rade
gaan bij de betrokkenen zelf, dat wi! zeggen nagaan hoe volgens critici en
redacteuren de selectie van te bespreken werken in zijn werk gaat. Een twee-
de mogelijkheid is het resultaat van het selectieproces, de keuzen die door de
kritiek uit het aanbod worden getroffen, aan een analyse te onderwerpen. In
mijn onderzoek heb ik beide wegen bewandeld, zij het dat ik zelf geen inter-
views met critici heb gehouden, maar me heb beperkt tot de bestudering van
een groot aantal geschriften uit de jaren zeventig en tachtig waarin critici re-
flecteren op hun praktijk en het sporadische onderzoek dat onder critici is
verricht.

Willems (970) is een van de schaarse onderzoeken naar de opvattingen
van Nederlandse criticiover hun functie en werkwijze. Het betreft een schrif-
telijke enquete onder redacteuren en medewerkers verbonden aan kunstre-
dacties van Nederlandse dag- en opinieweekbladen. De betrokkenen kregen
een groot aantal vragen over de kunstjournalistiek en het beroep van kunst-
journalist voorgelegd, waaronder ook een aantal die expliciet betrekking heb-
ben op de selectie van te bespreken culturele produkten. Hieronder voIgt een
weergave van deze vragen en de antwoorden van de respondenten.' Ik be-
perk me daarbij tot de antwoorden van literaire medewerkers en redacteuren.'

1 Schouten 0985: 92).
2 Zie Willems 0970, deellI: 34-37 en 66).
3 Bijde opzet en rapportage van de enquete is gedifferentieerd tussen de diverse kunstsectoren
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Aan de literaire medewerkers en redacteuren werd onder meer gevraagd
wiens stem in het algemeen de doorslag geeft bij de beslissing of er een lite-
raire kritiek of beschouwing geschreven wordt. Bij deze vraag bleek sprake
van een opmerkelijk verschil tussen de antwoorden van de medewerkers on-
der de respondenten enerzijds, en die van redacteuren en leidinggevenden
aan kunstredacties anderzijds. Door de eerste categorie werd verreweg het
vaakst de stem van de medewerker als doorslaggevend aangemerkt, terwijl de
laatstgenoemde categorie in de meeste gevallen aangaf dat de redacteur of de
hoofdredacteur de beslissende stem heeft. Verder werd de vraag gesteld of
men de kritieken in andere bladen in aanmerking neemt bij het be palen van
de keuze welke literaire werken gerecenseerd zullen worden. Het antwoord-
altematief 'zelden of nooit' scoorde hier veruit het hoogst. Slechts een klein
deel van de respondenten gaf te kennen regelmatig de kritieken in andere
bladen in aanmerking te nemen bij de keuze van te bespreken werken, ter-
wijl ongeveer een derde van de respondenten aangaf dit sams te doen. Een
derde vraag had betrekking op de criteria die men bij de selectie hanteert.
Zowel op de vraagstelling als op de verwerking van de antwoorden door de
onderzoekers valt het nodige af te dingen. Samenvattend kan niettemin wor-
den gesteld dat de respondenten hun selectie vooral door kwaliteitscriteria
bepaald achtten. Veelvuldig verwezen zij naar 'artistieke waarde', 'niveau',
'oorspronkelijkheid', en dergelijke als criteria voor het maken van een selec-
tie. Tot slot werd aan de literaire medewerkers en redacteuren de vraag voor-
gelegd in hoeverre naar hun mening de factoren 'actualiteitswaarde', 'literaire
waarde', 'persoonlijke belangstelling', 'beleid redactie' en 'andere factoren'
meewegen in de Nederlandse dag- en opinieweekbladpers bij de beslissing
om letterkundige werken al dan niet te recenseren. Zowel 'actualiteitswaarde',
11itt::laife waarde' als 'pef50onlijkc belangst€lling' blckcn door ccn rnccrdcr-
heid van de respondenten te worden beschouwd als factoren die in de Ne-
derlandse pers (zeer) zwaar wegen bij deze beslissing. Opmerkelijk is dat bij
deze meer algemene vraag, anders dan bij de vraag naar de 'eigen' selectiecri-
teria van de respondenten, van de drie genoemde factoren 'actualiteitswaarde'
het vaakst als zeer zwaarwegend werd aangemerkt.

De enquete verschaft geen eenduidig beeld, of liever, zelfbeeld van de lite-
rair-kritische selectie. Ook de geschriften waarin dag- en weekbladcritici zich
uitlaten over de selectie van te bespreken werken, geven uiteenlopende visies
te zien. WeI zijn er enkele dominante elementen aan te wijzen in hetgeen cri-
tici te berde brengen. In de eerste plaats is dat de nadruk die wordt gelegd
op de autonomie van de criticus bij diens keuze van te bespreken werken.

enerzijds, en tussen critici en reclacteuren anderzijds. De resultaten indiceren clat de mate waarin
bij de kunstrubriek van dag- en weekbladen wordt geselecteerd per deelgebied verschilt. Bij 'Mu-
ziek, ballet en dans' en bij 'Toneel en cabaret' wordt het minst geselecteerd, daama bij 'Beelden-
de kunst' en 'Film', terwijl de sterkste selectie zou optreden bij (met name literaire) 'Boeken'.
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Veel critici claimen dat de beslissing om een boek al dan niet te bespreken in
hoge mate individueel is bepaald. Invloeden van buitenaf zouden hierbij geen
of hooguit een ondergeschikte rol spelen. Ten tweede, en daarmee lijkt men
het persoonlijke karakter van de selectie weer te relativeren, wordt aangege-
ven dat de selectie eerst en vooral op werkimmanente kwaliteiten berust:
werken die 'niet interessant genoeg zijn' of 'te weinig kwaliteit bezitten' laat
men buiten beschouwing. Daarbij wordt de wijze waarop men een werk al
dan niet een bespreking waardig keurt door veel critici omschreven als een
'snuffel- en bladerproces'. Dankzij hun literaire 'Fingerspitzengefuhl' zouden
zij 'al na een paar pagina's' weten of een werk kwaliteit heeft of niet. Sommi-
ge critici wijzen weliswaar op de invloed van andere, buiten het werk gele-
gen factoren - zoals 'nieuwswaarde' en de 'naam van de uitgever' -, maar
meestal wordt daarbij aangetekend dat de intrinsieke kwaliteiten van een
werk de doorslag geven. Dat 'oneigenlijke' factoren als de naam van de uitge-
ver of de auteur (onbewust) meespelen, vindt voor de betrokken critici een
rechtvaardiging in de 'evidente' kwaliteitsverschillen tussen de produkten van
uitgevers en auteurs. Voor zover gewag wordt gemaakt van de rol van ander-
soortige buiten-tekstuele factoren in het selectieproces - zoals 'bevoordeling
van bevriende schrijvers' en 'navolging van collega's' -, betreft het met name
andere bladen en critici. Onderstaande bloemlezing van literair-kritische uit-
spraken is illustratief voor de wijze waarop veel dag- en weekbladcritici zich
in de afgelopen decennia over de literair-kritischeselectie hebben uitgelaten.

'De criticus kiest uit het aanbod van aile uitgeverijen. Die keuze geschiedt op kwaliteits-
gronden: hij bepaalt - andere mogelijkheid is er niet - wat er besproken wordt, in over-
leg met de redactie van zijn krant desnoods. Hij leest veel meer dan hij tenslotte be-
spreekt. Wie dat niet gelooft, zal nooit zalig worden. Over veel boeken schrijft hij dus
niet. Het zou misschien niet onbillijk zijn als een criticus een enkele keer weI eens een
lijstjegeeft van door hem weI gelezen maar niet besproken boeken. Met daarbij een kor-
te motivering. Uiteraard niet als verantwoording aan de uitgevers, maar aan de lezers van
de krant. Want voor hen aileen schrijft hij. Een krant schiet niet te kort, als niet aile uitga-
ven van een uitgever de volle lof of blaam krijgen, maar aIleen wanneer over een jaar
genornen de gezamenlijke literaire bijdragen in die krant niet een beeld geven van wat
er aan geslaagds en belangrijk mislukts in het Nederlandse taalgebied is verschenen'.'

'Ik vind het een prettige bijkomstigheid dat Trouween kleine kunstcapaciteit heeft. NRC
en Vrij Nederland hebben zoveel ruirnte dat zij de verplichting voelen am bijna aile ver-
schenen boeken uit te zetten en ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk besproken wor-
den. Rob Schouten en ik moeten voor Trouween keuze maken en die is persoonlijk. We
hebben niet het idee dat we aldoor stukken hoeven te schrijven waarin we zeggen waar-
am we dit en dat niet goed vinden. Dat is verve lend werk, dan wordt je een afkraakma-
chine. Het element van: hier kunnen we iets aardigs over zeggen of dit boek vinden we
belangrijk, speelt bij onze keuze een grote rol. (...) De kunstredacteur suggereerde mij
eens dat de nieuwe Wolkers voorrang moest krijgen, maar ik voelde daar niet veel voor.
Dar boek kon over drie maanden ook weI besproken worden, als het al moest gebeuren,
want zoveel vind ik er niet meer aan. Het ligt ingewikkeld hoar, die keuze. Ik herinner

4 Kees Fens (974).
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me dat iedereen dol enthousiast was over En dan is er koffie van Hannes Meinkema.
Nuis yond het een geweldige sociologische roman en toen dacht ik: dit wordt te gek.
Dan dagen de omstandigheden je uit om dat andere oordeel onder woorden te brengen.
Je ziet de keuze kan door tal van factoren worden bemvloed. Maar het belangrijkste is
toch dat je een soort overzicht wil geven van het belangrijkste wat er aan Iiteratuur ge-
schreven wordt als een handreiking aan de lezers van je krant'."

'Het gaat bij ons zo eerlijk toe als de omtrek van mijn geest is C.) Wi; denken in feite
erg pluralistisch, wij houden niet aileen rekening met onze eigen belangstelling. Het is
zelfs zo dat wij bijzonder veel boeken bespreken. Ais er eens een boek buiten dat be-
langstellingsgebied valt, voelt men zich misdeeld. Maar de boekenbijlage bevoordeelt niet
zomaar. Wij letten op de inhoud van een boek, wij kijken of het interessant genoeg is
C.) Er wordt gezegd dat wij De Arbeiderspers en Querido bevoordelen. Maar kijk naar
de boeken die door hen worden uitgegeven en kijk naar de boeken die bi; Meulenhoff
verschijnen, bij de Bezige Bij,bij De Harmonie en nog anderen. Dat zijn uitstekende boe-
ken. Een kind kan zien dat er een wereld van verschil is tussen dergelijke boeken en die
van bijvoorbeeld (. ..) Interessant is een boek als het op enigerlei wijze vruchtbaar is voor
de lezer, als de lezer bij wijze van spreken voelt dat er tijdens het lezen zaadjes in zijn
hoofd worden geplant. Elke Iiteraire redacteur heeft de taak dergelijke boeken te vinden.
Middelmatige Iiteratuur komt niet aan de beurt en als schrijvers zich wellicht achterge-
steld voelen, omdat ze niet in Vrij Nederland worden besproken, dan moeten ze zich
maar voorstellen,.6

'Het gevaar bestaat dat allerlei criteria meespelen die niets met het boek zelf te maken
hebben. Sommige uitgeverijen hebben het vertrouwen bij een redactie dat ze geen rot-
boeken uitgeven. Er bestaan ook uitgeverijen die soms rotzooi en soms goede boeken
uitgeven. En dan zijn er nog uitgeverijen die het derrnate hebben verkorven bij de critici,
dat hun boeken ongelezen in de grote kast verdwijnen. Een uitgever die mij al aan een
heleboel rotboeken heeft laten snuffelen, loopt de kans dat ik hem een beetje oversla.
Ais de Arbeiderspers iets stuurt, denk ik: ze zullen wei een reden hebben gehad om dit
uit te geven'.'

'Een recensent is journalist, hij zoekt nieuws C.) Wat is nieuws? Een nieuw boek van
een bekende schrijver is nieuws, vandaar dat een boek van een bekende schrijver altijd
wordt besproken, ook al wordt het afgekraakt (...) Dan krijg je de onbekende schrijver.
De interessantste onbekende schrijver is de debutant. Als een debutant een goed boek
schrijft, is dat nieuws. Ais het een slecht boek is, heeft het geen zin erover te schrijven'."

'Het kan een rol spelen als je al over een auteur (= debutant-SJ) hebt horen praten, je
bent nieuwsgierig gemaakt. Ik ben extra belangstellend bij auteurs die op andere terrei-
nen al bekendheid genieten, zoals Otten en Van Dis, ook al in verband met de nieuws-
waarde (. ..) Uiteindelijk zijn er twee redenen om een debuut te bespreken: je vindt het
boek echt de moeite waard of je voelt de behoefte het hosanna-koor omtrent een debuut
tegen te spreken'."

'Vrijwel alle Nederlandse romans en verhalenbundels belanden kort na verschijnen op
zijn bureau. "Ik blader wat in zo'n boek en dan weet ik of het al dan niet voor bespre-
king in aanmerking komt (...) Er zijn wei eens dikke boeken, waarvan ik bij lezing hoop
dat de tekst verderop beter wordt. Is het na vijftig pagina's nog steeds niks, dan houd ik

5 Tom van Deel in Diepstraten 0982: 63).
6 Carel Peeters in Kroonenberg 0984: 37-38).
7 Aad Nuis in Kroonenberg 0984: 36).
8 Idem: 38.
9 jaap Goedegebuure in Steijger0986: 72-73).
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er mee op. Zo'n boek mik ik weg (...) Ik vind het heel mooi clat de Leeuuarder Courant
mij de ruimte geeft voor een persoonlijke rubriek. Ik kan me daar helemaal in uitleven.
Ik kan zelf de boeken uitkiezen die ik wi! bespreken'". \0

'Ze leest beroepshalve gemiddeld drie boeken per week ("het absolute minimum"). A1s
de lectuur haar reeds bij vluchtige bestudering ongeschikt lijkt voor consumptie legt ze
het boek terzijde. "Oat rnik je. Na een paar bladzijden weet je al genoeg, soms knap je
al af op een omslagtekst of de titel van een boek'" 1I

'Vorige week nog kon u in Her Paroollezen over een redactrice van VHj Nederland die
een door haar geschreven boek in haar eigen krant door een vraegere vriend had laten
bespreken en dat is natuurlijk leuk om te weten. Maar hoe vaak gebeurt zoiets? Ik weet
uit eigen ervaring clat niet elke krant een dergelijke vermenging van functies goedkeurt.
Bij NRC Handelsblad zou zoiets, volgens mij, ondenkbaar zijn'."

Bij het beeld van de literair-kritische selectie als een autonome, primair door
kwaliteitscriteria beheerste aangelegenheid zijn in de afgelopen decennia di-
verse vraagtekens geplaatst. 20 betoogt Willems (1971) dat in het spreken
over de rol van kwaliteitscriteria bij de selectie, ten onrechte wordt gesugge-
reerd dat er sprake is van een gelijke behandeling van het totale aanbod die
leidt tot een gefundeerde beslissing omtrent 'in-selectie' en 'uit-selectie', Het
blikveld van de criticus is namelijk beperkt. Het werkelijke aanbod is aanzien-
lijk groter dan het deel dat binnen zijn aandacht komt en waaruit hij zijn keus
maakt. Wat niet binnen het blikveld treedt, maakt geen kans op toelating,
maar onttrekt zich evenzeer aan kwalificatie. Ten aanzien van wat wei het
blikveld is binnengetreden, onderscheidt Willems drie manieren waarop 'uit-
selectie' kan plaatsvinden: a) grondige inspectie en afwijzing, b) vluchtige in-
druk en afwijzing en c) vernemen van aanwezigheid en afwijzing. De eerste
vorm van uitselecteren impliceert volgens hem dat de criticus 'war zich bin-
nen zijn horizon voordoet persoonlijk en adequaat onderzoekt'. Gezien de
omvang van het aanbod en de haast van het journalistieke bedrijf, veronder-
stelt hij dat aileen de twee laatstgenoemde vormen van uit-selectie in de prak-
tijk frequent zullen voorkomen. Daarbij kan mogelijkheid b slechts leiden tot
een 'vluchtig prediceren van kwaliteit', terwijl bij mogelijkheid c per definitie
geen waardetoetsing kan hebben plaatsgevonden. Willems concludeert daar-
om dat

'wanneer gatekeepers aangeven dat hun selectie door kwaliteitscriteria beheerst wordt ze
kennelijk aileen de in-selectie laten gelden. Ze vergeten de uit-selectie, ze laten niet in
het bewustzijn toe dat het veld van hun aandacht beperkt is en evenmin dat hetgeen de
drempel overschrijdt en wordt uitgeschakeld, op grand van waarschijnlijkheid, aileen
maar bij hoge uitzondering aan een kwaliteitstoets zal worden onderworpen'."

Ook het veronderstelde autonome karakter van het selectieproces is in twijfel
getrokken. Sinds het eind van de jaren zestig is herhaaldelijk de opvatting naar
voren gebracht dat de literaire kritiek in dag- en weekbladen steeds meer onder

10 (Over) Gerrit-Jan Zwier in Kagie (1986: 19-20).
11 (Over) Diny Schouten in Kagie (1986: 18).
12 Reinjan Mulder (1989).
13 Willems 0971: 67-68).
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druk van cornmerciele factoren is komen te staan. Het onafhankelijke karakter
en de representatieve functie van de kritiek zouden hierdoor in het geding zijn
gekornen, dan wel teloor zijn gegaan. Volgens de betrokkenen is de dag- en
weekbladkritiek in toenemende mate aan de leiband gaan lopen van het
uitgeversbedrijf en de nieuwsindustrie van de media en is de vrijheid van de
dag- en weekbladcriticus om op kwaliteitsgronden te kiezen steeds kleiner ge-
worden. Zijn positie zou zijn verworden tot die van schakel in de boekenin-
dustrie. Hij zou gedwongen zijn om zich te voegen naar de groeiende stroom
van publicitaire activiteiten van uitgeverijen en het redactionele beleid van zijn
blad dat eerst en vooral de lezers en adverteerders tevreden wil stellen."

Bij de zojuist geschetste inzichten omtrent de literair-kritische selectie zou ik
op rnijn beurt de volgende kanttekeningen willen plaatsen. Tegen Willems'
constatering dat er, gelet op beperkingen van praktische aard, doorgaans
geen grondige kwaliteitstoets ten grondslag zal liggen aan de beslissing om
een werk al dan niet te bespreken, valt weinig in te brengen. Overigens zul-
len niet vee) dag- en weekbladcritici het tegendeel staande willen houden.
Discutabel is echter zijn impliciete veronderstelling dat een grondige, adequa-
te toetsing van kwaliteit in principe mogelijk is. Voorzover critici hun kwali-
teitscriteria expliciteren, blijken ze algemeen en dubbelzinnig van aard, uiterst
moeilijk nader te specificeren en als beslissend instrument onbetrouwbaar.
Daarom lijkt hier dezelfde scepsis gerechtvaardigd die is geuit naar aanleiding
van literatuurwetenschappelijke pogingen om teksten naar aard en kwaliteit
te karakteriseren.

Degenen die zich bezorgd tonen over 'de teloorgang' van het onafhankelij-
ke karakter van de kritiek en de selectie van de criticus, gaan er impliciet van
uit dat critici in her verdere of nabije v",r!"'0pn we-l in elf' positie verkeerden
om een autonome keuze uit het literaire aanbod te treffen. In hun analyse
van het functioneren van de kritiek bepalen zij zich tot de rol van kritiek-
exteme (cornmerciele) factoren, die in de huidige tijd de uitoefening van een
onafhankelijke literair-kritische praktijk min of meer onmogelijk zouden
maken. Voor de invloed van kritiek-interne, i.e. institutionele, factoren heb-
ben de betrokkenen weinig oog. Mijns inziens werden en worden de activitei-
ten van critici juist in belangrijke mate bemvloed door hun institutionele om-
geving. De positie van criticus veronderstelt dat men de ongeschreven regels

14 Deze visie is met name verwoord in, op de kritiscbe tbeorie van de Frankfurter Schule geen-
te, wetenschappelijke studies. Zie o.a. Hohendahl (982), Rollka (975) en Willems en Prins
(1977). Daamaast kan ze worden aangetroffen in publikaties van literaire critici - bijvoorbeeld
Anker (1985), Fens (1977) en Vogelaar 0974 en 1977)-, die voor een deel eveneens door de in-
zichten van de kritische tbeorie zijn gemspireerd. In tegenspraak met de bovengeschetste visie
Iijkteen opvatting die eveneens met enige regelmaat naar voren is gebracht - deels bij monde
van dezelfde personen -, nl. dat de dag- en weekbladkritiek te weinig rekening houdt met (een
groot deel van) het publiek en tot een onderonsje voor ingewijden is geworden. Cf.Gedin (1977)
en Glotz (968).
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en gedragseodes van de institutie literatuurkritiek respeeteert. In de naoorlog-
se periode is een van die regels, dat alleen werkimmanente kwaliteiten toe-
laatbaar zijn in de motivering van literair-kritisehe oordelen en keuzen. Met
het oog hierop is het begrijpelijk dat in het beeld dat eritici zelf huldigen van
het seleetieproces, de autonomie van de eriticus en het primaat van 'intrinsie-
ke' kwaliteitseriteria worden benadrukt. Het is eehter de vraag of dit institutio-
neel bepaalde zelfbeeld een betrouwbaar beeld geeft van de empirie. Ik heb
besloten om in het hiemavolgende niet de opvattingen van eritici over hun
seleetie van te bespreken werken aan een analyse te onderwerpen, maar de
keuzen die zij feitelijk uit het aanbod treffen - oftewel de uitkomsten van het
seleetieproees.

In het vorige hoofdstuk is opgemerkt dat de keuzen en oordelen van de dag-
en weekbladkritiek resulteren in een rangordening van eontemporaine auteurs
naar de mate van kwaliteit die hun werk zou bezitten. Welke positie een
auteur op een bepaald moment in deze hierachie bekleedt, komt onder meer
tot uitdrukking in de belangstelling die de kritiek tot dan toe voor zijn werk
heeft getoond. Tevens is er op gewezen dat in de praktijk van eritici ook hun
eigen status als literair deskundige in het geding is. Ieder ziehzelf respeeterend
eriticus zal er naar streven om vertrouwen te wekken in zijn kennersehap. Het
vermogen om keuzen te maken vergelijkbaar met die van andere kenners,
vormt een essentieel onderdeel van wat men onder kennersehap pleegt te ver-
staan. Door zijn keuzen en oordelen in grote lijnen af te stemmen op die van
andere kenners, geeft een eritieus er blijk van tot de kring van kenners te be-
horen. Dit betekent geenszins dat critiei zich geen afwijkende keuzen en
oordelen moeten of kunnen veroorloven, wei, dat hieraan grenzen zijn gesteld.
Een eritieus die bij herhaling tot andere keuzen en oordelen komt dan
eollega's, zet zijn reputatie op het spel.

Gezien het bovenstaande, verwaeht ik dat critici voor een belangrijk deel
overeenkomstige keuzen uit het aanbod in een gegeven periode treffen en
daarbij sterk rekening houden met de bestaande literaire hierarchic. Ik veron-
derstel, in andere woorden, dat eritici zich bij hun seleetie in belangrijke mate
laten leiden door eerder binnen de kritiek gemaakte keuzen en hun aandacht
voor een groot deel richten op titels van auteurs van wie eerder werk relatief
veel aandacht van critici heeft gekregen. Hierbij kan onmiddellijk worden
aangetekend dat dag- en weekbladcritici zich niet uitsluitend bezig kunnen
houden met de bespreking van werken van gevestigde auteurs, al was het ai-
leen maar omdat dan een aanzienlijk deel van de recensiepagina's ongevuld
zou blijven. Belangrijker is dat van de dag- en weekbladkritiek wordt ver-
wacht dat zij een oordeel geeft over de oogst aan nieuwe auteurs en in het
omvangrijke aanbod een schifting aanbrengt. Voor individuele recensenten
geldt dat ze met het oog op hun eigen reputatie niet kunnen volstaan met het
recenseren van werk van gevestigde auteurs. Willen ze enig prestige als criti-
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cus verwerven, dan zullen ze zich ook over het werk van debutanten moeten
uitlaten. Een criticus die zich hieraan onttrekt, loopt het risico dat zijn voor-
zichtigheid zich tegen hem keert en hem de reputatie van een 'laf' criticus be-
zorgt. Ook verspeelt hij de kans om ooit als 'ontdekker' van een befaamd
auteur geboekstaafd te worden. Daar staat tegenover dat het bespreken van
een debuut een zeker risico met zich meebrengt: de mogelijkheid dat een cri-
ticus in een later stadium op zijn oordeel moet terugkomen is allerrninst
denkbeeldig. Wanneer critici geconfronteerd worden met werk van een debu-
tant, verkeren ze niet in de positie om bij de beslissing om dit werk wei of
niet te recenseren, de literair-kritische reacties op eerder werk van de auteur
in aanmerking te nernen." Ik veronderstel dat critici zich in dit geval in sterke
mate laten leiden door de vraag welke uitgeverij het debuut heeft uitgebracht.
Kennis van de status van deze uitgeverij, reduceert de onzekerheid van een
critic us of de debutant wei een bespreking waard is.

Mijn punt is dus dat critici hun veronderstelde werkimmanente kwaliteitscri-
teria specificeren door de kwaliteitsoordelen van andere kenners, - critici, uit-
gevers, enzovoort -, over te nemen. Mijns inziens be rust de beslissing van
critici om een gegeven werk wei of niet te bespreken - en daarmee de hoe-
veelheid aandacht die een nieuwe titel ontvangt -, in hoge mate op buiten-
tekstuele indicatoren van kwaliteit: i.c. de aandacht die het werk van de
betrokken auteur van de zijde van andere critici krijgt of heeft gekregen en
de uitgeverij waarbij het werk is verschenen.

Naast de zojuist genoemde factoren, oefenen hoogstwaarschijnlijk ook 'exo-
gene' varia belen invloed uit op de mate van aandacht die een titel in de dag-
en weekbladkritiek ten deel valt. Aangenomen mag worden dat dag- en
weekbladen er tot op zekere hoogte naar streven om hun literaire berichtge-
ving af i.e steuuuen UJJ Je Ldaug:.ldlillg Villi hun lezers ell om die reden on-
der andere meer ruimte reserveren voor de bespreking van verhalend proza
en werken van Nederlandse auteurs dan voor poezierecensies en besprekin-
gen van buitenlandse literatuur. Het Nederlandse litera ire leespubliek heeft
immers een relatief sterke voorkeur voor verhalend proza en voor werk van
'eigen' auteurs. Factoren als het genre of het land van herkomst van een titel
beschouw ik als exogeen, omdat hun invloed geen verband houdt met de li-
terair-kritische beoordeling van individuele titels. Het gaat hier om structurele
verschillen in de beschikbare plaatsruimte binnen de dag- en weekbladkritiek
voor specifieke categorieen van titels.

Tot slot wil ik opmerken dat zowel de beslissing om een recensie aan een
titel te wijden als de lengte van de recensie, vermoedelijk ook afhangen van
de vraag in hoeverre een recensent in staat is om over de betreffende titel
een (omvangrijk) betoog te leveren. Behalve van individuele verschillen die
er in dit opzicht ongetwijfeld tussen critici bestaan, zal het antwoord op deze

15 Behalve wanneer eventuele tijdschriftpublikaties van de debutant' zijn gerecenseerd. Dit kornt
betrekkelijk zelden voor.
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vraag mede afhangen van de hoeveelheid 'aanknopingspunten' die een titel
biedt. Een titel maakt waarschijn1ijkmeer kans om besproken, respectievelijk
uitvoerig besproken te worden, naannate de criticus over een uitgebreider re-
ferentiekader kan beschikken. Hierbij kan worden gedacht aan eerder werk
en poeticale uitspraken van de betrokken auteur, maar oak aan recensies en
essays over diens werk. Om die reden verwacht ik dat debuutwerken minder
en kortere besprekingen zullen ontvangen dan reguliere nieuwe titels. Een u-
tel uit de laatstgenoemde categorie biedt een criticus in de regel immers meer
aanknopingspunten dan een debuut. Waarschijn1ijkis ook de variabele genre
medebepalend voor de 'bespreekbaarheid' van een titel en daarmee voor de
hoeveelheid en de lengte van de recensies die aan een titel worden gewijd.
In het algemeen gesproken lijkt een prozawerk meer aanknopingspunten te
bieden dan een dichtbundel. Bij proza kan een criticus ingaan op de plot,
verhaalstructuur, personages, en dergelijke, terwijl de mogelijkheden bij
poezie wat dit betreft doorgaans beperkter zijn.

2 Een empirische analyse van de selectie door de kritiek

2.1 Opzet analyse en dataverzameling

Bijde dataverzameling voor de analyse van de keuzen die dag- en weekblad-
critici uit het nieuwe titelaanbod maken, heb ik mij niet beperkt tot het verza-
melen van gegevens over dat deel van het aanbod dat voor bespreking is ge-
selecteerd. Ik yond het noodzakelijk om ook het niet-gerecenseerde deel van
her aanbod in aanmerking te nemen. Door vergelijking van wel- en niet-gese-
lecteerde titels, kan immers pas zicht worden verkregen op de relevantie van
bepaalde variabelen in het selectieproces. Verder achtte ik het wenselijk om
de keuzen die de dag- en weekbladkritiek uit het aanbod maakt voor tenmin-
ste twee uiteenlopende tijdvakken te bestuderen. Daarbij zijnals peiljaren 1978
en 1991genomen. De keuze voor het eerste peiljaar houdt verband met de be-
schikbaarheid van een databestand dat reeds een deel van de benodigde gege-
yens bevatte. De keus voor het tweede peiljaar is ingegeven door de wens om
ook een beeld van de actuele(re) stand van zaken te verschaffen.

De gegevensverzameling omvatte twee stappen. Allereerst heb ik een be-
stand aangelegd van alle oorspronkelijk Nederlandstalige poezie- en verha-
lend prozatitels die in 1978 en 1991 door Nederlandse en Vlaamse uitgeverij-
en op de markt werden gebracht. Aan dit titelbestand is een tweede bestand
gekoppeld, dat gegevens bevat over de recensies die in de Nederlandse dag-
en weekbladpers met betrekking tot de in 1978 en 1991 gepubliceerde poe-
zie- en verhalend prozawerken zijn verschenen. In het vervolg zal gesproken
worden van 'proza' waannee dan uitsluitend 'verhalend proza' wordt bedoeld.
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Titelbestand
Voor de inventarisatie van de oorspronkelijk Nederlandstalige poezie- en pro-
zatitels uit 1978 en 1991 is gebruik gemaakt van Boeeblad;" het vakblad voor
de Nederlandse boekenbranche. Hierin wordt wekelijks de zogenaamde Ne-
derlandse Bibliografie/Aslijst (NE) gepubliceerd: een bibliografisch overzicht
van in Nederland en Vlaanderen uitgebrachte boeken en eerste nummers en
themanummers van Nederlandse en Vlaamse tijdschriften die volgens de nor-
male handelskanalen worden verspreid. De NE wordt samengesteld door de
Redactie Brinkman van de afdeling Depot van Nederlandse Publikaties & Ne-
derlandse Bibliografie van de Koninklijke Bibliotheek. Opname van een titel
geschiedt op grand van inzending door de uitgever. Aangenomen moet wor-
den dat in de NB een deel van de nieuw verschenen titels ontbreekt. Er zijn
ongetwijfeld uitgevers die hun publikaties niet of niet altijd toezenden aan het
Depot van de Koninklijke Bibliotheek. In de NB wordt in beginsel voor elke
uitgave aangegeven: wie de auteur en de eventuele vertaler is; bij welke uit-
gever het boek is verschenen; het jaar van verschijning; of het een herdruk
betreft, om de hoeveelste druk het gaat en in welk jaar de titel voor het eerst
is verschenen; tot welke boeksoort de titel behoort. De NB zoals die in Boek-
blad wordt gepubliceerd kent een aantal beperkingen:
- Het tijdstip waarop een titel in de NE wordt vermeld, kan aanzienlijk afwij-

ken van de werkelijke verschijningsdatum van de tite!' Met name de afleve-
ringen van Boekblad uit de eerste helft van een bepaald jaar bevatten nogal
wat titels die reeds in het jaar daarvoor zijn verschenen. Een registratie van
de titelproduktie aan de hand van jaargang x van Boekblad correspondeert
dus maar tot op zekere hoogte met de feitelijke titelproduktie in jaar x.

- In de NB worden voor de categorisering van boeksoorten de zogenaamde
D_; ......I ......... .n ...... IT T..... ,..r,....,...... ....... h ........-.l,. ......... In IT T ..... h ... tCloI....0<3_ '\ r.CIoh,.._t-a..a e-rI n't- tJ.:lt.n-A CoCIo
.LIl111ftJlJa.l1/ '-.).I.1\,..-.:J\,..-\....I-.. UU.l.l'-.n.,-.l.l \,LJI \....I .& u ........•"".1"'-11./ !5'-.l.u .....l .......... "".& -. &.--' ,1.\. \. ..... 0'-'£ ~

ringsstelsel is veel rninder verfijnd dan de Nederlandse Uniforme Genre In-
deling (Nugi)." Voar wat betreft fictietitels wordt slechts gedifferentieerd
tussen 'Toneel', 'Dichtkunst', 'Jeugdlektuur' en 'Proza (Romans en Novel-
len)'.

- De B/U-rubricering is niet aileen zeer globaal, maar vindt bovendien niet al-
tijd even zorgvuldig plaats. In de B/U-rubriek 'Romans en Novellen' blijken
bijvoorbeeld ook non-fictie- en kinderboeken te zijn opgenomen.

- De drukgegevens zijn in nogal wat gevallen onjuist; voor een aanzienlijk
aantal titels is niet aangegeven dat het om een herdruk gaat.

Met het oog op de hierboven genoemde beperkingen van de NB in Boekblad
is bij de inventarisatie van het proza- en poezieaanbod uit 1978 en 1991 als

16 In 1978Nieuwsblad voor den boeebandel genaamd. In he! vervolg zal, ook wanneer he! 1978
betreft, de naam Boekblad worden gehanteerd.
17 To! 1986 Uniforme Genre Indeling (Ugi) genaamd. He! Ugi-stelsel is in 1986 herzien en
uitgebreid en heet sindsdien Nugi. In her hiernavolgende wordt, ook als he! 1978 betreft, de
naam Nugi gehanteerd.
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volgt te werk gegaan. Om een zo compleet mogelijk overzicht te verkrijgen
zijn be halve jaargang 1978 en 1991 ook de eerste helft van jaargang 1979 en
1992 van Boeeblad bekeken. Aile in 1978 en 1991 verschenen oorspronkelijk
Nederlandstalige titels uit de B/U-rubrieken 'Proza (Romans en Novellen)' en
'Dichtkunst' zijn geregistreerd. Vervolgens zijn de Nugi-codes van deze titels
opgezocht. Voor titels uit 1978 zijn hiervoor de eatalogi uit 1978 en 1979 van
het Centraal Boekhuis (CB) geraadpleegd." Voor titels uit 1991 is gebruik ge-
maakt van de NB in Boekblad, waarin dan inmiddels ook de Nugi-codes van
de titels worden vermeld. Aan de hand van de Nugi-codes zijn kinder- en
jeugdboeken, non-fie tie titels en fietiewerken in streektaal uit het bestand ver-
wijderd. Een aanzienlijk aantal titels bleek geen Nugi-code te bezitten. Ook
van deze titels zijn er nog een aantal uit het bestand verwijderd, namelijk ti-
rels die volgens andere bronnen" eveneens non-fictie, fictie voor de jeugd of
fictie in streekraal betreffen. Tenslotte zijn met behulp van bovengenoemde
bronnen de drukgegevens en het verschijningsjaar van de titel gecontroleerd.

Her uiteindelijke bestand omvat in de B/U-rubrieken 'Diehtkunst' en 'Proza
(Rornans/Novellen)' van de NB vermelde oorspronkelijk Nederlandstalige ti-
tels uit 1978 en 1991 met de volgende Nugi-codes:

1978 1991

410 literaire romans, verhalen, novellen 300 literaire romans, verhalen, novellen
413 gedichten 310 poezie. litera ire gedichten
420 thrillers, detectives, avonturen- en 311 populaire gedichten

spionageromans 312 religieuze poezie
450 historische romans, familie- en da 331 thrillers, avonturenromans

mesromans 332 detectives
460 streekromans 333 oorlogs- en verzetsromans
470 realistische romans 335 science fiction
480 oorlogsromans 340 streek- en familieromans
490 humor, ironie 341 historische romans
499 overige fictie 342 dames- en volksromans

350 volkssprookjes, sagen en legenden
380 overige fiction
381 verhalenbundels
382 socia Ie romans

In het titelbestand zijn per tite! de volgende variabelen opgenomen:
- Naam auteur
- Nieuwlberdruk

18 In principe is het de uitgever die een Nugi-code voor zijn titels vaststelt. Indien de uitgever
zelf geen Nugi-code heeft toegekend aan een tite! en hij biedt deze ter distributie aan via het
Centraal Boekhuis, dan wordt aldaar een code toegekend.
19 Zuiderent e.a. (1980-), Moerman (1985), Van Bork en Verkruijsse (985) en Lectuur-
Repertorium.
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- Type uitgaue:
Onderscheid is gemaakt tussen 'reguliere' en 'bijzondere' uitgaven. Bloemle-
zingen uit het werk van meerdere auteurs, omnibussen, verzamelde werken
of delen daarvan, postume uitgaven en titeIs door twee of meer auteurs zijn
bij de laatstgenoemde categorie ondergebracht.

- Genre en Nugi-code van de titel
- Literair/niet-literair:

Op grond van de Nugi-codes is voor prozatitels tevens de variabele literair/
niet-literair (Nugi 410 en 300 versus overige Nugi-codes) opgenomen. Bij
poezietitels is dit onderscheid niet aangebracht, aangezien het Nugi-stelsel
in 1978 voor poezie slechts een code kent." Zowel in 1978 als in 1991
bleek circa tien procent van de prozatitels geen Nugi-code te hebben." Bij
de classificering van deze titels als 'literair/niet-literair' is als voigt te werk
gegaan: Een titel is als literair aangemerkt, wanneer in de CB-catalogi
andere titels van de auteur in meerderheid bij Nugi-rubriek 410 of 300 ble-
ken te zijn ondergebracht. Wanneer geen andere titels van de auteur in de
CB-catalogi werden vermeld, is de uitgeverij als criterium genomen. Een ti-
tel is als literair beschouwd, wanneer de andere prozatitels van de betref-
fende uitgeverij in meerderheid bij Nugi-rubriek 410 of 300 bleken te zijn
ingedeeld. Op deze wijze zijn voor 1978 en 1991 respectievelijk 30 en 25
prozatitels als 'literair' geclassificeerd. De resterende titels (respectievelijk 53
en 37) zijn ondergebracht bij 'niet-literair proza'.

- Naam en type uitgeverij:
Op basis van de omvang van hun titelproduktie in 1978/1991 zijn de uitge-
verijen geclassificeerd als groot (meer dan 20/25 titels), middelgroot (6-20/25
titels) of klein (5 of rninder titels). Onder de titelproduktie van een uitgeverij
is verstaan: de produktie (inclusief herdrukken) v!ln oorspronkelijk Neder-
landstalige proza- en poezietitels in het betreffende jaar en dus niet de totale
produktie van een uitgeverij die ook vertalingen en titels in andere genres
dan verhalend proza en poezie kan omvatten. Deze beslissing berust op
praktische gronden: gegevens omtrent de totale praduktie van individuele
uitgeverijen zijn niet voorhanden. Voor zover het Boekenvakboek en de Gids
voor de injormatiesector gegevens omtrent individuele uitgeverijen verstrek-
ken, betreft het cijfers over het titelaanbod, dus over het aantal leverbare
titels van (uitsluitend de grootste) uitgeverijen per Nugi-rubriek. Bij de bepa-
ling van het hierboven genoemde indelingscriterium is overigens wei reke-
ning gehouden met deze gegevens. Binnen de categorieen grate en middel-
grote uitgeverijen is vervolgens onderscheid gemaakt tussen literaire en niet-
literaire uitgeverijen. Hierbij is uitgegaan van de prozaproduktie van de uit-

20 In het herziene Nugi-stelsel wordt binnen het genre poezie onderscheid gemaakt tussen
'poezie: Iiteraire gedichten', 'populaire gedichren' en 'religieuze poezie'.
21 Bij poezietitels bleek he! percentage titels zonder Nugi-code overigens aanzienlijk hoger te
liggen, nl. circa 45% in 1978 en ongeveer 25% in 1991.
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geverijen: uitgeverijen die overwegend titels met Nugi 410 of 300 dan we!
overwegend titels met een niet-literaire Nugi-code publiceerden, zijn respec-
tievelijk als 'literair' en 'niet-literair' aangemerkt. Besloten is om binnen de
categorie kleine uitgeverijen het onderscheid literair/niet-literair niet door te
voeren: toepassing van het hierboven omschreven criterium bleek in deze
categorie problema tisch, omdat de produktie van een aanzienlijk dee! van
de kleine uitgeverijen uitsluitend poezietitels betreft. In totaal zijn dus vijf ca-
tegorieen uitgeverijen onderscheiden. Voor de samenstelling van deze care-
gorieen en de titelproduktie per uitgeverij wordt verwezen naar Bijlage III-A.

- Geografische herkomst:
Voor wat betreft de variabele 'geografische herkornst' is gedifferentieerd rus-
sen Nederlandse en Vlaarnse titels. Titels die verschenen bij een in Belgie
gevestigde uitgeverij zijn als Vlaarns beschouwd. In Bijlage III-A is aangege-
yen welke uitgeverijen uit het bestand in Belgie gevestigd zijn.

- Geboortejaar en debuutjaar van de auteur:
Voor elke nieuwe titel uit het bestand zijn het geboorte- en het debuutjaar
van de auteur opgezocht. Hiertoe zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
Lectuur-Repertorium, Moerman (985), Van Bork en Verkruijsse (985), Zui-
derent e.a. 0980-), Scbrijuerslijst Stichting Scbrijuers School Samenleving en
PICA. Voor auteurs die niet in bovengenoemde bronnen voorkwamen is her
debuutjaar vastgesteld aan de hand van Brinkman's Cumulatieve Catalogus
van Boeken in Nederland en Vlaanderen. Voor 59 nieuwe titels uit 1978 en
voor 101 tite!s uit 1991 kon het geboortejaar niet worden achterhaald.

- WeVgeen debuut.
Onder debuut is verstaan: de eerste boekpublikatie die de auteur in het be-
treffende genre op zijn of haar naam heeft gebracht. Titels van auteurs die
v66r hun poezie- of prozadebuut respectievelijk reeds proza of poezie dan
wei andersoortig werk in boekvorm hebben gepubliceerd, zijn dus ook als
'debuut' aangemerkt.

Recensiebestand
Voor de aanleg van het recensiebestand is gebruik gemaakt van de knipselcol-
lecties van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum
(NLMD)en het Nederlands Bibliotheek en LektuurCentrum (NBLC).Alle Neder-
landse dag- en weekbladrecensies met betrekking tot de nieuwe proza- en poe-
zietitels uit 1978 en 1991 zijn in het bestand opgenomen, ook de recensies die
in 1979 en 1992 zijn verschenen."

22 Her betreft hier vermoedelijk voor een groor deel besprekingen van titels die eind 1978 of
eind 1991 werden gepubliceerd. De precieze datum van verschijnen van de boektitels is evenwel
niet bekend. De datum waarop boektirels in de NB in Boekb/ad worden vermeld is minder
geschikt om als indicator voor het tijdstip van publikatie te fungeren, aangezien de snelheid
waarmee boeken bij het Depot Nederlandse Publikaties worden gedeponeerd enlof in Boekb/ad
worden vermeld per uitgeverij e.q. per uitgave waarschijnlijk sterk flucrueert.
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Voor elke recensie zijn de volgende gegevens geregistreerd:
- Besproleen Wei en auteur
- Naam en type periodiek:

Onderscheid is gemaakt tussen weekbladen, landelijke dagbladen en regiona-
Ie dagbladen,

- Naam recensent
- Datum van uerscbijning
- Lengte recensie:

De lengte van de recensie is gemeten in aantallen woorden.

- Type recensie:
Geregistreerd is of de betreffende titel al dan niet gelijktijdig met een of meer
andere titels is besproken. Recensies waarin een dan wei meer dan een titel
aan bod komen zijn respectievelijk aangemerkt als 'exclusieve' en 'meervoudi-
ge' besprekingen.

Ten aanzien van de volledigheid van het recensiebestand dient de volgende
kanttekening te worden gemaakt. Zoals gezegd, is gebruik gemaakt van de
knipselcollecties van het NLMD en het NBLC. Het bestand van periodieken dat
door deze twee instellingen min of meer systematisch wordt bijgehouden omvat
niet aile Nederlandse dag- en weekbladen. Besloten is om periodieken die met
minder dan vijfbesprekingen van in 1978/1991 verschenen proza- en poezieti-
tels in de twee genoemde knipselarchieven voorkomen - en waaruit de recen-
sies dus vermoedelijk niet systematisch zijn verzameld - voor het betreffende
jaar geheel en al buiten beschouwing te laten. Het uiteindelijke bestand omvat
voor 1978 de recensies uit 34 periodieken, waarvan zes weekbladen, acht
landelijke dagbladen en twintig regionale dagbladen." Voor 1991 behelst het
de recensies uit 29 periodieken: vijf weekbladen, zeven landelijke dagbladen
en zcvcntien regionale dagbladen." Bijlage !II-C. g~eft voor heide jaren een
overzicht van de betreffende periodieken.

23 Van Aisem e.a. (1982) geeft een overzicht van zowel de dagbladen- als de tijdschriftensector
in 1979. Vergelijking van de gegevens uit dit rapport met 'mijn' lijst van 34 periodieken voor
1978, laat zien dat deze voor wat betreft de regionale dagbladpers verre van compleet is. In totaal
verschijnen in 1979 volgens her rapport 83 Nederlandse dagbladen, waarvan 50 dagbladen met
een eigen hoofdredactie en 33 zogenaamde kopbladen. Het betreft hier 4 gespecialiseerde
dagbladen (Economiscb Dagblad, Financieel Dagblad, Dagblad VOOT de Scbeepoaart, Cobouui),
8 landelijke dagbladen (De Waarbeid wordt niet vermeld in her rapport) en 72 regionaJe
dagbladen. Dit betekent dat circa twee derde van de regionale dagbladen niet vertegenwoordigd
is in mijn recensiebestand. Van de landelijke dagbladen en de weekbladen (= opiniebladen)
ontbreken respectievelijk het Reformatoriscb Dagblad en Heruormd Nederland.
24 Volgens de Gids uoor de informatiesector (1993: 150) verschenen in 1991 8 landelijke
dagbladen en 52 regionale dagbladen. Dit betekent dat ook voor wat betreft 1991 circa twee
derde van de regionale kranten niet vertegenwoordigd is in mijn besrand. Van de landelijke
dagbladen ontbreekt het Reformatoriscb Dagblad.
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2.2 Het aanbod van poezie en proza in 1978 en 1991

In 1978 en in 1991 zijn achtereenvolgens 917 en 1083 oorspronkelijk Neder-
landstalige poezie- en prozatitels uitgebracht. Bij de publikatie van deze titels
zijn respectievelijk 525 en 699 auteurs betrokken. Tabel l geeft voor beide jaren
een overzicht van het aantal en het percentage nieuwe titels en herdrukken,
gedifferentieerd naar geografische herkomst en genre." Het totale aanbod blijkt
in 1991 met achttien procent te zijn gestegen ten opzichte van 1978. Inspectie
van de tabelleert dat deze stijging wordt veroorzaakt door een sterke groei van
het aantal nieuwe titels, en met name door een spectaculaire toename van het
aantal nieuwe literaire prozatitels. In 1991 verschenen 255 nieuwe literaire
prozatitels tegenover 133 in 1978, hetgeen een toename van bijna honderd
procent betekent.

Tabel 1. Het aanbod van poezie en proza in 1978 en 1991.

1978 1991

Totaal Nieuw Herdruk Totaal Nieuw Herdruk

Nederlands 831 388=47% 443=53% 936 538=57% 398=43%

Vlaams 86 56=65% 30=35% 147 119=81% 28=19",.,0

Poezie 236 175=74% 61=26% 269 220=82% 49=18%

Proza 681 269=40% 412=60% 814 437=54% 377=46%

Literair 370 133=36% 237=64% 519 255=49"10 264=51%
Ouerig 311 136=44% 175=56% 295 182=62% 113=38%

Totaal 917 444=48% 473=52% 1083 657=61% 426=39%

Aanbod naar geografiscbe bereomst
Tabel 1 laat zien dat Vlaamse titels zowel in 1978 als in 1991 slechts een klein
deel uitmaken van het totale titelbestand. Hierbij moet in aanmerking worden

25 Voor 1978 kunnen hier ter vergelijking gegevens over de titelproduktie per genre uit het Boe-
kenvakboek 0980: 73) naast gelegd worden. Volgens dit overzicht verschenen in de B/U-
rubrieken 'Dichtwerken' en 'Romans en noveUen' in 1978 respectievelijk 246 en 726oorspronke-
Iijk Nederlandstalige titels. Voor poezie is het verschiJ tussen de gegevens uit het Boekenvakboek
en label 1 zeer gering. Bij de categorie proza is de afwijking groter, hetgeen vermoedelijk sarnen-
hangt met het feit dat de gegevens uit tabel 1 betrekking hebben op een geschoond bestand
voor wat betreft de B/U rubriek 'Romans en NoveUen': de kinder- en jeugdboeken, non-fictie-
titels en fictiewerken in streektaal die deze rubriek bleek te bevatten zijn namelijk uit het bestand
verwijderd. Voor 1991 is geen vergelijkingsmateriaal voorhanden. In her overzicht van de titelpro-
duktie per genre in 1991 dat is opgenomen in de Gtds ooor de informatiesector 0993: 70) wordt
niet gedifferentieerd tussen oorspronkelijk Nederlandstalige en vertaalde titels.
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genomen dat uitsluitend titels zijn geregistreerd die door de uitgever zijn ge-
deponeerd bij de Koninklijke Bibliotheek en uit dien hoofde zijn opgenomen
in de NB. Naar alle waarschijnlijkheid is het percentage titels dat niet wordt
toegezanden aan het depot van de Koninklijke Bibliotheek hager bij Vlaamse
dan bij Nederlandse uitgaven. Dit zou betekenen dat het Vlaarnse aandeel in
de produktie van oorspronkelijk Nederlandstalige proza- en poezietitels in
werkelijkheid grater is dan uit tabel 1 naar voren komt. Afgaande op gege-
yens over de totale titelproduktie in Vlaanderen, mag niettemin zander meer
worden aangenomen dat in Vlaanderen aanzienlijk minder proza- en poezie-
werken zijn uitgebracht dan in Nederland."

Aanbod naar genre
Uit de tabel kan verder worden opgemaakt dat het aanbod van prozatitels zo-
wel in 1978 als in 1991ongeveer drie maal zo groat is als dat van poezietitels.
Tabel 1 geeft tevens een overzicht van het aantal nieuwe titels en herdrukken
per genre. Wanneer alleen nieuwe titels in aanmerking worden genomen, is
het verschil in aantallen proza- en poezietitels aanmerkelijk kleiner. De ver-
houding tussen proza en poezie bedraagt dan circa 2:1. Bij het aanbod van
poezietitels blijkt het namelijk zowel in 1978 als in 1991 voor het overgrote
deel am nieuwe uitgaven te gaan. Daarentegen bestaat in beide jaren een
groat deel van de prozaproduktie, respectievelijk 60 en 46 procent, uit her-
drukken. Binnen de categorie proza is onderscheid gemaakt tussen literair en
overig proza. Zowel in 1978als in 1991 zijn er aanmerkelijk meer literaire dan
niet-Iiteraire prozatitels gepubliceerd. Met name in 1991 is dit verschil bijzon-
der groat. Voor beide jaren geldt dat er relatief meer herdrukken van literair
dan van niet-literair proza zijn verschenen.

Aanbod naar type uitgeuerij
Voor de verschijning van de 917 geregistreerde proza- en poezietitels in 1978
zijn 102verschillende uitgeverijen verantwoordelijk." Bijde publikatie van de
in 1991 verschenen titels zijn 155 verschillende uitgeverijen betrokken. De
verde ling van de titels over deze uitgeverijen is zeer ongelijk. Voor beide ja-
ren geldt dat het overgrote deel van de titels door slechts een beperkt aantal
uitgeverijen is uitgebracht. Zoals vermeld, zijn de uitgeverijen op basis van de
omvang en de aard van hun titelproduktie ondergebracht in vijfcategorieen."

26 In 1978 bedraagt de totale titelproduktie in Nederland en Vlaanderen respectievelijk 13.393
en 2.117 titels en in 1991 respectievelijk 16.017 en 3.528 titels. Bron: Boekenvakboek 0987: 64 en
105) en Gids voor de informattesector (1993: 69 en 249).
27 Niet meegerekend zijn drie samenwerkingsverbanden russen uitgeverijen, aangezien de be-
trokken uitgeverijen ook apart in het bestand voorkomen. De uitgeverscombinatie Orion Brugge/
Gottmer Nijmegen is beschouwd als een uitgeverij, aangezien geen van beide uitgeverijen in
1978 buiten het samenverwerkingsverband om oorspronkelijk Nederlandse poezie- of prozatitels
heeft gepubliceerd.
28 Zie paragraaf 2.1.
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Voor de samenstelling van deze categorieen alsmede de titelproduktie per uit-
geverij wordt verwezen naar Bijlage III-A. Tabel 2 geeft een overzicht van de
titelproduktie per type uitgeverij, respectievelijk naar genre en nieuw/ her-
druk.

Zowel in 1978 als 1991 blijkt er sprake te zijn van een tweetal duidelijke ver-
schillen tussen de categorieen A en B enerzijds en de categorieen C, D en E
anderzijds. Op de eerste plaats is het aandeel van poezietitels in de produktie
van de grote (literaire en niet-literaire) uitgeverijen zeer gering in vergelijking
met de middelgrote en de kleine uitgeverijen. Ten tweede blijkt dat de grote
uitgeverijen relatief gezien aanmerkelijk minder nieuwe titels hebben uitgebracht
dan de middelgrote en kleine uitgevenjen."

Tabel 2. Titelproduktie per type uitgeverij.

1978 1991

Poezie Proza Totaal Nieuw Poezie Proza Totaal Nieuw

k<\ 55=16% 284=84% 339 115=34% 56=15% 327=85% 383 163=43%

tB 7= 6% 115=94% 122 39=32% 27=ISOI<> 119=82% 146 77=53%

k 43=37% 74=63% 117 69=59% 55=28% 143=72% 198 133=67%

~ 75=41% 107=59% 182 113=62% 54=40% 81=600/0 135 100=74%

~ 56=36% 101=64% 157 108=69% 77=35% 144=65% 221 184=83%

rr 236=26% 681=74% 917 444=48010 269=25% 814=75% 1083 657=61%

A = grote literaire uitgeverijen; B = grote niet-literaire uitgeverijen; C = middeigrote literaire
uitgeverijen; D = middelgrote niet-literaire uitgeverijen; E = kleine uitgeverijen; T = totaal.

Aanbod van debuten
Voor elke nieuwe titel uit het bestand is nagegaan of het al dan niet een de-
buutwerk berreft." Tabel 3 geeft per jaar een overzicht van het aantal en per-
centage debuutwerken, gedifferentieerd naar genre. Herdrukken zijn in de tabel
buiten beschouwing gelaten.

Absoluut gezien is het aantal debuten dat in 1991 is uitgebracht een stuk groter
dan in 1978. Relatief genomen is het verschil tussen beide jaren verwaarloos-
baar. Zowel in 1978 als 1991 blijkt het bij circa twintig procent van de nieuwe
titels om een debuutwerk te gaan. Het absolute aantal proza- en poeziedebuten

29 Uiteraard betekent een en ander niet dat er binnen een uitgeverijcategorie geen sprake kan
zijn van verschillen. Bijlage III-A laat bijvoorbeeld zien dat, geler op de verhouding nieuw/her-
druk, he! uitgavebeleid van de Bezige Bij in 1978 (met 82% nieuwe titels) sterk afwijkt van dat
van de overige grote literaire uitgeverijen.
30 Zie paragraaf 2.1.
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is in 1978 vrijwel gelijk, terwijl er in 1991 aanzienlijk meer proza- dan poeziede-
buten zijn gepubliceerd. Verhoudingsgewijs zijn er in beide jaren meer poezie-
dan prozadebuten verschenen.

Tabel 3. Debuten totaal en per genre.

1978 1991

Totaal Poezie Proza Totaal Poezie Proza

Debuut 95=21% 46=26% 49=18% 126=19% 55=25% 71=16%

Overig 349=79% 129=74% 220=82% 531=81% 165=75% 366=84%

Totaal 444 175 269 657 220 437

Wanneer het aandeel van debuten in de titelproduktie van de diverse uitgeverij-
categorieen wordt bekeken, blijkt dat het percentage debuutwerken in 1978
het grootst is bij de kleine (27 procent) en de middelgrote niet-literaire uitgeve-
rijen (26 procent), Bij de grote en middelgrote literaire uitgeverijen is het per-
centage debuten het laagst (resp. 17 en 15 procent), De grote niet-literaire uitge-
verijen nemen met 21 procent debuuttitels een tussenpositie in.

In dit opzicht geeft 1991 een ander beeld te zien. In dit jaar is het aandeel
van debuten verreweg het grootst in het nieuwe titelaanbod van de middelgrote
litera ire (28 procent) en niet-literaire (23 procent) uitgeverijen en het laagst bij
de grote literaire (14 procent) en niet-literaire (9 procent) uitgeverijen. Van de
door kieine uitgeverijen gepubliceerde titels betreft 20 procent een debuut.

Wanneer per uitgeverijcategorie de absolute aantallen debuten worden beke-
ken. kan worden vastgesteld dat de toename van het totale aantal debuten in
1991 met 33 procent ten opzichte van 1978, vooral te danken is aan een toena-
me van het aantal debuten bij middelgrote litera ire uitgeverijen (van 10 naar
37) en (in mindere mate) bij kieine uitgeverijen (van 29 naar 36).

2.3 De aandacht voor het aanbod van nieuwe titels

Voor 1978 ben ik nagegaan in hoeverre herdrukken van proza- en poezietitels
aandacht ontvingen in de Nederlandse dag- en weekbladpers. Deze aandacht
bleek zeer gering. In totaal verschenen 146 recensies met betrekking tot de 473
herdrukken die in 1978 werden uitgebracht. 408 herdrukken (= 86 procent)
werden in het geheel niet besproken. Poezieherdukken werden relatief vaker
gerecenseerd (30 procent) dan herdrukken van prozatitels (11 procent).
Herdrukken en de aandacht voor herdrukken worden verder buiten beschou-
wing gelaten. In deze paragraaf wordt de mate van aandacht voor de in 1978
en 1991 uitgebrachte nieuwe proza- en poezietitels in de Nederlandse dag- en
weekbladpers onder de loep genomen. Achtereenvolgens bekijk ik voor beide
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jaren hoe de aandacht over het aanbod van nieuwe titels is verdeeld en hoe
de mate van aandacht er uitziet voor diverse categorieen van titels. Daarbij
wordt gedifferentieerd naar genre, geografische herkomst, type uitgeverij,
auteursgeneratie en wel/geen debuut.

Tabel 4. De aandacht voor nieuwe proza- en poezietitels uit 1978 en 1991.

I I 1978 I 1991 I
Aantal recensies 1494 1211

Aantal nieuwe titels 444 657

Aantal en percentage besproken titels 241 = 54% 238 = 36%

Gemiddeld aantal recensies per nieuwe titel 3.4 1.8

Gemiddeld aantal recensies per besproken titel 6.2 5.1

Gemiddelde lengte recensies per besproken titel 475 391

Tabel 4 geeft een globaal overzicht van de aandacht voor de nieuwe proza-
en poezietitels uit 1978 en 1991 in de Nederlandse pers. Een titel geldt als 'be-
sproken' wanneer deze tenminste 1 bespreking in een Nederlands dag- of
weekblad heeft gekregen. Het gemiddelde aantal recensies per tite! bedraagt
voor 1978 en 1991 respectievelijk 3.4 en 1.8. Deze gemidde!den zeggen uiter-
aard nog niets over de wijze waarop de recensies over het titelaanbod zijn ver-
deeld. Bijna de helft van de nieuwe titels uit 1978 en ongeveer twee derde van
de nieuwe titels uit 1991 blijkt in het gehee! geen aandacht in Nederlandse dag-
of weekbladen te hebben gekregen.

Tabel 5 geeft aan hoeveel titels uit 1978 en 1991 0, 1, 2, enzovoort recensies
kregen. Het aantal recensies per tite! varieert van 0 tot respectievelijk 22 en 24.
Voor beide jaren geldt dat er sprake is van een zeer scheve verdeling van de
recensies over het aanbod van nieuwe titels. Een vergelijking van de
cumulatieve percentages van de tite!s met de cumulatieve percentages van de
recensies laat zien dat 5 procent van de titels uit 1978 (= 21 titels) circa 25
procent van de recensies krijgt en dat 10 procent van de titels meer dan 40
procent van de recensies ontvangt. De spreiding van de recensies over her
titelaanbod uit 1991 blijkt nog geringer: ongeveer 40 procent van de recensies
heeft betrekking op slechts 5 procent van de titels (= 33 tite!s) , terwijl 10
procent van de nieuwe titels uit 1991 meer dan 60 procent van de recensies
ontvangt.
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Tabel 5. Verdeling van de recensies over bet titelaa nbod.

1978 1991

Titels Recensies Titels Recensies

abs % cum% abs % cum% abs % cum% abs % cum%

24 - 24 1 0.15 0.15 24 2.0 2.0

23 - 23 1 0.15 0.30 23 1.9 3.9

22> 1 0.2 0.2 22 1.5 1.5 22 -

21 3 0.7 09 63 4.2 5.7 21 1 0.15 0.45 21 1.7 5.6

20 2 0.5 1.4 40 2.7 8.4 20 -

19 2 0.5 1.9 38 2.5 109 19 1 0.15 0.6 19 1.6 7.2

18 - 18 4 0.6 1.2 72 5.9 13.1

17 4 0.9 2.8 68 4.6 15.5 17 1 0.15 1.35 17 1.4 14.5

16 6 1.4 4.2 96 6.4 21.9 16 3 0.45 1.8 48 4.0 18.5

15 3 0.7 4.9 45 3.0 24.9 15 1 0.15 1.95 15 1.2 19.7

14 7 1.6 6.5 98 6.6 31.5 14 5 0.8 2.75 70 5.8 25.5

13 7 1.6 8.1 91 6.1 37.6 13 4 0.6 3.35 52 4.3 29.8

12 6 1.4 9.5 72 4.8 42.4 12 2 0.3 3.65 24 2.0 31.8

11 7 1.6 11.1 77 5.2 47.6 11 6 0.9 4.55 66 5.4 37.2

10 6 1.4 12.5 60 4.0 51.6 10 7 1.1 5.65 70 5.8 43.0

9 8 1.8 14.3 72 4.8 56.4 9 9 1.4 705 81 6.7 497

8 12 2.7 17.0 96 6.4 62.8 8 3 0.45 7.5 24 2.0 51.7

7 21 4.7 21.7 147 9.8 72.6 7 17 2.6 10.1 119 9.8 61.5

6 14 3.2 24.9 84 5.6 78.2 6 19 2.9 13.0 114 9.4 70.9

5 16 3.6 28.5 80 5.4 83.6 5 12 1.8 14.8 60 50 75.9

4 20 4.5 33.0 80 5.4 890 4 20 3.0 17.8 80 6.6 82.5

3 23 5.2 38.2 69 4.6 93.6 3 27 4.1 21.9 81 6.7 89.2

2 23 5.2 43.4 46 3.1 96.7 2 37 5.6 27.5 74 6.1 95.3

1 50 11.3 54.7 50 3.3 100 1 57 8.7 36.2 57 4.7 100

0 203 45.3 100 0 419 638 100

N = 444 N = 1494 N = 657 N = 1211

» Te lezen als: 1 titel ofwel 0.2 procent van atle titels uit 1978 ontving 22 recensies ofwel
1.5 procent van alle recensies.

Aandacbt naar geografiscbe berkomst
Uit tabel 6 kan voor wat betreft beide jaren worden opgemaakt dat Vlaamse
titels in vergelijking met Nederlandse titels laag seoren qua hoeveelheid aan-
daeht die zijontvangen in de Nederlandse dag- en weekbladpers. Het pereenta-
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ge niet-gerecenseerde tite!s is bij Vlaarnse tite!s vee! groter dan bij Nederlandse.
Wanneer al1een het gerecenseerde dee! van de tite!s in aanmerking wordt gena-
men, blijkt dat ook het gernidde!d aantal recensies per tite! en de gerniddelde
lengte van deze recensies aanmerkelijk kleiner zijn voor Vlaarnse tite!s dan voor
titels die bij een Nederlandse uitgeverij zijn verschenen.

Tabel 6. Aandacht naar geografische herkomst.

1978 1991

T B GT GB GL T B GT GB GL

Neder- 388 218=56% 3.7 6.5 483 538 217=40'/0 2.2 5.4 398
lands

Vlaams 56 23=41% 1.2 3.0 393 119 21=18% 0.3 1.7 314

trotaal 444 241=54% 34 6.2 475 657 238=36% 1.8 5.1 391

T = aantal nieuwe titels, B = aantal en percentage besproken titels; GT = gemiddeld aantal
recensies per titel; GB = gemiddeld aantal recensies per besproken titel; GL = gemiddelde
lengte recensies per besproken tite!.

Aandacht naar genre
Tabe! 7 geeft een overzicht van de aandacht per genre. Ten aanzien van beide
jaren kan worden geconstateerd dat prozatitels aanmerkelijk meer aandacht
krijgen dan poezietitels, Van de nieuwe proza- en poezietitels uit 1978 worden
er weliswaar verhoudingsgewijs evenveel gerecenseerd, maar het gemiddeld
aantal recensies per (besproken) titelligt voor proza aanzienlijk hoger dan voor
poezie. Ook de gerniddelde omvang van de besprekingen is bij prozatitels be-
duidend groter. Voor 1991 geldt dat zowel het percentage gerecenseerde titels
als het gerniddeld aantal recensies per (besproken) titel voor beide genres sterk
verschilt. Van de nieuwe prozatitels wordt een veel groter dee! besproken en
de gemidde!de aandacht voor de betreffende titels is twee keer zo groot als
die voor gerecenseerde poezietitels. Verder laat de tabel zien dat ook de proza-
titels uit 1991 gemiddeld genomen langere recensies ontvangen dan poezietitels.

De verschillen tussen de twee genres zijn met name te danken aan de hoge
scores van het segment literair proza. Het overgrote deel van de overige pro-
zatite!s uit 1978 en 1991 (respectievelijk 73 en 85 procent) blijkt namelijk in
het geheel geen aandacht te hebben gekregen. Voor 1991 kan, met behulp
van de Nugi-codes voor poezie, een vergelijking worden gemaakt tussen de
aandacht voor literair proza, literaire poezie, overig proza en overige poezie.
Tabel 7 laat zien dat zowel literaire proza- als litera ire poezietitels veel vaker
besproken worden dan niet-literaire (proza- en poeziejtitels, Het genre proza
blijkt echter zowel binnen de categorie 'literair' als binnen de categorie 'ove-
rig' aanmerkelijk beter te scoren dan het genre poezie.

54



Tabel 7. Aandacht naar genre.

1978 1991

T B GT GB GL T B GT GB GL

Poezie 175 93=53% 2.2 4.1 406 220 58=26% 0.8 2.9 361

ITjterair - 141 56=40% 1.2 30 362
Overig - 79 2=3% 0.1 1.5 325

IProza 269 148=55% 4.1 7.5 517 437 180=41% 2.4 5.8 400

iterair 133 112=84% 7.5 8.9 567 255 153=60010 3.8 6.3 413
Overig 136 36=27% 0.9 3.3 363 182 27=15% 0.4 2.6 328

Totaal 444 241=54% 3.4 6.2 475 657 238=36% l.8 51 391

T = aanral nieuwe titels; B = aantal besproken titels: GT = gemiddeld aantal recensies per
titel; GB = gemiddeld aantal recensies per besproken titel; GL = gemiddelde lengte
recensies per besproken tite!.

Zoals eerder aangegeven, zijn titels uit een aantal verschillende Nugi-rubrie-
ken tot de categorie 'overig proza' gerekend. Nagegaan is of deze rubrieken
onderlinge verschillen vertonen qua ontvangen aandacht. Tabel 8 geeft een
overzicht van de aandacht per niet-literaire Nugi-rubriek. In verband met de
vergelijkbaarheid tussen de twee jaren zijn in de tabel titels met bepaalde
Nugi-codes in een rubriek ondergebracht."

Tabel 8. Aandacht per niet-literaire Nugi-rubriek.

1978 1991

T B GT GB GL T B GT GB GL

A 13 9=69% 3.2 4.7 325 25 13=52% 2.0 3.8 367

B 62 13=21% 0.5 2.5 367 99 3= 3% 0.1 1.3 275

C 61 14=23% 0.7 3.1 384 58 11=19% 0.3 1.5 308

rrotaal 136 36=26% 0.9 3.3 363 182 27=15% 0.4 2.6 328

A: thrillers, detectives, avonturen- en spionageromans (Nugi 420/331,332); B: historische ro-
mans, familie-, volks-, dames- en streekromans (Nugi 450,460/340,341,342); C: overige niet-
literaire Nugi-codes, T = aantal nieuwe titels; B = aantal besproken titels: GT = gemiddeld
aantal recensies per titel; GB = gemiddeld aantal recensies per besproken titel: GL = gemid-
delde lengte recensies per besproken tite!'

31 Zie paragraaf 2.1 voor een precieze omschrijving van de Nugi-codes uit beide jaren.
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Voor beide jaren geldt dat van de titels uit rubriek A, oftewel van de
thrillers, detectives, spionage- en avonturenromans, een aanzienlijk groter per-
centage wordt besproken dan van de overige titels met een niet-literaire Nugi-
code. Dit verschil heeft uiteraard gevolgen voor het gemiddeld aantal reeen-
sies per titel. Wanneer enkel het gereeenseerde deel van de titels in aanmer-
king wordt genomen, blijkt rubriek A oak qua gemiddeld aantal reeensies per
besproken titel hager te seoren dan de twee andere rubrieken.

Aandacht naar type uitgeverij
Tabel 9 geeft een beeld van de aandaeht per uitgeverijcategorie." Globaal ge-
nomen geven de eijfers in de tabel voor beide jaren een tweedeling te zien
tussen de categorieen A en C enerzijds en de categorieen B, D en E ander-
zijds. De overgrote meerderheid van de titels die in 1978 zijn uitgebraeht door
de twee eerstgenoemde uitgeverijcategorieen heeft een of meer reeensies ont-
vangen, en oak van de in 1991 door grote en middelgrote literaire uitgeverij-
en gepublieeerde titels is een groat deel gereeenseerd. Daarentegen is aan het
gros van de titels die in 1978 en 1991 zijn versehenen bij niet-literaire en
kleine uitgeverijen geen enkele reeensie gewijd.

Tabel 9. Aandacht naar type uitgeverij.

1978 1991

T B GT GB GL T B GT GB GL

IA 115 105~91% 8.1 8.9 543 163 120~74% 4.6 6.2 412

iB 39 12~31% 1.0 3.3 399 77 8~10% 0.2 1.8 362

C 69 59~86% 5.1 6.0 502 133 63~47% 2.4 5.0 408

~ 113 28~25% 0.6 2.6 353 100 6~ 6% 0.2 25 336

~ 108 37~34% 0.9 2.7 351 184 41~22% 0.7 3.0 316

[[otaal 444 241~54% 3.4 6.2 475 657 238~36% 1.8 5.1 391

A ~ groot literair, B ~ groot niet-Iiterair; C ~ middelgroot literair; D ~ middelgroot niet-
literair; E ~ klein; T ~ aantal nieuwe titels; B ~ aantal besproken tirels, GT ~ gemiddeld
aantal recensies per titel; GB ~ gemiddeld aantal recensies per besproken titel; GL ~
gemiddelde lengte recensies per besproken titel.

De tweedeling tussen de vijf uitgeverijcategorieen manifesteert zich tevens in
de gemiddelde omvang van de reeensies per bespraken titel. Deze is aanmer-
kelijk grater voor titels van grate en middelgrote literaire uitgeverijen dan

32 Zie paragraaf 2.1 voor een toelichting op de categorisering van de uitgeverijen. Voor een
overzicht van de mate waarin de nieuwe titels van individuele uitgeverijen zijn gerecenseerd
wordt verwezen naar BijlageIII-B.
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voor titels van niet-literaire en kleine uitgeverijen. Verder kan uit de tabel
worden afgelezen dat de titels van kleine en niet-literaire uitgeverijen die wei
aandacht kregen, gemiddeld aanzienlijk minder recensies hebben ontvangen
dan de titels van (middeljgrote litera ire uitgeverijen; de rniddelgrote Iiteraire
uitgeverijen scoren hier op hun beurt weer een stuk lager dan de grote literal-
re uitgeverijen. Voor 1991 geldt bovendien dat het percentage gerecenseerde
titels beduidend kleiner is bij middelgrote dan bij grote literaire uitgeverijen.

Aandacht naar generatie
Voor aile nieuwe titels in het bestand is het geboortejaar van de auteur gere-
gistreerd." Op basis van het geboortejaar van de auteur zijn de titels in een
aantal categorieen ondergebracht. Tabel 10 geeft een overzicht van de aan-
dacht voor nieuwe titels per 'generatie' auteurs. In de tabel zijn titels waarvan
het geboortejaar van de auteur niet kon worden achterhaald en titels van de
hand van meerdere auteurs niet verdisconteerd."

Voor beide jaren geldt dat het percentage gerecenseerde titels en daarmee
ook het gemiddeld aantal recensies per titel het hoogst is bij de jongste gene-
ratie(s) auteurs. Daarentegen ligt de gerniddelde omvang van de besprekin-
gen juist lager voor titels van auteurs die geboren zijn in 1945 of later. De ge-
middelde aantallen recensies per besproken titel ontlopen elkaar niet erg
veel."

Tabel 10. Aandacht naar generatie.

II bB~bJBl~1
Voor 1905 46 21=47% 30 6.5 510 9 2=22% 03 1.5 388

1905-1924 107 59=55% 3.3 5.9 535 89 29=33% 1.4 4.1 411

1925-1944 149 100=67% 4.6 6.8 466 202 80=40% 2.1 5.2 407

na 1944 59 43=72% 4.2 5.7 409 194 116=60% 3.2 5.4 366

T = aantal nieuwe titels; B = aantal besproken titels; GT = gemiddeld aantal recensies per
titel; GB = gemiddeld aantal recensies per besproken titel; GL = gemiddelde lengte
recensies per besproken tite!'

33 Zie paragraaf 2.l.
34 Het betreft hier voor 1978 respectievelijk 59 en 24 titels en voor 1991 respectievelijk 101 en
62 titels.
35 Met uitzondering van in 1991 verschenen titels van de hand van auteurs die voor 1905 zijn
geboren. Aangezien het slechts een tweetal titels betreft, zegt het gemiddelde in dit geval weinig.
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Aandacbt voor debuten
Onderzocht is in hoeverre er sprake is van verschillen in de aandacht voor
debuurwerken" en andere nieuwe tite!s. Binnen de laatste categorie is onder-
scheid gemaakt tussen reguliere tite!s en bijzondere uitgaven, zoals bloemle-
zingen, coprodukties van twee of meer auteurs, omnibussen en verzame!de
werken. Voor beide jaren ge!dt dat de categorie 'bijzondere uitgaven' qua
hoeveelheid gerecenseerde titels lager scoort dan reguliere tite!s en debuten.

Wanneer de aandacht voor debuutwerken wordt vergeleken met die voor
reguliere nieuwe titels, kan met betrekking tot 1978 worden vastgeste!d dat
zowe! het percentage gerecenseerde tite!s als het gernidde!d aantal recensies
per besproken tite! voor debuutwerken lager ligt dan voor reguliere nieuwe
titels. Debuutwerken blijken bovendien lager te scoren gelet op de gernidde!-
de omvang van de besprekingen. Van de debuutwerken uit 1991 wordt onge-
veer een even groot dee! gerecenseerd als van de reguliere tite!s uit dat jaar.
Wei ontvangen ook de (in de Nederlandse pers gerecenseerde) debuten uit
1991 gerniddeld rninder en kortere besprekingen dan tite!s van auteurs die al
eerder poezie of proza in boekvorrn hebben gepubliceerd.

Tabel 11. Aandacht voor debuten en ouerige nieuwe titels.

1978 1991

T B GT GB GL AT BT GT GB GL

~ebuut 95 48=49010 2.9 5.9 413 126 53=42% 1.7 4.0 360

Regulier 269 159=590/0 3.7 6.3 489 444 173=390/0 2.2 5.5 402

Bijzonder 80 34=43% 2.6 6.1 499 87 12=14% 0.4 29 361

tI"otaal 444 241 =54% 3.4 6.2 475 657 238=36% l.8 5.1 391

T = aantal nieuwe utels, B = aantal besproken tirels; GT = gemiddeld aantal recensies per
titel, GB = gemiddeld aantal recensies per besproken titel; GL = gemiddelde lengte
recensies per besproken ntel,

3 Verschillen in de mate van aandacht voor individuele titels

In de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk is de veronderstelling uitgespro-
ken dat dag- en weekbladcritici zich bij hun selectie van te bespreken werken
in hoge mate laten leiden door de aandacht die eerder werk van de betrok-
ken auteurs van de zijde van de kritiek ten deel is gevallen. De bevindingen
in de vorige paragraaf geven aan dat de mate van kritische aandacht voor
nieuwe titels samenhangt met het genre van de tite!, de geografische her-

36 Zie paragraaf 2.1.
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komst van de titel, het type uitgeverij dat de titel uitbrengt en de genera tie
waartoe de auteur behoort: prozawerken ontvangen gemiddeld genomen
meer besprekingen dan dichtbundels; Nederlandse titels krijgen gemiddeld
meer aandacht dan Vlaamse uitgaven; publikaties van grote literaire uitgeveri]-
en ontvangen gemiddeld meer besprekingen dan publikaties van middelgrote
litera ire uitgeverijen en deze ontvangen op hun beurt weer meer recensies
dan titels van niet-literaire en kleine uitgeverijen; titels van jongere auteurs
worden gemiddeld vaker besproken dan die van oudere auteurs.

In paragraaf 3.1 wordt met behulp van multiple regressie-analyse nagegaan
in hoeverre de variantie in de mate van aandacht die nieuwe titels in de Ne-
derlandse dag- en weekbladkritiek ten deel valt aan de hand van de zojuist
genoemde factoren kan worden verklaard. Debuutwerken zullen hierbij bui-
ten beschouwing worden gelaten.

Wanneer critici moeten besluiten of zij al dan niet een bespreking zullen wij-
den aan een debuutwerk, zijn ze doorgaans niet in de gelegenheid om de lite-
rair-kritische belangstelling voor eerder werk van de auteur in aanmerking te
nemen. Ik veronderstel dat critici zich bij het nemen van deze beslissing in
sterke(re) mate (dan in het geval van niet-debutanten) laten leiden door de
status van de uitgeverij waarbij het debuut is verschenen. In paragraaf 3.2 wordt
onderzocht in hoeverre de variantie in de mate van aandacht voor debuutwer-
ken wordt verklaard door de variabele type uitgeverij. Ook wordt nagegaan
in hoeverre het genre van het debuut hierbij een rol speelt.

De analyses in deze paragraaf zijn aileen voor 1978 uitgevoerd. De reden
hiervoor is een praktische en heeft te maken met de verzameling van gege-
yens over de aandacht die eerder werk van de betrokken auteurs in de Ne-
derlandse dag- en weekbladkritiek he eft ontvangen. Voor 1978 kon ik name-

deel van de betrokken auteurs de benodigde gegevens bevatte. Gezien de be-
vindingen in de vorige paragraaf, is het echter onwaarschijnlijk dat de hierna-
volgende analyses met betrekking tot 1978, voor 1991 tot sterk afwijkende re-
sultaten zouden hebben geleid.

3.1 De aandacbt voor werken van niet-debutanten

Corpus en variabelen
De mate van aandacht voor nieuwe titels is gemeten in aantallen recensies. Voor
wat betreft de variabele type uitgeverij is onderscheid gemaakt tussen grote

37 KUB-Recensiebestand 1975-1980. Dit bestand bevat gegevens over alle, in de Nederlandse
dag- en weekbladpers verschenen recensies, artikelen en interviews met betrekking tot Neder-
landstalige literatuur, voorzover aanwezig in de knipselarchieven van het N1.MD en NBLC. Eerder
is aangegeven dat deze archieven met name voor de regionale dagbladpers, niet compleet zijn.
Zie Bijlage III-C (978) voor een overzicht van de dag- en weekbladen waaruit de litera ire bijdra-
gen over de periode 1975-1978 systematisch bij deze instelJingen zijn verzameld.
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literaire, grote niet-literaire, middelgrote literaire, midde!grote niet-literaire en
kleine uitgeverijen. Ten aanzien van de variabele genre is gedifferentieerd tussen
poezie en proza. De variabele geografische herkomst omvat de categorieen
Nederlands en Vlaams." Met betrekking tot de variabele generatie is onderscheid
gemaakt tussen auteurs geboren voor 1925en auteurs geboren in 1925 of later.

Bijde verzameling van gegevens omtrent de mate van aandacht voor eerder
werk van de auteur is als voigt te werk gegaan. Het tite!bestand uit 1978 om-
vat 444 nieuwe oorspronkelijk Nederlandstalige proza- en poeziewerken, Een
dee! van deze nieuwe tite!s betreft bloemlezingen, omnibussen, postume edi-
ties, verzamelde werken en coprodukties van twee of meer auteurs. Deze
titels (80 in totaal) en debuutwerken (95 tite!s) zullen bij de analyses in deze
paragraaf buiten beschouwing worden gelaten. Voor de resterende 269 tite!s
is nagegaan wanneer de vorige tite! van de auteur in kwestie is verschenen.
Hierbij is gebruik gemaakt van Brinkman's Cumulatieve Catalogus van boe-
ken, het Lectuur-Repertorium en Zuiderent e.a. (1980-), Onder uorige titel is
verstaan: de vorige publikatie van een auteur behorend tot hetzelfde genre als
diens nieuwe tite!' Omnibussen, verzamelde werken, en deregelijke zijn hier-
bij niet in aanmerking genomen. Tabe! 12 geeft een indruk van het publika-
tieritme van de auteurs uit het bestand.

Tabel 12. Tijdsinterval tussen nieuwe titel en vorige titel van auteur.

Tijdsinterval Aanral titels

A: 0-1 jaar 106 = 41%
B: 2-3 jaar 81') = 31%
C: 4-7 jaar 43 = 16%
D: > 7 jaar 32 = 12%

Totaal 262 = 100%'"

.) Te lezen als: voor 81 nieuwe titels geldt dat het twee a drie jaar geleden is dat de auteur
ervan een boekpublikatie in hetzelfde genre realiseerde.

Nagegaan is of de variabele publikatieritme als onafhankelijke variabe!e in de
multiple regressie-analyse opgenomen diende te worden. Via een variantie-ana-
lyse is getoetst of de in rabel12 onderscheiden 'publikatieritme-groepen' ver-
schillen wat betreft de aantallen ontvangen recensies per tite!. Uit tabel 13 kan
worden opgemaakt dat er geen sprake is van significante verschillen tussen de
vier groepen qua aantallen ontvangen recensies. De variabe!e publikatieritme
zal daarom in de hiemavolgende analyses buiten beschouwing worden gelaten.

38 Zie paragraaf 2.1 voor de gehanteerde indelingscriteria bij de variabelen 'type uitgeveri]' en
'geografische herkomst'.
39 Voor zeven titels kon de vorige publikatie van de betrokken auteur niet eenduidig worden
vastgesreld. Deze tttels worden in het vervolg buiten beschouwing gelaten.
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Tabel13. Variantie-analyse van verscbillen in aandacbt tussen 'publikatierit-
me-categorieen.

Bron 55 df MS F P

Groepseffect 105.4981 3 35.1160 1.33 ns
Error 6820.9905 258 26.6787

Totaal 6926.4886 261

SS = kwadraatsom (Sum of Squares); df = aantal vrijheidsgraden (degrees of freedom); MS
= gemiddelde kwadraatsom (Mean Squares); F = F-waarde; p = significantie-niveau F-waarde.

Met behulp van het KUB-Recensiebestand 1975-1980 en het knipselarchief
van het NlMD is nagegaan hoeveel aandacht, gemeten in aantallen recensies,
de vorige titel van iedere auteur in de Nederlandse dag- en weekbladpers
heeft ontvangen. Hierbij heb ik mijbeperkt tot de auteurs, die niet langer dan
zeven jaar geleden hun vorige titel publiceerden (categorie A, B en C uit tabel
12). Het te analyseren corpus boektitels omvat bijgevolg 230 titels. Tabel 14
geeft een overzicht van de samenstelling van het corpus, gedifferentieerd naar
genre en type uitgeverij.

Tabel 14. Samenstelling van bet corpus boektitels.

Type uitgeverij Proza Poezie Totaal

A: groot literair 47 16 63
B: groot niet-literair 22 1 23
C: middel literair 27 16 43
D: middel niet-literair 24 24 48
E: klein 29 24 53
Totaal 149 81 230

Analyse en resultaten
Mer behulp van multiple regressie-analyse is de invloed van de vijf hiervoor
genoemde variabelen op de mate van aandacht voor nieuwe titels onder-
zocht. De set onafhankelijke variabelen omvat een variabele van ratio-niveau
(aandacht eerder werk) en vier variabelen op norninaallordinaal meetniveau
(type uitgeverij, genre, geografische herkomst en generatie). am opname van
de vier laatstgenoemde variabelen in de regressie-analyse mogelijk te maken
is effect-coding toegepast. Kortweg komt effect-coding erop neer dat voor
elke variabele k-l (aantal groepen of categorieen-I) vectoren worden gegene-
reerd, hetgeen voldoende is om van ieder element eenduidig te bepalen tot
welke groep het behoort. In iedere vector wordt aan leden van een bepaalde
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groep een 1 toegekend; de leden van de overige groepen krijgen een 0, met
uitzondering van de leden behorend tot de laatste groep waaraan in elke vec-
tor een -1 wordt toegekend. Voor de variabele type uitgeverij zijn bijvoor-
beeld vier vectoren gegenereerd die tezamen deze variabele representeren. In
de eerste vector hebben de titels die verschenen bij een grote literaire uitge-
verij een 1, de titels die verschenen bij een kleine uitgeverij een -1 en de ove-
rige titels een ° gekregen. In de tweede vector hebben titels die zijn uitge-
bracht door een grote niet-Iiteraire uitgeverij een 1, de titels die verschenen
bij een kleine uitgeverij wederom een -1 en de overige titels een ° gekregen,
etc.40

Om eventuele interactie-effecten te toetsen zijn multiplicatieve termen aan
de analyse toegevoegd. Deze toevoeging blijkt niet te leiden tot een statistisch
significante toename van de proportie verklaarde variantie in de mate van
aandacht voor nieuwe titels. Dit betekent dat kan worden volstaan met een
model waarin alleen hoofdeffecten zijn opgenomen.

Tabel 15. Multiple regressie-analyse van de aandacbt voor nieuwe titels met
5prediktoren.

Bran R2 SS df MS F P

Gezamenlijke prediktoren .725 4695.380 8 586.922 72.950 <.001
lResidueel 1778.050 221 8.045

iAandacht eerder werk 1 166.308 <.001
trype uitgeverij 4 15.167 <.001
Genre 1 2.718 ns
Geografische herkomst 1 1.740 ns
Generatie 1 2.237 ns

R2~ praportie verklaarde variantie, SS ~ kwadraatsom (Sum of Squares); df ~ aantal vrij-
heidsgraden (degrees of freedom); MS ~ gemiddelde kwadraatsom (Mean Squares); F = F-
waarde; p = significantie-niveau F-waarde.

In tabel 15 zijn de resultaten van de multiple regressie-analyse weergegeven.
Uit de bovenste helft van de tabel kan worden afgelezen dat de vijf onafhan-
kelijke variabelen tezamen 72.5 procent van de variantie in de mate van
aandacht voor nieuwe titels verklaren. Significantie van de uiteindelijk resulte-
rende multiple R impliceert echter niet dat aile onafhankelijke variabelen in
significante mate bijdragen aan de hoeveelheid verklaarde variantie. Daarom
is voor elk van de onafhankelijke variabelen nagegaan of toevoeging van de
betreffende variabele aan de vergelijking gepaard gaat met een significante
toename van de proportie verklaarde variantie. Hiertoe zijn een vijftal analy-
ses uitgevoerd, waarbij de onafhankelijke variabelen beurtelings als laatste in

40 Zie Pedhazur 0982: 289-329) voor een uitgebreide bespreking van effect-coding.
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de vergelijking zijn opgenomen." Vervolgens is met behulp van een F-toets
nagegaan, of de covariantie van de als laatste ingevoerde variabele met de af-
hankelijke variabele onder aftrek van de variantie die door de eerder inge-
voerde varia belen wordt verklaard, significant is.

Uit de onderste helft van tabel 15 kan worden opgemaakt welke van de on-
afhankelijke variabelen in significante mate bijdragen aan de hoeveelheid ver-
klaarde variantie. De variabelen genre, geografische herkomst en generatie
verklaren geen extra variantie in de mate van aandacht voor nieuwe titels
wanneer zij aan de vergelijking worden toegevoegd. De overige twee variabe-
len, aandacht voor eerder werk en type uitgeverij, blijken elk een significante
bijdrage te leveren aan de verklaarde variantie.

Tabel 16. Multiple regressie-analyse van de aandacht voor nieuwe titels met
als prediktoren 'aandacbt eerder werk' en 'type uitgeuerij'.

IBran R2 SS df MS F P

Gezamenlijke prediktoren .718 4652.%3 5 930.592 114.505 <.001

Residueel 1820.467 224 8.127

iAnalysevolgorde R2 stap 1 R2 stap 2

1: Aandacht eerder werkl .640 .718

[Type uitgeverij
2: Type uitgeverij! .480 .718

Aandacht eerder werk

Legenda: zie tabel 15.

Tabel 16 laat zien dat wanneer aileen deze 2 variabelen in de vergelijking
worden opgenomen, de resulterende R2 nagenoeg gelijk is aan die in het mo-
del met vijf prediktoren. Hoewel bij toevoeging van be ide prediktoren aan de
vergelijking de hoeveelheid verklaarde variantie significant toeneemt, verschilt
de omvang van deze toenamen aanmerkelijk. Toevoeging van de variabele
aandacht eerder werk gaat gepaard met een substantiele stijging in de propor-
tie verklaarde variantie. In vergelijking hiermee is de toename in R2 die opna-
me van de variabele type uitgeverij in de tweede stap van de analyse teweeg-
brengt gering.

41 Omdat variabele 'type uirgeverij' gerepresenteerd wordt door meer dan een vector, is het hier
niet mogelijk am een variabele-selectieprocedure, bijvoorbeeld de stepwise-methode, toe te pas-
sen (tenzi] gebruik gemaakt zou worden van criterion-scaling). Cf. Pedhazur 0982: 391). Gege-
yen her beperkte aantal onafhankelijke varia belen hierboven, bleek het doenlijk am een reeks
analyses uit te voeren, waarbij de varia belen in verschillende volgorden in de vergelijking wor-
den opgenomen. Overigens verdient een dergelijke aanpak sowieso de voorkeur boven de diver-
se variabele-selectieprocedures.
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Tabel 17. Multiple vergelijkingen tussen de gemiddelde scores van de vii! uit-
geuerijcategorieen.

Type uitgeverij Oorspronkelijk Aangepast Gem. aandeel
gemiddelde gemiddelde eerder werk

A: groot Iiterair 9.333 6.563 7.570
B: groot niet-Iiterair 1.347 2.684 1.130
C: middel Iiterair 5.604 4.103 5.581
D: middel niet-literair 0.875 2.161 1.208
E: klein 0698 2345 0.642

Vergeleken groepen (df 1, 224) F p

A vs B 26.347 <.01
A vs C 18.543 <.01
A vs D 50.334 <.01
A vs E 46.776 <.01
B vs C 3.445 «.10)
B vs D < 1 ns
B vs E < 1 ns
C vs D 9.447 <.01
C vs E 7.827 <.01
o vs E < 1 ns

Legenda: zie tabel 15.

De significante toenarne in R2 die toevoeging van de vectoren voor de va-
riabele type uitgeverij in de tweede stap van de analyse teweegbrengt, houdt
in dat er onder controle van het effect van de variabele aandacht eerder werk
nog sprake is van onderlinge verschillen tussen de vijf onderscheiden uitgeve-
riicategorieeen in gemiddeld aantal ontvangen recensies. Er is met andere
woorden sprake van onderlinge verschillen tussen de zogenaamde 'aange-
paste groepsgemiddelden' (adjusted means). Verwerping van de nul-hypothe-
se, i.e. dat de aangepaste groepsgemiddelden niet verschiIlen, impliceert ech-
ter niet dat aIle groepen significant van elkaar verschillen. Om te achterhalen
welke groepen significant van elkaar verschillen, zijn de aangepaste gemid-
delde scores paarsgewijs met e1kaar vergeleken." Tabel 17 geeft de resultaten
van deze multiple vergelijkingen.

De titels van grote litera ire uitgeverijen blijken gemiddeld Significant meer
aandacht te ontvangen dan aIle andere groepen. De gemiddelde score van de
groep middelgrote literaire uitgeverijen is op zijn beurt Significant groter dan
die van de overige drie categorieen, zij het dat het verschil met de grote niet-

42 Zie Pedhazur 0982: 504-513) voor de wijze waarop respectievelijk aangepaste gemiddelde
scores en de F-ratio voor de vergelijking russen rwee aangepaste gemiddelde scores berekend
kunnen worden.
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literaire uitgeverijen ten hoogste marginaal significant is. De kleine en de niet-
literaire uitgeverijen (B, D en E) vertonen onderling geen verschillen.

3.2 De aandacbt voor debuutwerken

Corpus en variabelen
In deze paragraaf wordt de invloed van de variabele type uitgeverij op de
mate van aandacht voor debuutwerken onderzocht. Tevens wordt nagegaan
of het genre van het debuut hierbij een rol speelt. Bij de bepaling van het
corpus debuutwerken is onder debuut verstaan: de eerste boekpublikatie die
een auteur in het betreffende genre op zijn of haar naam heeft gebracht. Het
corpus bestaat dus deels uit werken van auteurs die v66r hun proza- of poe-
ziedebuut reeds een of meerdere boekpublikaties in een ander genre hebben
gerealiseerd. In tabel 18 wordt een overzicht gegeven van het aantal debuut-
werken uitgesplitst naar type uitgeverij en genre.

Tabel 18. Samenstelling van het corpus debuutwerken.

Type uitgeverij Proza Poezie Totaal

A: groot Iiterair 11 8 19
B: groot niet-Iiterair 5 3 8
C: middel Iiterair 4 6 10
D: middel niet-literair 7 22 29
E: klein 22 7 29

Totaal 49 46 95

Analyse en resultaten
Om de variabelen type uitgeverij en genre in de multiple regressie-analyse te
kunnen opnernen, is evenals in de vorige paragraaf gebruik gemaakt van ef-
fect-coding. Op de eerste plaats is getoetst of er sprake is van een interactie-
effect. Aangezien de toevoeging van de vier interactie-termen aan de vergelij-
king geen significante toename in R2 tot gevolg bleek te hebben, is vervolgd
met de toetsing van hoofdeffecten. Tabel 19 geeft de resultaten. Gezamenlijk
verklaren type uitgeverij en genre 66 procent van de variantie in de mate van
aandacht voor debuutwerken. Voor beide variabelen geldt dat ze een signifi-
cante hoeveelheid extra variantie verklaren, wanneer ze als laatste in de ver-
gelijking worden opgenomen. Toevoeging van de variabele genre leidt echter
maar tot een marginale toename in R2, terwijl na opname van de variabele
type uitgeverij de hoeveelheid verklaarde variantie met circa 63 procent blijkt
gestegen.
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Tabel 19.Multiple regressie-analyse van de aandacht voor debuutwerken met
als predictoren 'type uitgeuerij' en 'genre'.

Bron R2 SS df MS F P

k;ezamenlijke prediktoren .663 1222.194 5 244.438 35.102 <.001
lResidueel 619.762 89 6.963

iAnalysevolgorde R2 stap 1 R2 stap 2

1: Type uitgeverij/Genre .638 .663
2: Genre/Type uitgeverij .031 .663

Legenda: zie label 15.

Aan het begin van deze paragraaf werd de veronderstelling uitgesproken, dar
de mate van aandacht voor een debuut sterker afhangt van het type uitgeverij
waarbij de titel verschijnt dan de mate van aandacht voor andere nieuwe ti-
tels. Door de respectievelijke proporties verklaarde variantie te vergelijken,
die resulteren wanneer zowel de mate van aandacht voor debuutwerken als
die voor werken van niet-debutanten uitsluitend geregresseerd wordt op de
variabele type uitgeverij, kan een tentatief antwoord worden verkregen op de
vraag of de factor uitgeverijtype in het geval van debutanten de Jacto zwaar-
der weegt. Wanneer alleen de variabele type uitgeverij in de analyse wordt
opgenomen, verklaart deze 64 procent van de variantie in de mate van aan-
dacht voor debuutwerken en 48 procent van de variantie in de hoeveelheid
aandacht voor titels van niet-debutanten." Dit suggereert dat in het geval van
debutanten de factor type uitgeverij meer gewicht in de schaallegt dan in het
geval van niet-debutanten.

Aangezien de variabele type uitgeverij meer dan twee categorieen omvat,
kan niet worden volstaan met de constatering dat er sprake is van een signifi-
cant groepseffect. Immers, uit de verwerping van de nul-hypothese voIgt niet
dat de gemiddelde scores van alle uitgeverijcategoneen significant van elkaar
verschillen. Om vast te stellen welke van de vijfonderscheiden uitgeverij-cate-
gorieen onderling verschillen zijn de groepsgemiddelden paarsgewijs met
elkaar vergeleken. Anders dan in de vorige paragraaf zijn hier de oorspron-
kelijke groepsgemiddelden met elkaar vergeleken. In een model met twee
categoriale variabelen kan bij het doen van multiple vergelijkingen voor de
ene variabele, de andere variabele worden genegeerd. Er kan, met andere
woorden, te werk worden gegaan alsof de betreffende variabele de enige is
in het model, met dien verstande dat voor de berekening van de F-ratio de
residuele gerniddelde kwadraatsom uit de 'overall-analyse' wordt gebruikt."

43 Zie respectievelijk tabel 19: analysevolgorde 1, stap 1 en tabel 16: analysevolgorde 2, stap 1.
44 Zie Pedhazur 0982: 358vv). Voor de berekening van de F-ratio is formule 10.5 toegepast.
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De paarsgewijze vergelijkingen tussen de gemiddelde scores van de vijf uitge-
verijcategorieen leveren vrijwel hetzelfde beeld op als tabel 17, waar voor ti-
tels van niet-debutanten de (aangepaste) gemiddelde scores van de uitgeverij-
categorieen zijn vergeleken. Ook voor debuten geldt dat de grate literaire uit-
geverijen significant hoger scoren dan aile andere categorieen. Debuten uitge-
bracht door een middelgrote literaire uitgeverij blijken op hun beurt signifi-
cant meer aandacht te ontvangen dan debuten verschenen bij kleine en (grate
en middelgrote) niet-literaire uitgeverijen. De gemiddelde scores van de drie
laatstgenoemde categorieen vertonen onderling geen verschillen.

Tabel 20. Multiple vergelijkingen tussen de gemiddelde scores van de 5 uitge-
oerijcategorieen.

[rype uitgeverij Gemidde\de Vergeleken (df 1,85): F p

iA: groat literair 9.631 A vs B < .01
B: groot niet-literair 1.000 A vs C < .01
C: middel literair 4.600 A vs D < .01
D: middel niet-literair 0.758 A vs E < .01
P: klein 0.826 B vs C < .01

B vs D < 1 ns
B vs E < 1 ns
C vs D < .01
C vs E < .01
D vs E < 1 ns

4 Variaties en patronen in de aandacht van periodieken en critici

De concentratie van de literair-kritische aandacht op een beperkt deel van het
titelaanbod (zie paragraaf 2.3), geeft aan dat binnen de dag- en weekbladpers
tot op grate hoogte overeenkomstige beslissingen worden genomen omtrent
de vraag welke titels het verdienen om gerecenseerd te worden. Dit impli-
ceert echter niet dat periodieken geen verschillen vertonen in hun selectie
van te bespreken werken. Behalve qua hoeveelheid gepubliceerde recensies,
kunnen periodieken zich onderscheiden wat betreft de samenstelling van de
gemaakte selectie, bijvoorbeeld in de relatieve aandacht die zij aan diverse
genres of aan publikaties van bepaalde uitgeverijen en auteurs besteden. Di-
verse factoren kunnen aan dergelijke verschillen ten grandslag liggen. Een
voorname rol speelt, naar ik aanneem, het lezerspubliek van een blad. De be-
hoefte van dit publiek aan informatie over het boekenaanbod vormt een be-
langrijke reden voor dag- en weekbladredacties om ruimte voor boekbespre-
kingen te reserveren. Daarbij mag worden verondersteld dat zij er tot op
zekere hoogte naar zullen streven om hun literaire informatie af te stemmen
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op de belangstelling" van hun lezers. De bevinding dat prozawerken en Ne-
derlandse uitgaven in de Nederlandse dag- en weekbladpers meer aandacht
krijgen dan dichtbundels en Vlaamse titels, houdt vermoedelijk verband met
het feit dat het Nederlandse literaire publiek in her algemeen gesproken de
voorkeur geeft aan verhalend proza en aan werk van Nederlandse auteurs.
Dag- en weekbladen richten zich echter deels op verschillende lezersgroepen.
Veel regionale dagbladen bedienen een (in cultureel opzicht) relatief laag ge-
schoolde lezerskring. Hetzelfde geldt voor de zogenoemde 'popular papers'
onder de landelijke dagbladen, her Algemeen Dagblad en De Telegraaf:" Ge-
zien de hoogte en/of aard van hun opleiding, wordt doorgaans aangenomen
dat de lezers van deze bladen minder belangstelling hebben voor literatuur,
laat staan voor het door veellezers als moeilijk ervaren poeziegenre, dan her
(cultureeI gezien) hoger geschoolde publiek waarop de opinieweekbladen en
de (overige) landelijke dagbladen zich richten, Daarentegen zouden zij een
relatief sterke voorkeur hebben voor niet-literair proza. Een ander punt waar-
op de lezers van regionale bladen zich vermoedelijk onderscheiden van die
van landelijke bladen, is dat zij, ook op literair gebied, relatief sterk gemteres-
seerd zijn in informatie die de eigen regio betreft.

Een en ander leidt tot de verwachting dat zowel de hoeveelheid gepubliceer-
de recensies als de gerueverdeling van de recensies per type periodiek ver-
schillen: de meeste regionale kranten en de zojuist genoemde 'popular papers'
binnen de landelijke dagbladpers publiceren minder boekbesprekingen dan
de (overige) landelijke bladen en reserveren daarbij betrekkelijk weinig ruimte
voor poezie en verhoudingsgewijs veel ruimte voor niet-Iiterair proza. Hoewel
zowel in de landelijke als de regionale pers het grootste deel van de aandacht
waarschijnlijk uitgaat naar titels van de, veelal in Amsterdam gevestigde, grote
en middelgrote literaire uirgeverijen, verwacht ik verder dat regionale bladen
relatief gezien meer aandacht besteden aan werken die elders in Nederland
zijn verschenen, dat wi! zeggen aan titels van uitgeverijen en auteurs die een
binding hebben met de regio waarop deze bladen zich rich ten. In paragraaf
4.l. zal ik nagaan of deze veronderstellingen sporen met de empirie.

De samenstelling van de bespreekselectie van critici leent zich vanwege de
sterke variatie in de hoeveelheid gepubliceerde besprekingen per recensent
minder goed voor een onderlinge vergelijking dan die van periodieken. Uiter-
aard betekent dit niet dat critici geen verschillen vertonen wat betreft de rela-
tieve aandacht die zi] aan bepaalde categorieen van titels schenken of dat zij
geen keuzen zouden maken die afwijken van die van collega-critici. Het feit
dat een aanzienlijk deel van de titels uit beide onderzochte jaren slechts een
of enkele recensies heeft ontvangen," geeft aan dat er wei degelijk sprake is

45 Of liever de veronderstelde belangstelling. Het beeld dat een dag- of weekbladredactie heeft
van de interesses van zijn doelgroep, hoeft immers geen werkelijkheidsgetrouw beeld te zijn.
46 Zie Nationaal Onderzoek Persmedia (1982).
47 Zie tabel S.
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van 'afwijkende' keuzen. Ik veronderstel echter dat de mate waarin critici af-
wijkende keuzen treffen niet louter individueel is bepaald, maar onder meer
verband houdt met de frequentie waarmee een criticus besprekingen levert.
Zoals gezegd, vertonen critici grote onderlinge verschillen qua recensieproduk-
tie. Tegenover critici die slechts een of enkele recensies per jaar publiceren,
staan critici die wekelijks een of meerdere boeken bespreken. Er zijn diverse
redenen om aan te nemen dat de laatstgenoemde categorie verhoudingsgewijs
rninder afwijkende keuzen uit het aanbod zal maken dan de eerste groep criti-
ci. Aan de ene kant lijken ze vanwege hun positie als vaste of reguliere recen-
sent sterker gehouden om hun aandacht te richten op titels die binnen de lite-
ratuurkritiek als belangwekkend gelden en dus ook door een groot aantal col-
lega-critici worden besproken. Anderzijds brengt deze positie met zich mee dat
ze ook meer gelegenheid hebben of krijgen om 'de krenten uit de pap' te be-
spreken. In paragraaf 4.2. zal deze veronderstelling worden getoetst.

4.1 Periodieken

Voor de publikatie van de 1494 en 1211 geregistreerde besprekingen met be-
trekking tot proza- en poezietitels uit 1978 en 1991 zijn respectievelijk 34 en
29 verschillende dag- en weekbladen verantwoordelijk. Bijlage III-C geeft een
overzicht van deze periodieken en hun recensieproduktie. Tabel 21 bevat ge-
gevens over de recensieproduktie per type periodiek.

Tabel 21. Recensieproduktie per type periodiek

11~199.---1 .-----11II 1978
I II III T I II III T

iAantal periodieken 6 8 20 34 5 7 17 29
iAantal recensies 300 398 796 1494 143 395 673 1211
~emiddeld per periodiek 50 50 40 44 29 56 40 42
~emiddelde lengte recensies 721 598 507 574 519 469 375 423

I = weekbladen, II = landelijke dagbladen, III = regionale dagbladen, T = totaal

Ruim de helft van alle geregistreerde recensies met betrekking tot het nieuwe
aanbod van proza en poezie uit 1978 en uit 1991 blijkt te zijn verschenen in
de regionale pers. Voor beide jaren geldt echter dat de regionale kranten ge-
rniddeld genomen aanmerkelijk rninder besprekingen hebben gepubliceerd
dan de landelijke dagbladen. Voor 1978 kan worden vastgesteld, dat het ge-
rniddelde aantal besprekingen in regionale bladen eveneens sterk achterblijft
bij dat in weekbladen, die gerniddeld evenveel recensies hebben gepubliceerd
als de landelijk dagbladen. Het jaar 1991 levert wat dit betreft een ander
beeld op. Het gerniddelde aantal weekbladrecensies blijkt sterk gedaald ten
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opzichte van 1978 en daarmee aanzienlijk lager te liggen dan de gemiddelde
aantallen recensies die in de landelijke en regionale dagbladpers zijn versche-
nen. Verder laat de tabel voor beide jaren zien dat de regionale dagbladrecen-
sies gemiddeld genomen beduidend kleiner van omvang zijn dan de recensies
die in de landelijke pers werden gepubliceerd. De weekbladrecensies onder-
scheiden zich op hun beurt van de landelijke dagbladrecensies door een gro-
tere gemiddelde lengte.

Ten aanzien van de recensieproduktie van de zogeheten 'popular papers'
kan uit Bijlage III-C worden opgemaakt dat het aantal recensies dat in De
Telegraaf met be trekking tot titels uit 1978 en 1991 is verschenen, ver achter-
blijft bij het gemiddelde aantal recensies in landelijke dagbladen over deze ja-
reno Voor wat betreft 1991 blijkt ook het aantal recensies in het Algemeen
Dagblad aanmerkelijk onder het gemiddelde van de landelijke dagbladpers te
liggen. Verrassend is het grote aantal besprekingen dat deze krant van titels
uit 1978 heeft geleverd. Hierbij moet echter de kanttekening worden gemaakt
dat het Algemeen Dagblad voor wat betreft beide jaren en met name 1978 zo-
wei qua gemiddelde lengte van de gepubliceerde recensies als qua percenta-
ge exclusieve recensies stukken lager scoort dan de overige bladen. Het per-
centage recensies dar volledig is gewijd aan een titel bedraagt in deze krant
nag geen 25 procent, terwijl het in de overige landelijke kranten 60 procent
of meer bedraagt.

Aandacht naar genre per type periodiek
Nagegaan is of de drie soorten periodieken zich van elkaar onderscheiden
qua verde ling van de recensies over de genres poezie en proza en wat betreft
de relatieve aandacht voor literair en niet-literair proza. De chi-kwadraat-toets
is uitgevoerd om vast te stellen of er een verband bestaat tussen 'type perio-
diek' enerzijds en 'aandacht per genre' en 'aandacht voor literair/niet-literair
proza' anderzijds."

In tabel 22 wordt per type periodiek de verdeling van de recensies over de
genres poezie en proza (A) en over literair en overig proza (B) weergegeven.
Tussen haakjes zijn de verwachte frequenties verme!d, i.e. de frequenties die
verkregen worden wanneer de varia belen volledig onafhankelijk van elkaar
zijn.

Met betrekking tot 1991 wijst de chi-kwadraat-toets uit dat de drie catego-
rieen significant van e!kaar verschillen qua verdeling van de recensies over de
beide genres. Hoewel binnen elke categorie bladen slechts een klein deel van
de besprekingen poezie betreft, blijkt de regionale pers verhoudingsgewijs
minder aandacht aan poezietitels te besteden dan de landelijke periodieken.

48 Mel deze test wordt bepaald hoe groot het verschil is tussen de waargenomen en de
verwachte frequenties. De re toetsen hypothese hierbij luidt dat er geen verschil besraat, m.a.w.
dar de onderzochte variabelen onafhankelijk van elkaar zijn.
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Tabel 22. Aandacbt naar genre en naar literair/niet-literair proza per type
periodiek.

1978 1991

I II III T I II III T

A:
Poezie 74 98 212 384 22 69 79 170

(77) (02) (205) (20) (55) (95)
Proza 226 300 584 1110 121 326 594 1041

(223) (296) (591) (123) (340) (578)

B:
iterair 210 275 507 992 117 298 556 971

(202) (268) (522) (113) (304) (554)
Niet-literair 16 25 77 118 4 28 38 70

(24) (32) (62) (8) (22) (40)

I = weekbladen, II= landelijke dagbladen, III = regionale dagbladen, T = toraal.
1978: A. Chi-kwadraat = 0.772, P = ns I B. Chi-kwadraat = 8.676, P = < 0.05.
1991: A. Chi-kwadraat = 7.016, P = < 0.05 lB. Chi-kwadraat = 4.162, P = ns.

Voor wat betreft 1978 is er geen sprake van onderlinge verschillen tussen de
drie categorieen periodieken in de mate van aandacht die zij voor beide gen-
res aan de dag leggen. Binnen elk segment van de dag- en weekbladpers
heeft circa drie kwart van de recensies betrekking op prozatitels, terwijl onge-
veer een kwart van de besprekingen een dichtbundel tot onderwerp heeft."
Daarbij moet worden aangetekend dat er binnen de regionale pers sprake is
van grote oucler liuge verschlllen wat betreft de rclaticvc aandacht die aan bei
de genres wordt geschonken. Bijlage III-C laat zien dat voor ongeveer de helft
van de regionale bladen het percentage poeziebesprekingen ver onder het
gemiddelde over 1978 ligt. Anderzijds zijn er een vijftal regionale bladen
- Provinciale Zeeuwsche Courant, Het Vaderland, Haarlems Dagblad, Tuban-
tia en Gooi- en Eemlander -, waarvan de recensieproduktie voor 40 a 50 pro-
cent uit poezierecensies bestaat, een score waar aile landelijke bladen met uit-
zondering van het Nederlands Dagblad ruimschoots onder blijven. In de reste-
rende regionale periodieken wijkt het percentage poezierecensies slechts in
geringe mate af van de gemiddelde score en is daarmee vergelijkbaar met het
percentage recensies dat in de meeste landelijke bladen aan poezie is gewijd.

49 Wei blijkt de regionale pers significant meer aandacht Ie schenken aan poezie die niet bij een
literaire uitgeverij is verschenen dan de landelijke pers. De landelijke dag- en weekbladen beste-
den respectievelijk 91 procent en 93 procent van hun poeziebesprekingen aan titels die zijn uit-
gebracht door een grote of middelgrote literaire uitgeverij. Voor de regionale pers bedraagt dit
percentage 'slechts' 78 procent.
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Tabel 22 laat verder voor beide jaren zien hoeveel recensies per type pe-
riodiek aan literair en overig proza zijn gewijd. De chi-kwadraat van de gege-
vens over 1978 is statistisch significant. Binnen elke categorie bladen betreft
weliswaar het overgrote deel van de prozabesprekingen literair proza, maar
de regionale pers onderscheidt zich van de landelijke pers door meer bespre-
kingen van niet-literair proza te leveren. Voor wat betreft 1991 verschillen de
drie categorieen bladen niet significant van elkaar qua verdeling van de recen-
sies over literair en niet-literair proza. Binnen elke categorie gaat slechts een
zeer klein deel van de aandacht uit naar niet-literair proza.

Ten aanzien van 1978 kan aan de hand van Bijlage III-Cworden vastgesteld,
dat zowel De Telegraaf als het Algemeen Dagblad zich van de overige lande-
lijke bladen onderscheiden door het verhoudingsgewijs lage aandeel van
poeziebesprekingen in hun recensieproduktie (respectievelijk zestien en twaalf
procent tegenover een overall-percentage van 25). In De Telegraaf blijkt
bovendien twintig procent van de besprekingen aan niet-Iiterair proza te zijn
gewijd, terwijl dit percentage voor de overige landelijke dagbladen tussen de
nul en zeven ligt. Voor 1991 geldt dat de verdeling van de recensies over de
genres poezie en proza in De Telegraaf en het Algemeen Dagblad niet duide-
lijk afwijkt van die in de landelijke dagbladpers als geheel. Wel onderscheiden
beide periodieken zich van de overige landelijke kranten door relatief veel
ruimte voor de bespreking van niet-literair proza te reserveren (respectievelijk
elf en 21 procent tegenover een overall-percentage van zeven).

Aandacbt naar plaats van verschijning titel per type periodiek
In tabel 23 wordt per type periodiek een overzicht gegeven van de verde ling
van de recensies over titels die in Amsterdam en elders in Nederland zijn ver-
schenen. Besprekingen van Vlaamse titels zijn in de tabel buiten beschouwing
gelaten.

Zoals verwacht, heeft binnen elk segment van de dag- en weekbladpers het
gros van de recensies betrekking op titels die door een in Amsterdam gevestig-
de uitgeverij zijn uitgebracht. De chi-kwadraat-test wijst echter voor beide ja-
ren uit dat er sprake is van onderlinge verschillen tussen de drie typen perio-
dieken qua aandacht voor in Amsterdam en elders gepubliceerde titels. Voor
wat betreft 1978 onderscheidt de regionale pers zich zowel van de landelijke
dagbladen als van de weekbladen door relatief veel aandacht aan buiten Am-
sterdam verschenen titels te besteden. Ook ten aanzien van 1991 kan worden
geconstateerd dat bij de regionale pers de waargenomen frequenties voor el-
ders gepubliceerde titels hoger liggen dan de verwachte frequenties. Hoewel
de regionale bladen zich daarmee onderscheiden van beide categorieen lande-
lijke bladen, is er met name sprake van een contrast met de weekbladen, die
onevenredig veel aandacht aan Amsterdarnse uitgaven schenken.
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Tabel 23. Aandacbt naar plaats van uerscbijning titel per type periodiek.

1978 1991

I II III T I II III T

Amsterdam 236 317 564 1117 133 339 563 1035
(226) (301) (590) (123) (338) (574)

Elders 53 67 189 309 7 45 89 141
(63) (83) (163) (17) (46) (78)

I = weekbladen, II = landelijke dagbladen, III = regionale dagbladen, T = totaal.
1978: Chi-kwadraat = 11.139, P = < 0.01; 1991: Chi-kwadraat = 8.212, P = < 0.05.

De besprekingen die in de regionale pers worden gewijd aan elders in Neder-
land verschenen werken, kunnen uiteraard niet zonder meer worden toege-
schreven aan het bestaan van een regionale binding tussen de betrokken pe-
riodieken en titels, Het voorgaande geeft enkel aan dat de regionale pers ver-
houdingsgewijs veel aandacht schenkt aan de produkten van buiten Amster-
dam gevestigde uitgeverijen, niet of het hierbij gaat om besprekingen van titels
die zijn verschenen in het doelgebied van de onderhavige periodieken. Ook
wanneer het laatste het geval is, hoeft dit niet noodzakelijkerwijs een uitvloei-
sel te zijn van de regionale binding tussen periodiek en tite!' Pas wanneer er
sprake is van een 'afwijkende bespreekkeuze', dat wi! zeggen wanneer een
regionaal blad in vergelijking met andere bladen vee! aandacht besteedt aan
werk van een uitgeverij (of auteur) die in de betrokken regio is gevestigd (of
geboren), kan dit - en ook dan nog met het nodige voorbehoud - op conto
van de factor regionale binding worden geschreven. Daarbij kan 'relatief vee!
aandacht besteden aan: natuurhjk ook betekenen 'uberhaupt aandacht oeste-
den aan', dit in tegenstelling tot andere periodieken. Ik ben nagegaan in hoe-
verre er bij afwijkende bespreekkeuzen van regionale periodieken sprake is
van een regionale binding tussen de betrokken periodieken en uitgeverijenJ
auteurs. A1s afwijkende bespreekkeuzen van regionale periodieken zijn be-
schouwd: besprekingen van buiten Amsterdam verschenen titels die in de Ne-
derlandse pers als geheel slechts een a drie recensies hebben ontvangen. Met
betrekking tot het aanbod uit 1978 en 1991 zijn door regionale bladen in totaal
95 afwijkende bespreekkeuzen gemaakt. Voor tenminste 40 procent hiervan
ge!dt dat er sprake is van een regionale binding tussen titel en periodiek."

4.2 Critici

Van de 1494 en 1211 geregistreerde besprekingen met betrekking tot proza-
en poezietitels uit 1978 en 1991 zijn er respectievelijk 237 en 78 ongesigneerd.

50 Vennoedelijk is dit percentage in werkelijkheid groter, In nogal wat gevallen konden de
geboorte- en woonplaats van de betrokken auteur namelijk met worden achterhaald.
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Deze recensies worden in het hiemavolgende buiten beschouwing gelaten.
Voor de resterende 1257 en 1133 recensies hebben respectievelijk 174 en 200
verschillende recensenten getekend. Zoals gezegd, vertoont de recensiepro-
duktie van de betrakkenen grote verschillen. Het aantal besprekingen per re-
censent varieert voor 1978 en 1991 van een tot respectievelijk 107 en 78. Voor
beide jaren geldt dat circa 20 procent van de critici verantwoordelijk is voor
ongeveer 70 pracent van de besprekingen.

Tabel 24. Recensentengroepen en hun recensieproduktie

1978 1991

I II III T I II III T

~antal recensenten 38= 36= 100= 174 32= 29= 139= 200
22% 21% 57% 16% 15.5% 69.5%

~antal recensies 900= 208= 14= 1257 757= 179= 197= 1133
72% 16% 12% 67% 16% 17%

Gemiddeld per recensent 23.7 5.7 1.5 7.2 23.6 6.2 1.4 5.7

Recensentengroep: I = 10 of meer recensies, II = 4-9 recensies, III = 1-3 recensies; T = totaal.

Hiervoor is de veronderstelling geuit dat de mate waarin critici afwijkende
keuzen treffen, samenhangt met de vraag of zij hun literair-kritische activiteiten
op een reguliere of incidentele basis verrichten. Critici met een actieve praktijk
zouden meer aandacht schenken aan titels die brede belangstelling onder-
vinden in de kritiek - anders geformuleerd, rninder vaak afwijkende keuzen
maken - dan hun coUega's die slechts af en toe een recensie publiceren. Om
deze veronderstelling te kunnen toetsen zijn zowel de recensenten als de titels
uit 1978 en 1991 ondergebracht in een drietal categorieen op grand van het
aantal besprekingen dat zij hebben gepubliceerd of ontvangen. Tabel 24 geeft
een overzicht van de onderscheiden recensentengroepen en hun produktie.

Tabel 25. Aandacht per recensentengroep uoor drie titelcategorieen.

1978 1991

A B C T A B C T

Groep I 554(537) 280(282) 66(81) 900 420(383) 239(251) 98(123) 757
Groep II 129(124) 60(65) 19(19) 208 75(91) 62(59) 42(29) 179
Groep III 67(89) 54(47) 28(13) 149 78(100) 75(65) 44(32) 197

Totaal 750 394 113 1257 573 376 184 1133

Recensentengroep: I = 10 of meer recensies, II = 4-9 recensies, III = 1-3 recensies.
Titelcategorie: A = titels met 9 of meer recensies, B = titels met 4-8 recensies; C = titels met
1-3 recensies, T = totaal.
1978: Chi-kwadraat = 26.375, P = < 0.001; 1991: Chi-kwadraat = 28.406, P = < 0.001.
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In tabe! 25 wordt per recensentengroep een overzicht gegeven van de verde-
ling van de recensies over tite!s die in de Nederlandse pers respectievelijk tien
of meer, vier a negen en een tot drie besprekingen ontvingen.

Voor beide jaren wijst de chi-kwadraat-toets uit dat de onderscheiden recen-
sentengroepen significant van elkaar verschillen qua verdeling van de recen-
sies over de drie titelcategorieen. Hoewel bij e!ke groep titelcategorie A het
hoogste scoort, onderscheidt groep I zich van de beide andere recensenten-
groepen door relatief vee! aandacht aan titels uit categorie A te bested en en
verhoudingsgewijs weinig besprekingen aan de beide andere titelcategorieen,
in het bijzonder aan categorie C, te wijden.

Deze bevindingen bevestigen de veronderstelling dat de mate waarin critici
afwijkende keuzen treffen, samenhangt met de vraag of zij hun literair-kritische
praktijk op een meer of minder reguliere basis uitoefenen.

5 Cornmentaar

De bevindingen in paragraaf 2.3 geven aan dat de reikwijdte van de se!ectie
die de dag- en weekbladkritiek maakt - opgevat als het aantal verschillende
titels dat aandacht in de pers onrvangt - min of meer onafhankelijk is van de
omvang van het titelaanbod. Terwijl het aanbod van nieuwe proza- en poezie-
titels in 1991 met bijna 50 procent is gegroeid ten opzichte van 1978, is het ab-
solute aantal tite!s dat tenminste een bespreking heeft ontvangen in de Neder-
landse pers nagenoeg gelijk aan dat uit 1978. Voor wat betreft beide onder-
zochte jaren is een zeer scheve verdeling van de geregistreerde recensies over
het aanbod van nieuwe titels geconstateerd. De aandacht van de dag- en
weekbladkritiek blijkt zich te concentreren op een beperkt aantal titels, terwijl
het overgrote dee! van de nieuw uitgekomen titels weinig of geen aandacht
ontvangt.

Zowel voor 1978 als 1991 zijn verder verschillen gesignaleerd in de aandacht
die verschillende categorieen van tite!s in de Nederlandse pers ontvangen. Met
betrekking tot beide jaren is vastgesteld dat Vlaamse uitgaven, dichtbundels,
niet-literaire prozatitels, publikaties van niet-literaire en kleine uitgeverijen,
werken van oudere auteurs en debuten verhoudingsgewijs laag scoren gelet
op het percentage gerecenseerde titels en! of het gemiddeld aantal recensies
en de gemidde!de recensielengte per (besproken) tite!'

Wanneer de aandacht voor het titelaanbod uit 1991 wordt vergeleken met die
voor het aanbod van nieuwe titels uit 1978, kan een aantal constateringen wor-
den gedaan. Om te beginnen is de spreiding van de recensies over het titel-
aanbod uit 1991 (nog) geringer. Over het totaal genomen is het percentage ge-
recenseerde tite!s met achttien gedaald ten opzichte van 1978 (van 54 procent
naar 36 pro cent). Bij aile onderscheiden categorieen van titels ligt het percen-
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tage gerecenseerde titels voor 1991 lager dan voor 1978. Nadere bestudering
van de diverse tabellen leert dat deze daling zich in veel gevallen het sterkst
manifesteert bij titelcategorieen die relatief toch al laag scoorden. Terwijl het
percentage gerecenseerde prozatitels met veertien is gedaald, is het percentage
gerecenseerde poezietitels gedaald met 27; bij Nederlandse titels bedraagt de
daling van het percentage gerecenseerde titels zestien, bij Vlaamse titels 23;
tegenover de daling met twaalf van het percentage gerecenseerde werken van
auteurs geboren in 1945 of later, staat een daling van 23 voor werken van
auteurs die voor 1945 zijn geboren, enzovoort."

Ten tweede blijken de voor bespreking geselecteerde titels uit 1991 gemid-
deld minder en kortere recensies te hebben ontvangen dan die uit 1978.

Opmerkelijk is ten slotte de sterke daling in de aandacht van de Nederlandse
dag- en weekbladkritiek voor poezietitels. Terwijl van de recensies met betrek-
king tot titels uit 1978 nog 26 procent is gewijd aan poezie (388 recensies),
bedraagt dit percentage voor 1991 nog maar veertien (170 recensies). Het
betreft iller een ontwikkeling die vermoedelijk, en zeker voor wat betreft de
landelijke dagbladpers, al eerder is ingezet. Uit Willems en Prins (977) kan
narnelijk worden opgemaakt dat in 1968 nog circa 35 procent van de (aan
verhalend proza en poezie gewijde) recensies in een zevental landelijke dag-
bladen (123 recensies) een poezietitel betreft. Voor 1978 en 1991 bedraagt het
percentage poezierecensies in de landelijke dagbladpers respectievelijk 25 en
zeventien (98 en 69 recensies).

De analyses in paragraaf 3.1 hebben laten zien dat de mate van kritische aan-
ac t voor een nieuwe fite fon.>p gfol-e- hoogte kan worden voorspeld door

in aanmerking te nemen in hoeverre eerder werk van de betrokken auteur be-
langstelling van de dag- en weekbladkritiek heeft ondervonden. Bij hun selec-
tie van te bespreken werken lijken dag- en weekbladcritici zich sterk te verla-
ten op eerdere literair-kritische keuzen. Nieuwe publikaties van auteurs wier
werk reeds door een groot aantal critici een bespreking is waardig gekeurd,
genieten duidelijk de voorkeur, terwijl een auteur wiens eerdere werk weinig
aandacht heeft ontvangen evenmin op veel belangstelling voor zijn nieuwe ti-
tel hoeft te rekenen. In paragraaf 1 is betoogd dat het optreden van een derge-
lijkreproduktiemechanisme in de selectie van critici verbonden is met de insti-
tutionele setting waarin zij opereren. Door overeenkomstige keuzen te treffen
als andere kenners, geeft een criticus blijk van zijn kennerschap. Bovenge-
schetst reproduktiemechanisme heeft als effect dar binnen de Iiterair-kritische
gemeenschap de opvatting dat de keuzen in kwestie legitieme keuzen verte-
genwoordigen nog vaster verankerd raakt. Voor toekomstige critici wordt het
daarom steeds moeilijker deze veronderstelde legitimiteit aan te vechten door
van de gebaande paden af te wijken.

51 Grote niet-literaire uitgeverijen -21 tegenover grate litera ire uitgeverijen -17; middelgrote
Iiteraire uitgeverijen -39 tegenover grate Iiteraire uitgeverijen -17.
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Uit paragraaf 3.2 komt naar voren dat de mate van kritische belangstelling
voor debuten in hoge mate afhangt van het type uitgeverij dat de titel uit-
brengt. Over het algemeen maken aileen debuutwerken die zijn verschenen
bij een van de grotere literaire uitgeverijen kans op een redelijke hoeveelheid
besprekingen. De naam van de uitgeverij die op her omslag prijkt, lijkt dienst
te doen als een soort kwaliteitswaarrnerk op grond waarvan het debuut al
dan niet een bespreking waardig wordt gekeurd. Ook hier is in feite sprake
van een reproduktie van eerdere literair-kritische oordelen en keuzen. De re-
putatie die een uitgever als producent van literatuur geniet, is immers onlos-
makelijk verbonden met de vraag op welke wijze en in welke mate de kritiek
heeft gereageerd op de auteurs en werken die hij in de loop der jaren tot zijn
fonds heeft toegelaten.
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IV De rol van de auteur

'Een ecbte scbrifuer werkte niet voor een krant en publiceerde niet in tijdscbriften, bad
vooralgeen baan of regelmatig inkomen. Het was een publiee gebeim dat al die in litera-
tuur geinteresseerde beetboofden die "Nederlands" gestudeerd badden, bun eigen moe-
dertaal dus, aan de andere kant terechtkwamen - de kant van de critict, de uniuersiteit,
bet ondenoijs, de dag- of ueekbladpers, bij de uitgeverij of in de boekbandel: stuk voor
stuk branches uiaarin de aartsuijanden van de literatuur zicb oerscbanst badden - of op
zijn best tueederangsscbrijoers uierden', - Geerten Meijsing'

1 Introductie

De bevindingen orntrent de literair-kritische selectie vormden aanleiding om
van een reproduktiemechanisme te spreken. Bijde beslissing om een nieuwe
tite! al dan niet te bespreken, lijken critici zich in hoge mate te laten leiden
door de keuzen die eerder binnen de kritiek ten aanzien van de betrokken
auteur of uitgeverij zijn gemaakt. In het algemeen maken aIleen debuutwer-
ken die zijn verschenen bij een van de grotere literaire uitgeverijen kans op
een substantiee! aantal besprekingen. Een nieuwe publikatie van een auteur
wiens eerdere werk vee! aandacht van critici heeft gekregen, kan eveneens
op ruime be!angstelling rekenen. Voor een auteur van wie eerder werk niet
of nauwelijks de recensiepagina's heeft gehaald, is er daarentegen weinig
hoop dat het een nieuwe tite! van zijn hand anders zal vergaan. In het licht
van deze bevindingen zou men zeggen dat de auteur een min of meer
machteloze actor is in de literair-kritische receptie van een werk, een spee!-
bal die aan hem al dan niet gunstig gezinde goden is overge!everd. De auteur
die de schijnwerpers van de kritiek reeds op zich gericht weer, kan passief
achterover leunen in zijn troon. Hij hoeft slechts op gezette tijden nieuwe stof
voor beschouwingen aan te leveren om keer op keer in het brand punt van de
literair-kritischeaandacht te staan. De auteur die niet kan bogen op een al be-
staande literair-kritische belangstelling voor zijn werk of voor de produkten
van zijn uitgeverij, rest daarentegen weinig anders dan de hopeloze hoop dat
een of andere buitengewone kracht het reproduktiemechanisme doorbreekt
en zijn werk in de schijnwerpers plaatst.

Een dergelijke interpretatie van de positie van de auteur onderschat mijns
inziens de mogelijkheden die auteurs ter beschikking staan om invloed uit te

1 Meijsing (1992: 143-144).
2 'Actor' in zoverre hij het materiaal voor de besprekingen van critici levert.
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oefenen op de belangstelling en waardering voor hun werk. In dit verband
kan worden verwezen naar enkele studies, waaruit (de opstelling van) de
auteur juist naar voren komt als een belangrijke (Dactor in de literair-kritische
meningsvorming over een werk.' Deze studies indiceren dat in dit praces
voor de auteur niet slechts een passieve rol is weggelegd, maar dat de be-
langstelling en waardering van critici daarentegen sterk kunnen afhangen van
poeticale activiteiten van de auteur en van de overige activiteiten die deze in
de literaire wereld onrplooit.'

Het spreekt voor zich dat publikaties aan de basis liggen van elke schrij-
versloopbaan of schrijversreputatie. Wie wel of geen schrijver is wordt immers
niet door diploma's of andere formele criteria, maar in de eerste plaats door
publikaties gedefinieerd. Een schrijver is niet zozeer iemand die schrijft, als
wel iemand die als zodanig wordt erkend. Deze erkenning krijgt eerst en
vooral gestalte in de bereidheid van een litera ire uitgeverij om zijn geschrifren
te publiceren.' Publikaties vormen een bevestiging van iemands schrijverschap
en van de claims die hij uit dien hoofde kan doen gelden. Zo is her op gezet-
te tijden uitbrengen van werk in boekvorm een vereiste om blijvend aan-
spraak te maken op aandacht van de dag- en weekbladkritiek.

Boekpublikaties blijken echter in de meeste gevallen niet toereikend om de
belangstelling van critici op te wekken of vast te houden, of, algemener ge-
steld, om als schrijver een positie van betekenis te verwerven. De litera ire we-
reld biedt slechts een klein aantal individuen een succesvolle carriere als
auteur, terwijl velen een dergelijke loopbaan ambieren, In het vorige hoofd-
stuk heb ik laten zien dat tal van auteurs in een gegeven peri ode dingen om
de gunst van de kritiek. Slechts een klein dee I hiervan kan rekenen op ruime
aandacht van critici. Voor het gras van de gegadigden geldr dat hun publika-
ties onopgemerkt blijven of weinig belangstelling ondervinden. Het betreft
hier niet alleen debutanten, maar ook auteurs met al een respectabel aantal ti-

3 Zie O.m. Van Boven (1992), Klautz (1990), Van Rees (1987) en Rodden (1989).
4 Zo wijst Van Rees (1987) op het actieve aandeel van de dichter Hans Faverey in de Iiterair-kri-
tische consensusvorming over zijn werk. Faverey heeft zich niet beperkt tot her op gezette tijden
aanleveren van een nieuwe dichtbundel. Hij heeft tevens in enkele interviews uitgebreid gerea-
geerd op hetgeen in de kritiek omtrent zijn werk te berde is gebracht en zijn poeticale uitgangs-
punten uiteengezet en verduidelijkt. Bovendien heeft hij zich in positieve zin gemanifesteerd via
optredens op Iiteraire festivals en tussentijdse publikaties in litera ire tijdschriften. Deze activiteiten
van Faverey Iijken in belangrijke mate te hebben bijgedragen tot de positieve ontwikkeling in de
kritische waardering van zijn poezie.
5 Publikaties in litera ire tijdschriften behelzen eveneens een vorm van erkenning en voor aspi-
rantschrijvers kunnen ze een cruciale stap betekenen in de verwerving van toegang tot de fond-
sen van bepaalde literaire uitgeverijen (zie janssen en Olislagers 1986: 276 vv). Tijdschriftpublika-
ties aileen zijn op termijn echter ontoereikend om iemand de status van auteur te verlenen. Wan-
neer deze publikaties op een gegeven moment geen vervolg krijgen in de vorm van boekpubli-
katies, - hetgeen het geval is bij een groot deel van de nieuwkomers die zich in litera ire tijd-
schriften manifesteren (ibidem: 280 vv) -, irnpliceert dit dat iemands 'schrijverschap' geen verdere
erkenning heeft gevonden en daarmee discutabel is geworden.
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teis op hun naam. De laatsten kunnen geregeid eonstateren dat hun boek het
niet alleen heeft afgelegd tegen 'de nieuwe Muliseh of Hermans', maar ook
tegen werk van nieuwelingen, die in een klap de erkenning lijken te krijgen
waar zijzelf al jaren voor ploeteren. Een en ander suggereert dat auteurs zich
in veel gevallen ook anderszins aetief moeten betonen om onderwerp van be-
spreking te worden en te blijven.

Wat dit betreft kan om te beginnen worden gedaeht aan publikaties in literaire
tijdsehriften. Deze vormen een belangrijk podium voor auteurs, niet in de laatste
plaats omdat hun lezerskring voor een belangrijk deel bestaat uit personen die
beroepshalve zijn betrokken bij de produktie of verspreiding van literatuur."
Zij plegen literaire tijdsehriften nauwlettend te volgen, onder meer vanuit de
gedaehte dat ze fungeren als 'de seismografen van bewegingen en ontwikkelin-
gen die zich weldra aan de opperviakte van het boekenaanbod zullen voor-
doen'.' Via publikaties in literaire tijdsehriften kan een auteur de belangstelling
van eollega-sehrijvers, eritiei, uitgevers en andere literaire deskundigen voor
zijn werk aanwakkeren of voorkomen dat zijn werk uit beeid verdwijnt in de
periode dat hij werkt aan een volgend boek. De keus voor tijdsehrift x of y is
hierbij buitengewoon belangrijk. Enerzijds omdat deze, zoais De Nooy (1993)
Iaat zien, verstrekkende gevolgen kan hebben voor de beeldvorming over het
werk van een auteur. Anderzijds omdat tijdsehriftpublikaties, afhankelijk van
de vraag wie de overige medewerkers van een tijdschrift zijn, een auteur in een
netwerk van meer of rninder 'nuttige' soeiale relaties plaatsen."

In de tweede plaats kan worden gewezen op het belang van aetiviteiten ais
het houden van literaire lezingen en voordraehten, het geven van interviews,
het participeren in literaire debatten of polernieken en het publieeren van lite-
ratuurbeschouwelijke gesehriften. Dergelijke aetiviteiten zijn voor een auteur
niet aIleen van belang met het oog op de vergroting van zijn naamsbekend-
heid binnen en buiten de kritiek. Zij bieden hem tevens de gelegenheid om
zijn poeticale opvattingen kenbaar te maken en aan te geven waar hij als
sehrijver staat of geplaatst wil worden." In Hoofdstuk II is uiteengezet dat men
in de literair-kritisehe praktijk aan de poeticale uitlatingen van de maker van
een werk bijzondere waarde hecht. Dat deze uitlatingen regeimatig worden
aangeduid ais 'theoretische' uitspraken zegt veel over het gewicht dat er aan
wordt toegekend. Critici veronderstellen niet aIleen dat een auteur van enig
formaat beschikt over een omvattende visie op de aard en funetie van litera-
tuur, maar tevens dat hij deze visie weet te integreren in zijn ereatieve pro-
dukten. Om die reden kunnen de uitspraken van de auteur over het eigen

6 Cf. Verdaasdonk en Seegers (990).
7 Goedegebuure 0982b).
8 Verderop in deze paragraaf kom ik hier nog op terug.
9 En de 'plaats' waar hij impliciet voor heeft 'gekozen' door zijn werk door tijdschrift x of
uirgeveri]y te laten publiceren, te bevestigen of re nuanceren.
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werk of over literatuur in het algemeen grote invloed uitoefenen op de lite-
rair-kritische beschouwing van een werk, wat als de centrale thema's van dit
werk en de hierin belichaamde visie op de werkelijkheid, literatuur en het
schrijverschap wordt gezien. De zojuist genoemde activiteiten bieden een
auteur dus de mogelijkheid om te intervenieren in de receptie van zijn werk:
door zijn literaire opvattingen en uitgangspunten te expliciteren, maar oak
door te reageren op hetgeen critici over zijn werk te berde hebben gebracht;
door eventuele 'misverstanden' omtrent zijn werk 'recht te zetten'" en te anti-
ciperen op mogelijke bezwaren van literair-kritische zijde;" door de aandacht
te vestigen op 'onderbelichte' aspecten of therna's van zijn werk en zodoende
de kritiek nieuwe stof tot beschouwingen te verschaffen."

Ten derde wil ik de aandacht vestigen op al die activiteiten, die kunnen bij-
dragen tot een vermeerdering van wat kan worden aangeduid als het 'sociale
kapitaal' van de auteur, oftewel 'het geheel van bestaande of potentiele hulp-
bronnen dat voortvloeit uit het be zit van een meer of minder geinstitutionali-
seerd duurzaam netwerk van relaties van onderlinge bekendheid en erkente-
lijkheid'. Een dergelijk netwerk van relaties is niet van nature gegeven en
komt evenmin tot stand via een eenmalige institueringshandeling, maar vormt
veeleer het resultaat van een niet aflatende institueringsarbeid:

'Her relatienetwerk is met andere woorden het produkt van individuele of collectieve in-
vesteringsstrategieen die bewust of onbewust gericht zijn op het vestigen of onderhou-
den van sociale relaties die op korte of lange termijn direct bruikbaar zijn. Dat wi! zeg-
gen op het transformeren van toevallige relaties, zoals die van buurt, werk (. ..), in relaties
die tegelijkertijd noodzakelijk en kiesbaar zijn, en duurzame verplichtingen met zich mee-
brengen die subjectief worden ervaren (gevoelens van erkentelijkheid, respect, vriend-
schap) of institutioneel worden beschermd'."

10 Zo laat Van Boven (1992) zien dar de schrijfsters van zogenaamde darnesrornans uit de eerste
decennia van deze eeuw zich niet poeticaal hebben gemanifesteerd. Daarrnee hebben ze de kans
laten schieten om het (steeds negatievere) beeld dat in de literaire kritiek ontstond bij te sruren
en zodoende re voorkomen dat hun werk in vergetelheid raakte.
11 Becker 0982: 357) verschaft enkele voorbeelden van de diverse straregieen waarmee schrij-
vers en andere kunstenaars de meningsvorming over hun werk in positieve zin proberen te bein-
vloeden. 'Since artists know that other art world participants make reputational inferences from
their work, they try to control the work that becomes available for making such inferences. They
destroy work they don't want considered, or label it "unfinished"; if they are lucky, a court may
(as French courts can) prevent the circulation of work they don't want publicly attributed to
them. They distinguish categories of work, as contemporary photographers sometimes distinguish
their "commercial" work (not to be considered in assessing them as artists) from their "personal"
work (to be so used), according to the seriousness of their intentions in making it. They revise
their work when they can, as Stravinsky and Henry James did'.
12 Vanzelfsprekend kan een auteur tangs andere weg voorkomen dar de receptie van zijn werk
in een impasse geraakt omdat her rneeste er weI over gezegd lijkt te zijn. Hij kan de literair-kriti-
sche beschouwing van zijn werk bijvoorbeeld ook een impuls geven door bepaalde autobiografi-

, sche bijzonderheden te onthullen of door zich toe te leggen op de beoefening van andere litera i-
re genres.
13 Bourdieu 0989a: 132-133).
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Hoewel het bezit van een omvangrijk sociaaJ kapitaal in het algemeen gespro-
ken het [even en werk van mensen aanmerkelijk vereenvoudigt," lijkt het voor
degenen met een artistieke of literaire professie van bijzonder belang. Zij moe-
ten immers functioneren in een wereld, waarin de meeste activiteiten plaats-
vinden op free-lance basis en niet worden gecontroleerd of gereguleerd door
formele organisaties, afspraken en criteria. De diverse actoren in deze wereld
kunnen zich dus in veel situaties niet beroepen op een of andere hogere,
onpartijdige instantie, maar zijn voortdurend primair aangewezen op elkaar
voor de vervulling van hun ambities." In een dergelijke setting zijn persoon-
lijke contacten en gevoelens van erkentelijkheid, respect en vriendschap cru-
ciaal om tal van doeleinden te realiseren: de mogelijkheid tot publiceren in
een literair tijdschrift, maar ook het 'gevuld krijgen' van een literair tijdschrift;
het verwerven van zeggenschap in de toewijzing van literaire subsidies, maar
ook het werven van leden voor een litera ire adviescommissie, etcetera."
Naarmate iemand meer en invloedrijkere collega's aan zich 'verplicht' heeft,
des te beter zal hij er in slagen om diverse aspiraties te verwezenlijken."

Met het oog hierop lijkt het voor een auteur van belang dat hij activiteiten
onderneemt via welke hij sociale betrekkingen aangaat en onderhoudt met
personen uit de literaire wereld die zijn werk onder de aandacht kunnen
brengen of hem anderszins kunnen helpen in zijn loopbaan: met name colle-
ga-auteurs, uitgevers, redacteuren van kranten en tijdschriften en critici. Ge-
doeld wordt op bezigheden als: het zitting nemen in een literair adviesorgaan,
de redactie van een literair tijdschrift of het bestuur van een schrijversorgani-
satie, het optreden als adviseur of redacteur ten behoeve van uitgeverijen, het
leveren van literaire bijdragen aan kranten of tijdschriften. Al naar gelang de
status en die van hun leden en medewerkers van de betreffende organen en
organisaties, impliceren de genoemde bezigheden een vermeerdering van het
sociale kapitaal waarop een auteur in zijn loopbaan kan bogen.

Naar ik aanneem, leveren de zojuist genoemde bezigheden een auteur niet
uitsluitend meer of minder bruikbare contacten op, evenmin als zogenaamde
poeticale activiteiten enkel de beeldvorming over zijn werk beinvloeden. Voor
beide soorten activiteiten geldt mijns inziens tevens dat ze een auteur profile-

14 Zie o.m. Boxman (1992) en Flap en Tazelaar (1988) en Granovetter (974), waar de invloed
van socia Ie netwerken op de arbeidsmarkrpositie van individuen, los van hun opleiding en
ervaring, wordt aangetoond. Wie is opgenomen in een omvangrijk en gevarieerd nerwerk van
persoonlijke betrekkingen, beschikr eerder over relevante informatie die andere leden van dit
netwerk bezitten, en geniet bovendien eerder voorspraak van invloedrijke netwerkleden.
15 Cf. Hoofdstuk II, paragraaf 5.
16 Cf. het onderzoek naar netwerken tussen Duitse schrijvers waarover wordt gerapporteerd in
Anheier en Gerhards (1991a en 1991b).
17 Dit geldt uiteraard ook voor andere culturele sectoren, zoals de beeldende kunstwereld. Onder-
zoek van Crane (1987), Van Kooij e.a. (1991) en Ridgeway (1989) laat bijvoorbeeld zien dat voor
jonge beeldende kunstenaars informele contacten met (gevestigde) collega-kunstenaars en andere
personen uit de kunstwereld een grote wi spelen bij het verkrijgen van toegang tot galeries.
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ren, hem maken tot iemand met wie rekening moet worden gehouden en
wiens werk moeilijk te negeren valt. Zoals publikaties iemand de status van
schrijver verienen, zo betekent elk van de overige activiteiten die een auteur
op literair gebied onderneemt een verdere bevestiging van die status en een
vergroting van zijn kansen op een dienovereenkomstige behandeling, i.e. op
de erkenning van andere actoren in de literaire wereld. Deze erkenning houdt
niet noodzakelijkerwijs respect of waardering voor het optreden of het werk
van een auteur in. Er is evenzeer sprake van erkenning wanneer dit optreden
of werk als negatief referentiepunt wordt genomen, dus wanneer het wordt
afgekeurd of bekritiseerd. Erkenning betekent primair dat andere actoren in
de literaire wereld niet om een auteur heen kunnen, maar zich geroepen voe-
len om te reageren op zijn activiteiten en produkten.

Tot slot wil ik opmerken dat de vraag of een auteur zich al dan niet op de
hiervoor genoemde punten actief betoont en het effect van zijn eventuele in-
spanningen, vermoedelijk sterk afhangen van zijn vertrouwdheid met de be-
staande literaire conventies, opvattingen en verhoudingen. Becker (1982) be-
toogt in dit verband dat:

'With no professional training and no contact with the conventional art world, naive ar-
tists do no learn the conventional vocabulary of motives and explanations for their work.
Since they cannot explain what they are doing in conventional art terminology, naive ar-
tists frequently have trouble with people who demand an explanation'. IS

Dit, in tegenstelling tot
'integrated professionals (who) have the technical abilities, social skills and conceptual
apparatus necessary to make it easy to make art. Because they know, understand and
habitually use the conventions on which their world runs, they fit easily into all its stan-
dard activities'. I'

Bourdieu (1983) benadrukt eveneens de relatie tussen de bovengenoemde
kennis en vaardigheden van schrijvers en andere kunstenaars en het succes
waarmee ze binnen een specifieke kunstwereld kunnen opereren:

'in an artistic field which has reached an advanced stage of this history, there is no place
for naifs; more precisely, the history is immanent to the functioning of the field, and to
meet the objective demands it implies (...) one has to possess the whole history of the
field. Here it would be appropriate to point to the ideal-typical opposition between Rous-
seau and Duchamp. Rousseau, the painter as object, who does something other than
what he thinks he is doing, because he knows nothing of the field he stumbles into, of
which he is the plaything ( ...) By contrast, Duchamp, born into a family of painters, ( ...)
has all the tricks of the artist's trade at his fingertips, i.e. an art of painting which (subse-
quently) implies not only the art of producing a work but the art of self-presentation'."

In hoeverre een kunstenaar beschikt over de vereiste eigenschappen om met
succes in een (specifieke positie binnen een) gegeven artistieke constellatie te
functioneren, hangt volgens Bourdieu nauw samen met zijn sociale herkomst.

18 Becker 0982: 266).
19 Ibidem: 229.
20 Bourdieu 0983: 341). Zie ook Bourdieu (977).
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In zijn optiek is die namelijk in hoge mate mate bepalend voor de 'habitus' van
de betrokkene," terwijl deze hem op zijn beurt in de richting van een bepaaJde
positie zou dirigeren, of, anders gezegd, tot een bepaalde stellingname Cprise
de position') zou brengen. Tevens zou de habitus voor een belangrijk deel uit-
maken of en hoe een kunstenaar een specifieke positie weet te verwerven en
zich hierin kan handhaven. Bourdieu (1983) gaat uitvoerig in op de relatie tus-
sen de 'posities' die een bepaald cultureel veld in een gegeven periode 'objec-
tief' te bieden heeft en de disposities' van de actoren in dat veld." Afhankelijk
van de machtsverhoudingen op een gegeven moment, kent een veld specifieke
'objectieve carneremogelijkheden'. Actoren in dit veld zouden deze al naar ge-
lang hun habitus op een bepaaJde wijze taxeren en benutten. Daarbij zou voor
hen alleen een succesvolle loopbaan zijn weggelegd, wanneer zij op de 'juiste'
plaats terechtkomen, dat wil zeggen een positie innemen die spoort met de
disposities die zij via opvoeding en scholing hebben verworven. Zo zouden
kunstenaars die beschikken over een aanzienlijke hoeveelheid economisch en
sociaal kapitaal, meer geneigd zijn om te 'kiezen' voor een avantgarde-positie
in een bepaald veld en zich daarin beter weten te handhaven dan anderen. De
oorzaak hiervan is volgens Bourdieu onder meer gelegen in het feit dat de be-
schikking over economisch kapitaal kunstenaars bevrijdt van de noodzaak om
'voor geld te werken', maar ook omdat bij kunstenaars met geld en sociale re-
laties bepaalde eigenschappen beter ontwikkeld zouden zijn dan bij anderen:

'self-assurance, audacity, indifference to profit - dispositions which, together with the
flair associated with possession of a large social capital and the corresponding familiarity
with the field, i.e. the art of sensing the new hierarchies and the new structures of the
chances of profit, points towards the outposts, the most exposed positions of the avant-
garde and towards the riskiest investments, wich are also, however, very often the most
profitable symbolically, and in the long run, at least for the earliest investors'."

21 En diens 'disposities' die voortkomen uit en deel uitmaken van deze habitus. Op veel
plaatsen in zijn werk rnaakt Bourdieu geen duidelijk onderscheid tussen de noties 'habitus' en
'dispositie', maar hanteert hij ze als min of meer synonieme begrippen. Bourdieu beschouwt de
habitus als een voor individuen onbewust werkend classificariesysteern, i.e. een systeem van
waarnemings- en waarderingsschema's, dar als een structurerend en regulerend principe wordt
toegepast op een breed scala van gebieden en situaties en op deze wijze de talloze handelingen
van individuen met elkaar in overeenstemming brengt.
22 The field, as a field of possible forces, presents itself to each agent as a space of possibles
which is defined in the relationship between the structure of average chances of access to the dif-
ferent positions (measured by the "difficulty"of attaining them and, more precisely, by the re-
lationship between the number of positions and the number of competitors) and the dispositions
of each agent, the subjective basis of the perception and appreciation of the objective chances.
In other words, the objective probabilities (of economic or symbolic profit, for example) in-
scribed in the field at a given moment only become operative and active through "vocations",
"aspirations" and "expectations", i.e. insofar as they are perceived and appreciated through the
schemes of perception and appreciation which constitute a habitus. These schemes which re-
produce in their own logic the fundamental divisions of the field of positions (...) are one of the
mediations through which dispositions are adjusted to positions'. (Bourdieu 1983:344)
23 Bourdieu (1983: 349). Een ideaaltypisch voorbeeld van een kunstenaar die zijn 'natural place'
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In het voetspoor van Bourdieu's inzichten is een reeks van studies verricht
naar het Franse literaire veld, waarin de invloed van de sociale achtergrond
en disposities van schrijvers op hun handelswijze en carriere binnen dit veld
een centraal aandachtspunt vormt." Deze onderzoeken naar de complexe re-
laties tussen de sociale origine, de mentale eigenschappen en de loopbanen
van schrijversbevatten diverse belangwekkende constateringen en suggesties.
Bijde bestudering van de activiteitenvan de auteur en de rol hiervan in de li-
terair-kritische receptie van zijn werk, zal ik echter de potentiele invloed van
de sociale herkomst en van de eventueel hiermee verbonden habitus of dis-
posities van de auteur buiten beschouwing laten. In het bestek van dit onder-
zoek ben ik primair geinteresseerd in de effecten van bepaalde activiteiten (of
het achterwege blijven hiervan) van de kant van auteurs en minder in de ach-
terliggende, al dan niet sociaal bepaalde, mentale eigenschappen of drijfveren
van de betrokkenen.

Een andere, meer principiele reden om de sociale achtergrond en hieraan
gerelateerde disposities van schrijversniet in aanmerking te nemen, is de pro-
blematische status van de begrippen 'habitus' en 'dispositie'. Diverse auteurs
hebben laten zien dat in het werk van Bourdieu deze sleutelbegrippen theo-
retisch noch empirisch op een adequate wijze worden onderbouwd." Zijwij-
zen er onder meer op dat de habitus volgens Bourdieu gevormd wordt in her
milieu van herkomst en een duurzame verhouding van mensen tot hun omge-
ving betreft, maar tegelijkertijd als gevolg van opgedane ervaringen aan ver-
andering onderhevig is. De vraag hoe deze beide kenmerken van de habitus
zich onderling verhouden wordt echter onvoldoende uitgewerkt. Hetzelfde
geldt voor de stelling dat verschillen in habitus direct verband houden met
verschillen in sociaal-econornische levensomstandigheden. In de 'empirische
verificatie' die Bourdieu van de 'theoretische ruimte der habitus' heeft ge-
poogd te verschaffen," worden noch het bestaan, noch de door hem veron-
derstelde effecten van een (klassespecifieke) habitus aangetoond. Bourdieu
beschouwt in La Distinction culturele voorkeuren en gedragingen van men-
sen als indicatoren van hun habitus. De door hem waargenomen onderlinge
homogeniteit van de levensstijlen van de leden van verschillende rnaatschap-

te laat ontdekte, is volgens Bourdieu de Franse 1ge-eeuwse schrijver Leon Cladel. Afkornstig uit
de provinciale k1einburgerij, zou deze niet de vereiste dispositie hebben bezeten voor de positie
die hij ambieerde (de Parijse Pamassus-beweging). Dit zou er toe hebben geleid dat hij na jaren
van teleurstelling en frustratie in meer dan een opzicht weer terugkeerde naar waar hij vandaan
kwam en zich voortaan toelegde op het schrijven van streekromans 'in which rehabilitation gives
way to self-indulgent depiction of peasant savagery'. (Ibidem: 349-351). Cf. ook Ponton (1977).
24 Cf. Hoofdstuk II. Zie ook Bourdieu's eigen studie van het schrijverschap van Flaubert. Hierin
laat hij aan de hand van een gedetailleerde beschrijving van het Parijse literaire veld in de 1ge
eeuw zien welke achtereenvolgende keuzemomenten Flauberts loopbaan kende en probeert hij
de ontwikkeling van deze schrijverscarriere te verklaren. (Bourdieu 1975 en 1992).
25 Cf. DiMaggio (979), Verdaasdonk en Rekvelt (1981) en Munnichs en Van Rees (986).
26 Bourdieu (984).
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pelijke groepen" bewijst echter hoegenaamd niet het bestaan van zoiets als
een klassegebonden habitus, laat staan dat hiermee zou zijn vastgesteld in
hoeverre en op welke wijze deze de handelingen van mensen reguleert.

Ook in de voornoemde studies naar het Franse literaire veld is de verwij-
zing naar specifieke disposities van schrijvers ter verklaring van hun stelling-
namen of succes discutabel. De uiterst globale omschrijvingdie men van deze
disposities pleegt te geven, maakt het nagenoeg onmogelijk om eenduidig te
bepalen of een auteur ze weI of niet bezit. De toeschrijving van specifieke
disposities aan schrijvers lijkt daarom in veel gevallen niet meer dan een in-
terpretatie achteraf. Zo is de vaststelling dat bepaalde auteurs beschikken over
disposities als 'sense of investment' of 'indifference to profit' de Jacto enkel
gebaseerd op hun succesvolle literaire carriere of hun keuze voor een econo-
misch riskante loopbaan als avantgarde-schrijver.

Nader onderzoek naar de aard, de ontwikkeling en de werking van een ha-
bitus of dispositie is niet verricht. Vooralsnog ontbreekt een betrouwbaar in-
strument voor de vaststelling van de mate waarin schrijvers beschikken over
specifieke disposities" en van de relatie tussen deze disposities en respectie-
velijk de sociaIe herkomst en de loopbaanontwikkeling van auteurs. Op dit
moment lijkt daarom enkel de vraag naar de samenhang tussen sociale her-
komst en de totstandkoming en het verloop van artistieke carrieres een on-
derzoekbare vraagstelling. Wat dit betreft wil ik opmerken dat de empirische
gegevens over de sociaal-culturele kenmerken van auteurs die in de loop van
de negentiende en twintigste eeuw overeenkomstige posities binnen het Fran-
se literaire veld bezetten, een veel grotere heterogeniteit laten zien dan de
auteurs van de betreffende studies op theoretische gronden verwachtten. Op
zijn minst doet dit twijfelen aan de veronderstelde dominante rol van de
sociale achtergrond en de eventueel hieruit voortvloeiende disposities in de
carrieres van auteurs. Mocht men er in de toekomst in slagen om tot een
bruikbare operationalisering van de begrippen habitus en dispositie te komen,
dan verwacht ik dat hun verklarende kracht minder groot blijkt dan de ge-
noemde onderzoekers aannemen. Waarschijnlijkdoet de sociale achtergrond
van auteurs zich vooral gelden bij de initiele beslissing om een literaire in

27 Enkele auteurs betwijfelen zelfs op goede granden of Bourdieu in La Distinction een dergelij-
ke homogeniteit daadwerkelijk heeft aangetoond. Zie Munnichs en Van Rees 0986: 331vv).
28 In dit verband kan worden opgemerkt dat het experimentele onderzoek, zoals dat onder
meer door psychologen is verricht naar de vraag of en in hoeverre de persoonlijkskenmerken
van kunstenaars afwijken van die van niet-kunstenaars, nogal tegenstrijdige resultaten heeft
opgeleverd. Waar sommigen stellen dat 'no differentiation of the artist as a distinct personality
type has been found in evidence offered by psychological tests, which shows that artists are not
temperamentally unlike other persons and that they differ among themselves more than they
differ from unselected groeps' (B.T. Eidusun, geciteerd in Zolberg 1990: 122), constateren andere
onderzoekers op grand van een vergelijking tussen studenten van kunstacademies en studenten
van andere opleidingen dat 'young artists, compared to college students of their age and sex, are
socially reserved, introspective, alienated, imaginative, radical and self-sufficient' (Getzels en
Csikszentmihalyi 1975: 106).
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plaats van een andere maatschappelijke loopbaan na te streven. Bijgevolg zal
een relatief groot aantal actoren in het litera ire veld afkomstig zijn uit een be-
paalde sociale laag." Dit impliceert echter niet dat de gedragingen van de be-
trokkenen binnen het litera ire veld, de activiteiten en strategieen waarmee zij
hun literaire aspiraties vorm en inhoud geven, gedetennineerd worden door
hun herkomst. Ik vermoed dat dit gedrag veeleer wordt gereguleerd door de
normen, conventies en praktijken die gangbaar zijn in de wereld waarbinnen
men werkzaam is. Het vermogen om overeenkomstig deze normen, conven-
ties en praktijken te functioneren, is mijns inziens niet vooraf gegeven, maar
kan gaandeweg verworven en ontwikkeld worden.

2 Opzet analyse en dataverzameling

Het effect van de diverse activiteiten die een auteur naast het publiceren van
boeken in de litera ire wereld kan ontplooien - de wijze waarop en de mate
waarin (het wei of niet ondernemen van) deze activiteiten zijn succes als
schrijver, of, meer in het bijzonder, de literair-kritische receptie van zijn werk
bemvloeden - laat zich niet exact en wellicht zelfs niet bij benadering bepa-
len. Met het nu volgende heb ik dan ook niet de pretentie precieze uitspra-
ken hierover te kunnen doen. Wat ik wei beoog is nadere, empirische steun
aan te dragen voor de stelling dat een succesvolle schrijversloopbaan in veel
gevallen een actieve opstelling van de auteur vergt, dat wil zeggen nog ande-
re inspanningen van de kant van een auteur vereist dan het publiceren van
nieuw werk in boekvorm. Daartoe zal ik in het vervolg van dit hoofdstuk on-
derzoeken in hoeverre de auteurs die in 1978 een nieuw dicht- of prozawerk
hebben uitgebracht zich op de hiervoor genoemde punten actief hebben be-
toond, en of 'succesvolle' auteurs - i.e. auteurs van werken die veel aandacht
ontvingen in de dag- en weekbladkritiek - zich hierin onderscheiden van hun
minder succesvolle collega's.

Voor het totale aanbod van 444 nieuwe oorspronkelijk Nederlandstalige proza-
en poezietitels in 1978 zijn 371 auteurs verantwoordelijk. Auteurs van wie aileen

29 Voorbeelden van studies waarin de sociale herkomst van schrijvers en andere kunstenaars is
onderzocht zijn Altick 0%2), Griff (970), Laurenson (1972), Nash (989), Nochlin (1973) en
Levy (989). Uit deze onderzoeken komt onder meer naar voren dat in de 1ge en vroege 20e
eeuw verreweg de meeste schrijvers afkornstig waren uit de professionele middenklasse en dat
de vaders van een groot aantal van deze schrijvers een artistiek of intellectueel beroep uitoefen-
den (Laurenson 1972, Altick 1%2); dat met name vrouwelijke kunstenaars vrijwel zonder uitzon-
dering kunstenaarsdochters waren of gelieerd waren aan een mannelijke kunstenaar (Nochlin
1973); dat het ouderlijk milieu oak in de 20e eeuw een belangrijke factor blijft in de initiele keu-
ze voor een loopbaan als schilder (Griff 1970), componist (Nash 1989) of acteur (Levy 1989). Wei
blijkt de sociale herkomst van schrijvers in de loop van de 20e eeuw veel minder homogeen dan
voorheen (Laurenson 1972), evenals die van musici en beeldende kunstenaars.
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een bijzondere uitgave verscheen" en auteurs die uitsluitendwerk publiceerden
bij een Vlaamse uitgeverij worden buiten beschouwing gelaten. In totaal gaat
het hier om 92 auteurs. Het onderzoekscorpus bestaat dus uit 279 auteurs.

Van elk van deze auteurs heb ik voor de periode 1975-1978de literaire ne-
venactiviteiten gemventariseerd. Daarbij heb ik me beperkt tot de volgende
bezigheden: het publiceren van creatief werk in literaire tijdschriften, het leve-
ren van literatuurbeschouwelijke bijdragen aan literaire tijdschriften en dag- of
weekbladen en het vervullen van literaire nevenfuncties. In tegenstelling tot
de twee laatstgenoemde bezigheden is het publiceren van creatief werk in
literaire tijdschriften strikt genomen geen nevenactiviteit van literaire auteurs.
Evenals bij het publiceren van romans, novellen, verhalen- of dichtbundels
gaat het hier irnmers om datgene wat auteurs eerst en vooral geacht worden
te doen: het publiceren van creatief werk. Anders dan boekpublikaties vor-
men tijdschriftbijdragen echter geen voorwaarde om aandacht in de dag- en
weekbladkritiek te ontvangen. Voor alle duidelijkheid wil ik erop wijzen dat
in dit hoofdstuk de term 'literaire nevenactiviteiten' wordt gebruikt ter aandui-
ding van alle activiteiten die een auteur naast het publiceren van creatief
werk in boekvorm in de literaire wereld onderneemt.

In de volgende paragraaf ga ik eerst na in hoeverre de auteurs die een poe-
zie- of prozawerk uitbrachten bij een grote of middelgrote literaire uitgeverij
zich qua hoeveelheid literaire nevenactiviteiten onderscheiden van de overige
auteurs uit het bestand. Daarna zal ik de nevenactiviteiten van auteurs van
grate en middelgrote literaire uitgeverijen nader bekijken. De centrale vraag
daarbij luidt of en op welke punten de auteurs die relatief veel aandacht ont-
vingen in de dag- en weekbladkritiek zich onderscheiden van de auteurs die
hun werk minder vaak besproken zagen. Allereerst voigt hieronder een toe-
lichting op de verzameling van gegevens over de literaire nevenactiviteiten
van het corpus auteurs.
- Creatieve bijdragen aan literaire tijdschriften

Aan de hand van de Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaande-
ren en Nederland (BL1VN) zijn voor elke auteur de creatieve tijdschriftbij-
dragen uit de periode 1975-1978gemventariseerd. Deze inventarisatie be-
treft een achttiental Nederlandse literaire tijdschriften: Bzzlletin, Chrysallis,
Gedicht, De Gids, Gist, Hollands Maandblad, Horus, Kentering, Maatstaf,
Mandala, Naar Morgen, Raam, Raster, De Revisor, De Schans, Tirade, Tijd
Schrift en WAR.31 Per auteur zijn het totale aantal publikaties in de genoem-
de tijdschriften en het aantal publikaties in grote Nederlandse literaire tijd-
schriften geregistreerd. Hiertoe zijn de tijdschriften gerekend met een opla-
ge van meer dan 1000 in de jaren 1975-1978.32

30 Onder 'bijzondere uitgaven' zijn verstaan. bloemlezingen, omnibussen, postume edities,
verzamelde werken, co-produkties van meerdere auteurs, e.d.
31 Raam (1%3-1975) word! tussen 1972-1975 uitgegeven door de Vlaamse uitgeverij Orion.
32 Bzzllettn, Gedicbt, De Gids, Hollands Maandblad, Maatstaf, Raster, De Revisor en Tirade.

88



- Literatuurbescbouwelijke activiteiten in dag- en weekbladen en literaire
tijdscbriften
Met behulp van het KUB-recensiebestand 1975-198(J'3 is nagegaan hoeveel
bijdragen over literatuur elke auteur in de periode 1975-1978 aan Neder-
landse dag- of weekbladen heeft geleverd. Geregistreerd zijn het totale aan-
tal publikaties over literatuur, het aantal literaire boekbesprekingen en het
aantal overige beschouwende bijdragen Coverzichtsartikelen, en dergelijke),
Tevens is nagegaan hoeveel van deze bijdragen verschenen in de landelijke
dag- en weekbladpers.
Aan de hand van de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuur-
wetenscbap (BNII) en de BL1VN zijn voor elke auteur de beschouwende
bijdragen uit de periode 1975-1978 in de zojuist genoemde achttien Neder-
landse tijdschriften g6nventariseerd. Per auteur zijn het totale aantal be-
schouwende bijdragen en het aantal publikaties in grate Nederlandse literai-
re tijdschriften geregistreerd.

- Literaire nevenfuncties
Ten derde is onderzocht of de auteurs uit het bestand gedurende de periode
1975-1978 nevenfuncties in de Nederlandse literaire wereld hebben vervuld.
Onder literaire nevenfuncties zijn verstaan: lidmaatschappen van literaire
adviescommissies en besturen van literaire organisaties, lidmaatschappen van
jury's voor literaire prijzen en redacteurschappen van litera ire tijdschriften.
Voor de inventarisatie van de bestuurlijke en adviesfuncties van de auteurs
zijn de jaarverslagen geraadpleegd van Nederlandse instellingen en organisa-
ties die zich bezighouden met de toekenning van subsidies en prijzen op lite-
rair gebied" en van de Vereniging voor Letterkundigen. De jurylidmaatscha p-
pen van de auteurs zijn gemventariseerd aan de hand van Michael e.a.
(986). Met behulp van Bakker (985) is voor elke auteur nagegaan of deze
tussen 1975-1978 als redacteur verbonden was aan een van de bovenge-
noemde Nederlandse literaire tijdschriften. Redacteurschappen van literaire
tijdschriften die niet in dit overzichtswerk voorkomen, zijn achterhaald door
de betreffende tijdschriftafleveringen te raadplegen. Per auteur zijn het totale
aantal nevenfuncties en het aantal functies bij prorninente litera ire jury's, be-
stuurs- en adviesorganen" en grate literaire tijdschriften geregistreerd.

33 Zie Hoofdstuk III, noot 37.
34 Het betreft hier de volgende instellingen en organisaties. Raad voor de Kunst, Fonds voor de
Letteren, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, jan Campertstichting, Prins Bernard Fonds,
Amsterdarns Fonds voor de Kunst, Rotterdamse Kunststichting en provinciale culturele raden.
35 Hiertoe zijn gerekend: de jury's van de P.e. Hooftprijs, de Prijs der Nederlandse Letteren, de
prijzen van de jan Campertstichting, de Poezie- en Prozaprijs van de Gemeente Amsterdam, de
Martinus Nijhoffprijs, de diverse prijzen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde;
commissieslbesturen van de Vereniging voor Letterkundigen, Raad voor de Kunst, Fonds voor de
Letteren, Maatschappii der Nederlandse Letterkunde, jan Campertstichting, Arnsterdarns Fonds
voor de Kunst en de Rotterdamse Kunststichting.
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- Aantal nevenactiviteiten in de literaire wereld
Aan elke auteur is tot slot een score toegekend op basis van het aantal ver-
schillende activiteiten dat hij gedurende de periode 1975-1978 naast het pu-
bliceren van boeken heeft ondernomen. De score per auteur varieert van
nul (geen van de drie bovengenoemde activiteiten) tot drie. In het laatste
geval heeft een auteur dus zowel creatieve tijdschriftbijdragen als literatuur-
beschouwelijke bijdragen aan kranten of tijdschriften geleverd en rnaakte hij
bovendien deel uit van tenrninste een literair(e) jury, comrnissie, bestuur of
tijdschriftredactie.

3 Analyse van de literaire nevenactiviteiten van auteurs

3.1. Literaire neuenactiuiteiten van auteurs per type uitgeverij

In de vorige paragraaf zijn drie soorten literaire nevenactiviteiten onderschei-
den: het publiceren van creatief werk in litera ire tijdschriften, het leveren van
literatuurbeschouwelijke bijdragen aan literaire tijdschriften of dag- en week-
bladen en het verrichten van bestuurlijke, advies- of redactionele werkzaam-
heden op literair gebied. Onderzocht is in hoeverre auteurs van grote en mid-
delgrote literaire uitgeverijen verschillen van auteurs van niet-literaire en klei-
ne uitgeverijen wat betreft het aantal nevenactiviteiten dat ze in de jaren 1975-
1978 op literair gebied hebben onrplooid." Tabel 26 geeft per type uitgeverij
een overzicht van het aantaI en percentage auteurs dat respectievelijk geen,
1 en 2 of 3 van de onderscheiden nevenactiviteiten heeft ondernomen. De ge-
tallen tussen haakjes in de cellen van de tabel zijn de frequenties die verkre-
gen zouden zijn bij volledige onafhankelijkheid van de varia belen 'type uitge-
verij' en 'aantalliteraire nevenactiviteiten'.

De chi-kwadraat-test laat zien dat de categorieen auteurs significant van el-
kaar verschillen qua hoeveelheid literaire nevenactiviteiten. Van de auteurs
van grote en middelgrote literaire uitgeverijen is circa 70 procent op rninimaal
een en een derde deel op tenrninste twee van de onderzochte fronten actief
geweest. Daarrnee onderscheidt deze categorie auteurs zich sterk van de
auteurs van zowel (middel)grote niet-literaire als kleine uitgeverijen. De twee
laatste categorieen van auteurs verschillen onderling niet. Voor beide catego-
rieen geldt dat nog geen vijftien procent van de auteurs literaire nevenactivi-
teiten heeft ondernomen en er nauwelijks sprake is van auteurs die zich op
meerdere terreinen hebben gemanifesteerd.

36 Zie Bijlage III-A voor een overzicht van de samenstelling van de onderscheiden categorieen
uitgeverijen.
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Tabel 26. Lueraire nevenactiviteiten van auteurs per type uitgeverij.

Type uitgeverij LN: geen LN: } LN: 2 of 3

(Middel)groot literair (N=}13) 37=33% (73) 35=31% (22) 41=36% (18)

(Middel)groot niet literair (N=97) 84=87% (63) 11=11% (19) 2=2% (15)

Klein (N=69) 59=86% (45) 9=13% (14) 1=1% (1 I)

Totaal (N=279) 180=64% 55=20% 44=16%

Chi-kwadraat = 92.681, df = 4, p = < .001
LN= Aantal auteurs met geen, 1 en 2 of 3 van de volgende literaire nevenactiviteiten: crea-
tieve bijdragen aan literaire tijdschriften, literatuurbeschouwelijke bijdragen aan dag- en
weekbladen of literaire tijdschriften en literaire nevenfuncties. Tussen haakjes in de cellen
zijn de verwachte frequenties vermeld.

Zoals aangegeven, worden auteurs van (grate en middelgrote) niet-literaire en
kleine uitgeverijen verder buiten beschouwing gelaten. Wat betreft de aard van
de activiteiten die een klein dee! van deze auteurs op literair gebied heeft ont-
plooid, kan nog worden opgemerkt dat het hier in de meeste gevallen om de
publikatie van creatief werk in literaire tijdschriften gaat. Van de in totaal 23
auteurs van niet-literaire en kleine uitgeverijen die tenminste een van de on-
derscheiden nevenactiviteiten hebben ondernomen, hebben er dertien creatieve
bijdragen aan literaire tijdschriften geleverd. Negen auteurs leverden beschou-
wende bijdragen aan dag- en weekbladen of litera ire tijdschriften, terwijl drie
auteurs in de onderzochte periode een literaire nevenfunctie vervulden.

3.2 Veelbesproeen versus ooerige auteurs van litera ire uitgeuerijen

In deze paragraaf worden de literaire nevenactiviteiten van auteurs van grote
en middelgrate literaire uitgeverijen onder de loep genomen. Onderzocht
wordt of en in welke opzichten de auteurs die relatief veel aandacht ontvin-
gen in de dag- en weekbladkritiek zich onderscheiden van de auteurs die hun
werk minder vaak besproken zagen.

In 1978 publiceerden 113 auteurs een nieuwe proza- of poezietitel bij een
(rniddeljgrote literaire uitgeverij. Deze auteurs zijn ingedee!d in een drietal
'aandachtscategorieen' aan de hand van de aantallen dag- en weekbladrecen-
sies die aan hun publikaties werden gewijd." Auteurs die in 1978 meer dan
een nieuwe tite! het licht deden zien, zijn ingedeeld op grond van hun hoogst
scorende tite!' Gezien de genre-gebonden verschillen in de mate van aan-

37 Ten grondslag aan het gehanteerde indelingscriterium ligt het streven om categorieen van een
vergelijkbare omvang re creeren. Gekozen is voor een indeling in drie categorieen omdat een
grater aantal bij bepaalde vergelijkingen tot 'lege' subcategorieen Ccellen') zou leiden, terwijI een
indeling in rwee caregorieen een wei erg globaal karakter heeft.
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dacht voor nieuwe titels," is bij de categorisering van auteurs voor proza en
poezie een afwijkend indelingscriterium gehanteerd. Elke auteur is onderge-
bracht bij een van de volgende categorieen.
I. Veel aandacht: Prozaschrijvers waarvan de tite! meer dan elf en dichters

waarvan de titel meer dan negen recensies heeft gekregen.
II. Gemiddelde aandacht: Prozaschrijvers waarvan de tite! zeven-e!f en dich-

ters waarvan de tite! vijf-negen recensies heeft ontvangen.
III. Weinig aandacht: Prozaschrijvers waarvan de tite! rninder dan zeven en

dichters waarvan de titel rninder dan vijf recensies heeft gekregen.
BijlageIVgeeft een overzicht van de samenstelling van de onderscheiden ca-
tegorieen van auteurs. Verder is in deze bijlage per auteur aangegeven of hij
in de periode 1975-1978creatieve tijdschriftbijdragen heeft gerealiseerd, litera-
tuurbeschouwelijke bijdragen heeft gepubliceerd in tijdschriften en dag- of
weekbladen en, ten slotte, of hij zitting had in een literairfe) comrnissie, be-
stuur, jury of tijdschriftredactie.

Allereerst heb ik onderzocht of auteurs van vee!besproken tite!s zich onder-
scheiden van de overige auteurs wat betreft het aantal nevenactiviteiten dat ze
gedurende de onderzochte periode op literair gebied hebben ontplooid. Ver-
volgens ben ik voor elke nevenactiviteit afzonderlijk nagegaan, of er sprake
is van verschillen tussen de drie categorieen van auteurs.

Aantal litera ire neuenactiuiteiten
In tabel 27 is per aandachtscategorie weergegeven hoeveel auteurs geen, 1,
2 respectievelijk elk van de onderscheiden soorten literaire nevenactiviteiten
hebben ondernomen. Met behulp van de chi-kwadraat-test is nagegaan of er
een verband bestaat tussen 'aandachtscategorie' en 'het aantalliteraire neven-
activiteiten van auteurs'.

Tabel 27. Literaire nevenactiviteiten van auteurs per aandachtscategorie.

Aandachtscategorie LN: geen LN: 1 LN: 2 LN: 3

I. (N=41) 6=15% (13) 14=34% (13) 8=19"10 (8) 13=32% (7)

II. (N=37) 14=38% (12) 14=38% (12) 6=16% (7) 3=8% (6)

In. (N=35) 17=48% (12) 7=20010 (11) 8=23% (7) 3=9"10 (6)

Totaal (N=1l3) 37=33% 35=31% 22=19"10 19=17%

Chi-kwadraat = 18.032, elf = 6, p = < .01
LN = Aantal auteurs met geen, 1, 2 of 3 van de volgende literaire nevenactiviteiten: creatie-
ve bijdragen aan literaire tijdschriften, literatuurbeschouwelijke bijdragen aan dag- en week-
bladen of litera ire tijdschriften en literaire nevenfuncties. Tussen haakjes in de cellen zijn de
verwachte frequenties vermeld.

38 Zie Hoofdstuk III, paragraaf 23.
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De drie categorieen auteurs verschillen significant van elkaar wat betreft het
aantal activiteiten dat ze naast het publiceren van boeken op literair gebied
hebben ontplooid. Van de veelbesproken auteurs is het overgrote deel op
tenminste een van de onderzochte terreinen actief geweest. Het percentage
auteurs zonder literaire nevenactiviteiten is daarmee bij deze categorie bedui-
dend kleiner dan bij de beide andere categorieen van auteurs. De auteurs uit
categorie II onderscheiden zich wat dit betreft op hun beurt van de auteurs
uit categorie III. Van de auteurs uit de eerstgenoemde categorie heeft een
groter deel zich op de onderzochte punten actief betoond dan van de auteurs
die weinig aandacht ontvingen in de dag- en weekbladpers.

Verder laat de tabel zien dat de auteurs uit categorie I vergeleken met de
overige auteurs veel vaker op meer dan een front actief zijn geweest. Circa de
helft van de veelbesproken auteurs heeft twee of drie van de onderscheiden
nevenactiviteiten ondernomen tegenover ongeveer een kwart van de auteurs
uit de beide andere categorieen.

Creatieve bijdragen aan literaire tijdschriften
Het eerste deel van tabel 28 (A) geeft per aandachtscategorie een overzicht
van het aantal en het percentage auteurs dat in de onderzochte periode
creatief werk in literaire tijdschriften heeft gepubliceerd. De chi-kwadraat-
toets wijst uit dat er op dit punt sprake is van significante verschillen tussen
de drie categorieen auteurs. Het gaat hier om een tweedeling tussen categorie
I en de beide andere categorieen, Van de veelbesproken auteurs heeft een
vee I groter deel zich met creatief werk in literaire tijdschriften gemanifesteerd
dan van de auteurs uit categorie II en III. De twee laatste categorieen ver-
schillen in dit opzicht niet of nauwelijks van elkaar.

Tabel 28. Creatieve tijdschriftbijdragen per aandacbtscategorie.

I (N=41) II (N=37) III (N=35) T (N=113)

A. Actieve auteurs 32=78% (24) 18=49011>(22) 16=46% (20) 66=58%

I (N=32) II (N=18) III (N=16) T (N=66)

B. Meerdere tijdschriften 12=38% 7=390/0 1=6% 20=30%
C. Grote tijdschriften 30=94% 15=94% 8=50% 55=83%
D. Aantal biidraaen 5.5 (5.1) 5.0 (4.2) 2.8 (1.2) 4.7 (3.9)

A. Chi-kwadraat = 10.283, df = 2, P = < .01
- A tim C: per aandachtscategorie zijn he! aantal en het percentage actieve auteurs ver-

meld. Bij A zijn tussen haakjes in de cellen de verwachte frequenties aangegeven.
- C: zie paragraaf 2 voor een specificering van grote literaire tijdschriften.
- D: tussen haakjes is het gemiddeld aantal publikaties in grote literaire tijdschriften ver-

meld.
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Het vervolg van tabel 28 verschaft een nader beeld van de creatieve tijd-
schriftbijdragen van de drie categorieen auteurs. Hoewel met name auteurs uit
categorie I creatief werk in literaire tijdschriften hebben gepubliceerd, is oak
binnen de twee laatstgenoemde categorieen sprake van een substantieel aan-
tal actieve auteurs. Onderzocht is of de 'tijdschriftauteurs' uit de drie aan-
dachtscategorieen zich van elkaar onderscheiden qua aantal en soort tijd-
schriften waarin hun creatieve bijdragen zijn verschenen. Ook ben ik nage-
gaan of zij verschillen wat betreft de aantallen tijdschriftpublikaties die ze op
hun naam hebben gebracht.

De tabel geeft op elk van de zojuist genoemde punten een duidelijke rwee-
deling te zien tussen categorie I en II enerzijds en categorie III anderzijds.
Van de auteurs uit de twee eerstgenoemde categorieen heeft een veel groter
deeI in meerdere literaire tijdschriften gepubliceerd dan van de auteurs uit de
laatste categorie. Verder hebben vrijwelaile tijdschriftauteurs uit categorie I en
II aan grote literaire tijdschriften meegewerkt, terwijl dit slechts bij de helft
van de tijdschriftauteurs uit categorie III het geval is. Ook wat betreft de fre-
quentie waarmee creatief werk in literaire tijdschriften werd gepubliceerd, on-
derscheiden de auteurs uit categorie I en II zich duidelijk van de auteurs die
weinig aandacht in de kritiek ontvingen. De auteurs uit de hoogste aandachts-
categorieen die actief waren in literaire tijdschriften, blijken gemiddeld aan-
zienlijk meer bijdragen te hebben geleverd dan de tijdschriftauteurs uit cate-
gorie III. Op hun beurt tekenden de tijdschriftauteurs uit categorie I gemid-
deld genomen voor een groter aantal tijdschriftpublikaties dan hun collega's
uit categorie II.

Literatuurbeschouwelijke activiteiten
In de bovenste helft van tabel 29 is per aandachtscategorie aangegeven hoe-
veel auteurs in de jaren 1975-1978actief zijn geweest op literatuurbeschouwe-
lijkgebied. De auteurs uit categorie I blijken wat dit betreft significant te ver-
schillen van de overige auteurs. De helft van de veelbesproken auteurs heeft
in de onderzochte periode beschouwend werk in de pers of in Iiteraire tijd-
schriften gepubliceerd, tegenover nog geen 30 procent van de auteurs uit de
beide andere categorieen.

In de tabel is gedifferentieerd tussen beschouwende activiteiten in respectie-
velijk dag- en weekbladen (A2) en literaire tijdschriften (A3). De auteurs die
veel literair-kritischeaandacht ontvingen onderscheiden zich op beide fronten
duidelijk van de overige auteurs. Zowel het percentage auteurs dat over litera-
tuur heeft gepubliceerd in dag- en weekbladen als het percentage auteurs dat
zich met beschouwend werk heeft gemanifesteerd in literaire tijdschriften, is
bij deze categorie ruirn twee keer zo groot als bij de twee andere categorieen
van auteurs.

Aan de hand van het tweede dee! van tabel 29 kunnen ten aanzien van de
literatuurbeschouwelijke activiteiten van de drie auteurscategorieen verder de
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volgende constateringen worden gedaan. Het merendeel van de op beschou-
wend vlak actieve auteurs uit categorie I blijkt zowel aan literaire tijdschriften
als aan dag- en weekbladen te hebben meegewerkt (zie B). Bij de twee ande-
re categorieen, en met name bij categorie III, is dit veel minder vaak het ge-
val. Gelet op de status van de organen waarin de beschouwende bijdragen
van de auteurs verschenen (zie C), is geen sprake van opmerkelijke verschil-
len tussen de drie categorieen van auteurs. Voor elke categorie geldt dat het
overgrote deel van de auteurs een of meer beschouwende bijdragen heeft ge-
publiceerd in zogenaamde 'toporganen'.

Tabel 29 geeft tot slot een overzicht van het gemiddelde aantal beschou-
wende tijdschriftbijdragen" door de auteurs uit elke categorie (zie D). De
auteurs uit de hoogste aandachtscategorie onderscheiden zich wat dit betreft
duidelijk van de auteurs uit de twee andere aandachtscategorieen. De 21
auteurs uit categorie I die op litaratuurbeschouwend vlak actief waren, blijken
gemiddeld twee keer zoveel bijdragen aan literaire tijdschriften te hebben
geleverd als de betrokken auteurs uit de beide andere categorieen.

Tabel 29. Literatuurbeschouwelijke activiteiten per aandachtscategorie.

I (N=41) II (N=37) III (N=35) T (N=113)

AI. Actieve auteurs 21=51% (I5) 10=27% (13) 10=29% (13) 41=36%
A2. Pers 18=44% (II) 7=19% (10) 6=17% (10) 31=27%
A3. Tijdschriften 16=390/0(I 1) 7=190/0 (10) 6=17% (9) 29=26%

I (N=21) II (N=lO) III (N=10) T (N=4I)

B. Pers en tijdschriften 13= 62% 4=40% 2=20% 19=46%
C. Toporganen 21=100% 9=90% 8=80% 38=93%
D. Aantal biidrazen 5.0 (4.2) 2.2 (2.1) 2.6 (0.8) 3.7 (2.9)

AI. Chi-kwadraat = 6.228, df = 2, P = < .05
A2. Chi-kwadraat = 8.795, df = 2, P = < .05
A3. Chi-kwadraat = 6.050, df = 2, P = < .05
- Al tim C: per aandachtscategorie zijn het aantal en her percentage actieve auteurs ver-

meld. Bij Al tim A3 zijn tussen haakjes in de cellen de verwachte frequenties aangege-
yen.

- C: onder toporganen zijn de landelijke dag- en weekbladen en grate literaire tijdschriften
verstaan.

- D: tussen haakjes is het gemiddeld aantal beschouwende bijdragen aan grote literaire tijd-
schriften vermeld.

39 Bij her gros van de beschouwende bijdragen die de auteurs aan dag- of weekbladen hebben
geleverd gaat het om recensies. De aantallen recensies varieren zeer srerk per auteur (van 1 tot
197), hetgeen te maken heeft met de vraag of een auteur al dan niet als vaste of enige recensent
verbonden is aan een bepaald blad. Om die reden is het weinig zinvol om ook de literatuurbe-
schouwelijke bijdragen van de auteurs aan dag- en weekbladen te middelen.
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Literaire nevenfuncties
Tabel 30 geeft allereerst per aandachtscategorie een overzicht van het aantal
en het percentage auteurs dat in de periode 1975-1978 nevenfuncties in de
Nederlandse literaire wereld heeft vervuld. De chi-kwadraat-toets laat zien dat
er sprake is van een significante samenhang tussen 'aandachtscategorie' en
'het hebben van literaire nevenfuncties'. Terwijl de auteurs uit categorie II en
III nauwelijks nevenfuncties hebben vervuld, heeft een substantieel percenta-
ge van de auteurs uit de hoogste aandachtscategorie dee! uitgemaakt van een
bestuur, comrnissie, jury of tijdschriftredactie.

Tabe! 30. Literaire neuenfuncties per aandachtscategorie.

I (N=41) II (N=37) III (N=35) T (N=113)

AI. Actieve auteurs: 16=39010 (10) 7=19010 (10) 6=17% (9) 29=26%
A2. Besruren/commissles 11=27% (5) 2= 5% (5) 2= 6% (5) 15=13%
A3. Literaire jury's 11=27% (5) 2= 5% (5) 1= 3% (4) 14=12%
A4. Tijdschriftredacties 7=17% (6) 4=11% (5) 5=14% (5) 16=14%

I (N=16) II (N=7) 1lI (N=6) T (N=29)

B. Meerdere terreinen 10=63% 1=14% 2=33% 13=45%
C. Toporganen 14=88% 4=57% 1=17% 19=67%
D. Aantal functies 2.3 (1.8) 1.3 (0.9) 1.3 (0.3) 1.8 (1.3)

AI. Chi-kwadraat = 6.051, df = 2, P = < .05
A2. Chi-kwadraat = 10.271, df = 2, P = < .01
A3. Chi-kwadraat = 12.469, df = 2, P = < .01
A4. Chi-kwadraat = < 1, df = 2, P = ns
- Al tim C: per aandachtscaregorie zijn het aantal en percentage actieve auteurs vermeld.

Bij Al tim A4 zijn tussen haakjes in de cellen de verwachte frequenties aangegeven.
- B: aantal auteurs actief op meerdere van de onder A2 tim A4 verrnelde terreinen.
- C: zie paragraaf 2 voor een omschrijving van toporganen.
- D: tussen haakjes is he! gemiddeld aantal functies in toporganen vermeld.

In de tabel is vervolgens aangegeven hoevee! auteurs uit elke categorie actief
waren in besturen of comrnissies, literaire jury's en redacties van literaire tijd-
schriften. Op het punt van tijdschriftredacteurschappen blijken de drie aan-
dachtscategorieen niet significant van e!kaar te verschillen. Het aantal auteurs
dat in de onderzochte periode als redacteur verbonden was aan een literair
tijdschrift, is bij elke categorie betrekkelijk klein. Voor wat betreft de twee an-
dere soorten literaire nevenfuncties onderscheiden de vee!besproken auteurs
zich sterk van de overige auteurs. Een aanzienlijk deel van de auteurs uit ca-
tegorie I blijkt zitting te hebben gehad in een commissie of bestuur, terwijl de
auteurs uit categorie II en III nauwelijks dergelijke functies hebben vervuld.
Hetzelfde ge!dt voor de jurylidmaatschappen van de drie categorieen van
auteurs.



In de onderste helft van tabel 30 zijn per aandachtscategorie aileen de
auteurs met literaire nevenfuncties in aanrnerking genomen. Geconstateerd
kan worden dat van de auteurs uit categorie I een veel groter percentage di-
verse nevenfuncties heeft vervuld dan van de auteurs uit de beide andere ca-
tegorieen (zie B). Ook het gemiddeld aantal nevenfuncties per auteur ligt
voor de eerstgenoemde categorie beduidend hoger (zie D). Verder blijkt het
gros van de auteurs uit de hoogste aandachtscategorie functies in toporganen
te hebben bekleed (zie C). Bijde auteurs uit categorie II is dit in veeI mindere
mate het geval, terwijl de auteurs uit categorie III nauwelijks zitting hadden in
prominente organen.

4 Commentaar

In dit hoofdstuk zijn de literaire nevenactiviteiten onderzocht van de auteurs
die in 1978 een nieuwe proza- of poezietitel bij een grote of middelgrote lite-
raire uitgeverij publiceerden. Uit de analyse komt naar voren dat auteurs van
werken die veel aandacht ontvingen in de dag- en weekbladkritiek, zich op
dit punt duidelijk onderscheiden van hun minder succesvolle collega's. In ver-
gelijking met de laatsten blijken zij in veel meer gevallen de publikatie van
nieuw werk in boekvorm gecombineerd te hebben met verschillende andere
bezigheden op literairgebied. Ze manifesteerden zich vaker met creatief werk
in literaire tijdschriften, waren verhoudingsgewijs actiever op literatuurbe-
schouwelijk vlak en bleken bovendien vaker literaire nevenfuncties te hebben
vervuld. Deze bevindingen bevestigen de veronderstelde relatie tussen de lite-
rair-kritische ontvangst van een werk en de wijze waarop de auteur zich in de
literaire wereld manifesteert. Auteurs die zich op meerdere fronten actief be-
tonen, lijken meer kans te maken op aandacht van de kritiek dan schrijvers
die zich beperken tot de publikatie van nieuw werk in boekvorm.

Bij de analyseresultaten kunnen diverse kanttekeningen worden geplaatst.
Om te beginnen telt elk van de drie onderscheiden aandachtscategorieen
auteurs met nevenactiviteiten. Dergelijke activiteiten zijn dus op zichzelf niet
toereikend om een auteur te verzekeren van ruime literair-kritische aandacht.
Wat dit betreft wi! ik in herinnering roepen dat de auteurs uit de hoogste aan-
dachtscategorieen verhoudingsgewijs veel vaker actief zijn geweest in topor-
ganen en bovendien hoger bleken te scoren wat betreft de mate waarin zij
zich op de onderzochte fronten hebben gemanifesteerd. Een en ander indi-
ceert dat het veronderstelde effect van literaire nevenactiviteiten mede, of rnis-
schien wei vooral afhangt van de setting waarbinnen en de intensiteit waar-
mee ze worden ondemomen.

Verder blijkt ook een aantal veelbesproken auteurs in de onderzochte pe-
riode geen nevenactiviteiten op literair gebied te hebben ontplooid. Dit relati-
veert de noodzaak voor auteurs am zich oak anderszins actief te betonen in
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de literaire wereld. Blijkbaar kunnen auteurs het zich in sommige gevallen
wei degelijk permitteren om zich exclusief te richten op de publikatie van
nieuwe boeken. Naar aanleiding hiervan rijst de vraag naar de omstandighe-
den waaronder een actieve opstelling van de auteur al dan niet een vereiste
vormt voor brede aandacht in de kritiek. Relevant in dit verband lijkt in ieder
geval de fase waarin de loopbaan van een auteur zich bevindt. Wanneer na-
melijk wordt nagegaan welke veelbesproken auteurs zich in de onderzoeks-
periode hebben beperkt tot het publiceren van boeken, dan betreft het hier,
afgezien van enkele debutanten, uitsluitend lang en breed gevestigde
auteurs." Dit suggereert dat extra inspanningen van de kant van de auteur
achterwege kunnen blijven, wanneer de literair-kritische meningsvorming
over een werk is uitgekristalliseerd en een werk in brede kring erkenning
heeft verworven.

In de derde plaats wi! ik opmerken dat de manier waarop een auteur zich
in de literaire wereid manifesteert, niet zonder meer kan worden beschouwd
als een aangelegenheid waar deze zelf voor tekent. De beperktere actieradius
van de auteurs uit de laagste aandachtscategoriefen) duidt niet noodzakelij-
kerwijs op een kleinere bereidheid om zich op de onderzochte fronten in te
zetten. Deze kan ook samenhangen met de beperkte mogelijkheden voor de-
ze auteurs of het geringe beroep dat op hen is gedaan om bepaalde nevenac-
tiviteiten te ontplooien. Het geconstateerde verband tussen de literair-kritische
beJangstellingvoor een werk en nevenactiviteiten van de auteur is waarschijn-
lijktweezijdig van aard. Enerzijds kunnen deze activiteiten, of het niet onder-
nemen hiervan, invloed uitoefenen op de literair-kritischeaandacht voor een
werk; anderzijds is deze aandacht vermoedelijk medebepalend voor de 'speel-
ruimte' die een auteur op de betreffende terreinen heeft. Zo zullen auteurs
die volop in de Iiterair-kntische belangstelling staan, minder moeite hebben
om desgewenst hun werk in een bepaald blad gepubliceerd te krijgen en eer-
der benaderd worden om zitting te nemen in de redactie van een toonaange-
vend tijdschriftof een belangrijke literaire jury dan hun minder spraakrnaken-
de collega's.

Tot slot wi! ik een paar opmerkingen maken over het relatieve gewicht van
de in dit hoofdstuk onderzochte nevenactiviteiten van auteurs. De uitgevoer-
de analyse, waarin deze activiteiten als nevengeschikte grootheden figureren,
geeft hierover geen uitsluitsel. Zoals gezegd, betwijfel ik of de betekenis van
een en ander voor de literair-kritische receptie van een werk zich exact laat
bepalen. Gelet op het ongelijksoortige karakter van de betreffende bezighe-
den, is het niettemin aannemelijk dat deze aanzienlijk verschilt. Ten aanzien
van creatieve tijdschriftpublikaties en literairbeschouweljke bezigheden kan
worden opgemerkt dat het activiteiten betreft die onderdeel vormen van, of
op zijn minst nauw verbonden zijn met de primaire bezigheid van schrijvers,
i.e. hun creatieve werk. Voor poeticale activiteiten geldt bovendien dat een

40 Zie Bijlage IV (Gerard Reve, Hendrik de Vries, Ward Ruyslinck).
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auteur zich hiermee, anders dan bijvoorbeeld met nevenactiviteiten op organi-
satorisch of bestuurlijk vlak, op het werkterrein van de kritiek zelf begeeft.
Met het oog hierop is het aannemelijk dat de zojuist genoemde activiteiten
zich sterker (kunnen) doen gelden in de literair-kritische reacties op een werk
dan de eventuele litera ire nevenfuncties van de auteur. Daarbij gaat het veelal
om activiteiten, die betrekkelijk ver afstaan van datgene waarmee een schrij-
ver geacht wordt zich eerst en vooral bezig te houden en waarop critici hem
ook in de eerste plaats dienen te beoordelen." Anders dan creatieve tijd-
schriftpublikaties of poeticale uitlatingen van auteurs, verschaffen litera ire ne-
venfuncties in het algemeen gesproken de kritiek geen (geldige c.q. bruik-
bare) aanknopingspunten voor de karakterisering van een werk. Hun invloed
op de literair-kritische receptie van een werk lijkt daarom, zeker waar het de
beoordeling van de aard en kwaliteit van dit werk betreft, in de meeste geval-
len beperkt en in ieder geval moeilijk traceerbaar. Vermoedelijk is het belang
van Iiteraire nevenfuncties vooral erin gelegen dat ze de aandacht van critici
op het werk van een auteur kunnen vestigen en hem de goodwil en steun
kunnen bezorgen van personen die in een positie verkeren om zijn werk on-
der de aandacht te brengen. Wanneer een auteur niet actief is in literaire ne-
venfuncties, doet hij afstand van de mogelijkheid om langs deze weg aan-
dacht voor zijn creatieve werk te genereren. Het is echter onwaarschijnlijk dat
critici hieraan tevens negatieve conclusies zullen verbinden ten aanzien van
de kwaliteit van zijn werk." Wat dat betreft lijkt een auteur die zich niet op
literatuurbeschouwelijk vlak manifesteert een groter risico te lopeno Critici
gaan er immers van uit dat schrijvers van niveau een omvattende visie heb-
ben op de aard en functie van literatuur en, evenals zijzelf, in staat zijn om
deze te verwoorden. Wanneer een auteur er geen blijk van geeft over een
dergelijke literatuuropvatting te beschikken, kan dit twijfels doen rijzen om-
trent het niveau van zijn werk.

41 Zie Hoofdstuk I, paragraaf 5.
42 Vennoedelijk doet zich eerder de situatie voor dat juist de (talrijke) nevenfuncties van een
auteur voor critici aanleiding vormen om diens litera ire kwaliteiten in twijfel te trekken.
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V Ontwikkelingen in de literair-
kritische aandacht voor auteurs

'De gescbiedenis is recbtuaardig, aileen moet je baar tijdens je leven een bandje belpen.
Top-tienen beboren samengesteld te worden omdat je niet tot je dood op je onsterfelije-
beid kunt wacbten '. - Gerrit Komrij'

1 Introductie

Uit hoofdstuk III kwam naar voren dat de dag- en weekbladkritiek in een ge-
geven peri ode grosso modo overeenstemming vertoont als het gaat om de
vraag welke werken aandacht verdienen. De aandacht van critici concentreert
zich op een relatief klein segment van het titelaanbod, terwijl aan het meren-
deel van de nieuw verschenen werken weinig of geen aandacht wordt be-
steed. Verder bleek de mate van literair-kritische aandacht voor een nieuwe
titel tot op grate hoogte voorspeld te kunnen worden, door in aanmerking te
nemen in hoeverre eerder werk van de betrokken auteur belangstelling van
de zijde van dag- en weekbladcritici heeft ondervonden. Hoewel dit fluctua-
ties in de aandacht voor het werk van individuele auteurs niet uitsluit, kan
hieruit worden afgeleid dat de belangstelling die de kritiek voor het werk van
een auteur aan de dag legt in de meeste gevallen een opmerkelijke continui-
teit kent. Deze overeenstemming en continuiteit in de literair-kritische reacties
op de werken van auteurs zijn door mij in verband gebracht met de institutio-
nele context waarbinnen critici opereren, i.e. met de noodzaak voor critici om
zich in grate lijnen te conformeren aan de keuzen en oordelen van collega-
critici respectievelijk aan eerdere literair-kritische stellingnamen.

Hiermee is echter geen rekenschap gegeven van die gevallen waarin de
reacties van critici op een werk sterk verschillen en er, met andere woorden,
geen sprake lijkt van een onderlinge afstemming van literair-kritische keuzen
en oordelen. Zo bevindt zich tussen de smalle top van werken die zeer brede
belangstelling in de kritiek ondervinden en de brede laag van titels die weinig
of geen aandacht ontvangen, een aanzienlijk segment van werken die slechts
door een deel van de critici een bespreking waardig worden gekeurd. Over
het belang van deze werken lijkt hooguit in beperkte kring overeenstemming
te bestaan.

Evenmin bieden de ondemomen analyses inzicht in het hoe en waaram van
veranderingen die zich in de literair-kritische belangstelling en waardering
voor het werk van een auteur kunnen voordoen. Er mag dan in het algemeen

1 Komrij 0989: 143).
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sprake zijn van een aanzienlijke continuiteit, de literair-kritische aandacht
voor een werk vormt geen onveranderlijke grootheid. Behalve schrijvers voor
wie de belangstelling en waardering gedurende hun loopbaan nagenoeg con-
stant blijven, zijn er ook auteurs die de literair-kritische bejegening van hun
werk in de loop van de tijd ingrijpend zien veranderen. In sommige gevallen
blijken de belangstelling en waardering van critici na verloop van kortere of
langere tijd sterk terug te lopen en tekent zich ten aanzien van een werk een
negatieve consensus af. In andere gevallen geven ze juist een opmerkelijke
groei te zien en ontwikkelt zich in de kritiek een positieve consensus over het
belang van een werk. Ook komt het voor dat de initiele overeenstemming
over een werk gaandeweg verdwijnt en de literair-kritische meningen sterk
verdeeld raken. Dit soort gevallen lijken niet verklaarbaar in termen van een
'reproduktiemechanisme', maar roepen juist de vraag op wie of wat heeft bij-
gedragen tot de doorbreking ervan, respectievelijk tot het ontstaan van een li-
terair-kritische consensus of dissensus over de onderhavige werken.

Het is twijfelachtig of deze vraag in exacte of algemene termen valt te beant-
woorden. Bij de zojuist geschetste ontwikkelingen kan een veelheid aan on-
derling samenhangende factoren in het geding zijn, waarvan het gewicht niet
precies valt te bepalen en van geval tot geval kan varieren. Het sporadische
onderzoek op dit gebied geeft aan dat onder meer de stellingnamen van gere-
nommeerde critici en de vraag of zich binnen de kritiek al dan niet pleitbe-
zorgers voor een werk aandienen, van grote betekenis kunnen zijn voor de
verdere literair-kritische receptie ervan.' Verder suggereren verschillende re-
ceptiegeschiedenissen dat ook de (grote of geringe) belangstelling en waarde-
ring voor een werk buiten de kritiek en veranderingen in de literaire constel-
latie - zoals de komst van nieuwe critici, auteurs en publikatiekanalen - de li-
terair-kritische bejegening van een werk in positieve of negatieve richting
kunnen bevorderen.' De bevindingen in het vorige hoofdstuk vestigen de
aandacht op de mogelijke invloed van specifieke activiteiten van de kant van
de auteur op de ontwikkeling van de literair-kritische aandacht voor een
werk. Auteurs die naast het publiceren van boeken nog andere activiteiten op
literair gebied ontplooien lijken meer kans te maken om de aandacht van de
kritiek op zich te vestigen, terwijl hun collega's die dat niet doen een groter
risico lijken te lopen dat critici (op den duur) geen aandacht (rneer) aan hun
werk schenken.

Hoewel een en ander bruikbare aanknopingspunten biedt voor verder on-
derzoek, lijkthet op dit moment niet haalbaar om tot algemene verklaringen
te komen voor ontwikkelingen in de literair-kritische belangstelling en waar-
dering voor een werk. Vooralsnog ontbreekt een theorie, die de bovenge-

2 Cf. Van Dijk (1994), Dorleijn (993), Janssen e.a. (1984), Klautz (1990) en Van Rees (1987).
3 Zie o.a. Anbeek (1986), Bel (1993), Beekman en Meijer (1973), Van Boven (992), Van Dijk
(992) en Groeneweg (1992).
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noemde en eventuele andere relevante factoren op een rij zet en uitsluitsel
verschaft over hun onderlinge samenhang en relatieve gewicht. Een instru-
ment met behulp waarvan hun invloed kan worden gemeten is evenmin
voorhanden. In aanvulling op de kwantitatieve analyses uit voorgaande
hoofdstukken wil ik niettemin de ontwikkeling van de literair-kritische aan-
dacht voor het werk van een drietal auteurs uit mijn bestand aan een meer
gedetailleerde studie onderwerpen. Aan de hand van enkele concrete geval-
len, hoop ik een nader beeld te verschaffen van diverse ontwikkelingen die
zich in de Iiterair-kritische belangstelling en waardering voor het werk van
een auteur kunnen voordoen en factoren die hierbij een rol (kunnen) spelen
(verder) in kaart te brengen.

2 Opzet case-studies

Bij de bestudering van de wijze waarop het werk van de drie casus-auteurs is
gerecipieerd in de Nederlandse dag- en weekbladkritiek, worden zowel de
mate van literair-kritische aandacht voor dit werk als de oordelen van critici
over de aard en kwaliteit ervan in ogenschouw genomen. In aansluiting op
de hiervoor genoemde studies en de bevindingen in Hoofdstuk IV zal ik de
ontwikkeling van de Iiterair-kritische belangstelling en waardering voor het
werk van elke auteur in relatie met de volgende aspecten bezien:
- De critici die aandacht besteden aan de respectievelijke werken van de
auteur en de karakteriseringen die zij van de aard en kwaliteit van deze wer-
ken verschaffen. Hierbij zal onder meer worden nagegaan of zich binnen de
kritiek al dan niet 'pleitbezorgers' voor het werk van de auteur aandienen. Zo
ja, in welke fase van diens loopbaan en wat is de positie van de betrokkenen
in de literair-kritische constellatie van dat moment? In hoeverre ondervinden
hun stellingnamen weerklank binnen en buiten de kritiek? Zijn er gedurende
de diverse fasen van de loopbaan van de auteur critici die geen aandacht aan
diens werk besteden of zich er in negatieve zin over uitlaten en welke positie
bekleden zij binnen de kritiek?
- De actiuiteiten van de auteur. Manifesteert de auteur zich tijdens zijn
loopbaan, behalve via boekpublikaties ook op andere manieren? (In) hoe-
Cverre) laat hij zich uit over de aard en functie van zijn eigen werk of van lite-
ratuur in het algemeen en reageert hij op uitspraken van critici? Levert hij
gedurende zijn loopbaan creatieve of beschouwende bijdragen aan literaire
tijdschriften of kranten en welke bladen betreft her hier? Vervult hij literaire
nevenfuncties en zo ja, bij welke organen?
- De belangstelling en waardering die het werk van de auteur buiten de kri-
tiek ondervindt. Vallen hem al dan niet literaire prijzen en subsidies ten deel?
Verschijnen er essays of wetenschappelijke studies over zijn werk? Hoe is het
met de publieke belangstelling voor het werk van de auteur gesteld?
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- Ontwikkelingen binnen de Nederlandse litera ire constellatie in de onderha-
vige periode.

Casus-auteurs
Geselecteerd zijn drie auteurs die elk, na eerst in literaire tijdschriften te heb-
ben gepubliceerd, in de tweede helft van de zestiger jaren zijn gedebuteerd
bij een gerenornrneerde litera ire uitgeverij en sedertdien een substantieel aan-
tal boekpublikaties op hun naam hebben gebracht. Het betreft de dichter Rut-
ger Kopland (934), die in 1966 debuteerde bij uitgeverij Van Oorschot, de
prozaschrijver [udicus Verstegen (933), wiens debuutroman in 1967 door
Querido werd uitgebracht en de prozaist en criticus/essayistJacq Firmin Vo-
gelaar (944) die in 1965 zijn prozadebuut maakte bij uitgeverij Meulenhoff.'

Aan de selectie van deze drie auteurs ligt in de eerste plaats ten grondslag
dat de literair-kritische belangstelling en waardering voor hun werk een ver-
schillende ontwikkeling hebben doorgemaakt. Zowel het werk van Verstegen
als dat van Vogelaar ondervindt in eerste instantie aanzienlijk meer belang-
stelling en waardering van de zijde van critici dan het werk van Kopland. Ter-
wijl in de loop van de jaren zeventig de belangstelling en waardering in de
kritiek voor Koplands poezie echter sterk toenemen, geeft de kritische waar-
dering voor het werk van Verstegen en Vogelaar een duidelijke teruggang te
zien. De aanvankelijk nagenoeg onverdeeld positieve waardering voor Verste-
gens werk maakt geleidelijk plaats voor een vrijwel unaniem negatief oordeel
van critici. In dit opzicht verschilt de ontwikkeling van de kritische waarde-
ring voor het werk van Verstegen van die voor het werk van Vogelaar. Hoe-
wel ook de waardering voor dit werk in de tweede helft van de zeventiger ja-
ren sterk terugloopt, blijft een - weliswaar beperkt - aantal critici Vogelaars
proza in positieve zin bespreken. In de meest recente peri ode geven de lite-
rair-kritische belangstelling en waardering voor zijn werk een duidelijke ople-
ving te zien.

Een tweede motief voor de keuze van de casus-auteurs vormt de uiteenlo-
pende mate waarin en wijze waarop zij zich, behalve met hun boekpublika-
ties, in de literaire wereld hebben gemanifesteerd.' Dit maakt het mogelijk om
de relatie te specificeren tussen bepaalde activiteiten van de auteur en de
ontwikkeling van de Iiterair-kritische belangstelling en waardering voor een
werk.

Ten derde biedt de keuze voor drie auteurs, die elk hun litera ire loopbaan
reeds in de rweede helft van de zestiger jaren hebben aangevangen, de gele-

4 De keuze van de casus-auteurs is met opzet niet beperkt tot beoefenaren van een specifiek
literair genre. Door de literair-kritische receptie van werk behorend tot verschillende genres in
ogenschouw te nemen, is het wellicht mogelijk om eventuele genre-gebonden aspecten van ont-
wikkelingen in de literair-kritischebelangstelling en waardering voor een werk op het spoor te
komen.
5 Cf.Bijlage IV.
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genheid om inzicht te verwerven in de invloed van veranderende verhoudin-
gen binnen het literaire veld op de ontwikkeling van de literair-kritische be-
langstelling en waardering voor het werk van individuele auteurs. In de jaren
zeventig verandert de Nederlandse litera ire constellatie ingrijpend door de op-
komst van een nieuwe literair-kritische garde en de min of meer gelijktijdige
entree van een nieuwe schrijversgeneratie.

Alvorens de literair-kritische receptie van het werk van de drie casus-auteurs
in ogenschouw te nemen, zal ik in paragraaf 3 nader ingaan op de genoemde
ontwikkelingen binnen de Nederlandse literaire wereld. In Hoofdstuk VI tim
VIII zal ik achtereenvolgens de Iiterair-kritische receptie van het werk van
Kopland, Verstegen en Vogelaar behandelen. In elk van deze hoofdstukken
wordt allereerst de betrokken auteur nader geintroduceerd. Vervolgens wordt
de ontwikkeling van de literair-kritische belangsteIling en waardering voor
zijn werk geschetst en becommentarieerd. Daarbij wordt tevens aandacht be-
steed aan de belangstelling en waardering die dit werk buiten de dag- en
weekbladkritiek heeft ondervonden. In de twee daaropvolgende paragrafen
worden respectievelijk de bijdragen van critici en het aandeel van de auteur
in deze ontwikkeling geanalyseerd. Hoofdstuk IX bevar een vergelijking en
conclusies.

Gegevensverzameling
Ten behoeve van de case-studies zijn een aantal gegevens verzameld, die
voor het merendeel zijn opgenomen in de bijlagen bij de betreffende hoofd-
stukken. Tenzij anders vermeld, betreffen de gegevens de periode 1965-1990.
- Boek- en tijdscbriftpublieaties

In de eerste plaats zijn aIle boek- en tijdschriftpublikaties van de betrokken
auteurs geinventariseerd. Van elke publikatie zijn de titel, het genre, het
verschijningsjaar en de betrokken uitgever of periodiek geregistreerd. Te-
yens is nagegaan of, wanneer en waar de boekpublikaties van de drie
auteurs zijn herdrukt. Voor de inventarisatie van de boekpublikaties en
eventuele herdrukken, is gebruik gemaakt van het Kritisch lexicon van de
Nederlandstalige literatuur na 1945 (KL) en Brinkman's Cumulatieve Cata-
logus van boeken die zijn verschenen in Nederland en Vlaanderen. Voor
de tijdschriftpublikaties zijn het Kritiscb Literatuur Lexicon (KL), de Biblio-
grafte van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland (BL1VN),
de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNlI)
en de jaargangen van een aantal Nederlandse literaire tijdschriften geraad-
pleegd. Welke tijdschriftjaargangen ter aanvuIling op de genoemde bronnen
zijn bekeken, verschilt per auteur en wordt aangegeven in de betreffende
bijlagen.

- Recensies
Vervolgens is een bestand aangelegd van de recensies die in Nederlandse
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en Vlaamse dag- en weekbladen en litera ire tijdschriften met betrekking tot
de boekpublikaties van de drie auteurs zijn verschenen. Van elke recensie
zijn de volgende gegevens geregistreerd: de naam van de recensent, de
naam van de periodiek waarin de recensie is verschenen, de datum van
verschijning, de titel van de recensie, de omvang van de recensie in aantal-
len woorden en de waardering van de recensent voor het besproken werk.
Wat het laatste betreft is onderscheid gemaakt tussen overwegend positieve,
overwegend negatieve en gemengde/onduidelijke besprekingen. In een
aantal gevallen viel moeilijk te bepalen of een werk 'overwegend positief'
dan wel 'overwegend negatief door de recensent werd beoordeeld. Deze
recensies zijn ondergebracht in de categorie 'gemengd/onduidelijk'. Een
steekproef uit de recensies is, onafhankelijk van mijn registratie, door twee
andere beoordelaars geciassificeerd. Naar aanleiding hiervan is een interbe-
oordelaars-betrouwbaarheidstest uitgevoerd. De mate van overeenstemming
is berekend via Cohens kappa, die voldoende groot (0.90) bleek te zijn,
Tenslotte is geregistreerd in welk type periodiek de recensie is verschenen:
de Nederlandse landelijke pers, de Nederlandse regionale pers, de Vlaamse
pers en (Nederlandse en Vlaamse) literaire tijdschriften.
Voor de inventarisatie van dag- en weekbladrecensies is gebruik gemaakt van
de knipselcollecties van het Nederlands Letterkundig Museum en Documen-
tatiecentrum (NLMD) en het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum
(NBLC), de secunda ire bibliografieen in het KL en het archief van uitgeverij
De Bezige Bij. Recensies in literaire tijdschriften zijn gemventariseerd met be-
hulp van het KL en de BNTL. In verband met ontbrekende gegevens bij som-
mige recensies, zijn in een aantal gevallen ook de betreffende afleveringen
van afzanderlijke periodieken geraadpleegd. Ten aanzien van het recensiebe-
stand dient te worden aangetekend, dat het voor wat betreft de dag- en
weekbladrecensies zander twijfel incompleet is. Het bestand van periodieken
dat door het NLMD en het NBLC ten behoeve van hun knipselcollecties min
of meer systematisch is bijgehouden, omvat niet aile Nederlandse dag- en
weekbladen" en slechts een beperkt aantal Vlaamse bladen, terwijl de biblio-
grafische overzichten in het KL een selectie uit de secundaire literatuur behel-
zen. De verzameling recensies is echter dermate omvangrijk, dat zij een be-
trouwbaar beeld kan opleveren van de ontwikkeling van de literair-kritische
belangstelling en waardering voor het werk van de casus-auteurs.

- Essays
Behalve recensies, zijn ook de essays over het werk van de betrokken
auteurs gemventariseerd. Van elk essay zijn het onderwerp, de auteur, de
plaats en het tijdstip van verschijning geregistreerd. Voor de inventarisatie
van de essays zijn het KL en de BNTL geraadpleegd.

- Intenneus
Ten vierde is een bestand aangelegd van de interviews die met de casus-

6 Cf. Hoofclstuk III, paragraaf 2.1.
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auteurs zijn gepubliceerd in dag- en weekbladen, literaire tijdschriften en in-
terviewbundels. Met betrekking tot elk interview zijn de naam van de inter-
viewer, de naam van de periodiek of de titel van de bundel waarin het in-
terview is verschenen, het tijdstip van verschijning en het onderwerp gere-
gistreerd. Hierbij is gebruik gemaakt van het KL, de BNTI en de knipselcol-
lecties van het NLMD en het NBLC. Voor wat betreft de volledigheid van
het interviewbestand geldt ten aanzien van interviews verschenen in dag-
en week bladen dezelfde kanttekening als bij het recensiebestand.

- Literaire prijzen en subsidies
Verder is nagegaan of de auteurs literaire prijzen en beurzen of andere vor-
men van subsidie voor hun werk hebben ontvangen. Hiertoe zijn de catalo-
gus Nederlandse litera ire prijzen 1880-1985, het KL, de knipselarchieven
van het NLMD en het NBLC en de jaarverslagen van het Fonds voor de Let-
teren en de Raad voor de Kunst geraadpleegd.

- Biografiscbe gegevens en literaire nevenfuncties
Voor de verzameling van een aantal biografische gegevens is gebruik ge-
maakt van het bestand van interviews met de auteurs en het KL. Bij de in-
ventarisatie van de literaire nevenfuncties en de beschouwende bijdragen
van auteurs aan dag- en weekbladen is te werk gegaan op de in Hoofdstuk
IV (paragraaf 2) beschreven wijze.

Tenslotte is zowel ten behoeve van de case-studies als voor paragraaf 3 een
bestand aangelegd van de literatuuroverzichten en artikelen over ontwikkelin-
gen in de Nederlandse literatuur die gedurende de onderzoeksperiode zijn
verschenen. Voor elk van deze publikaties is nagegaan of en op welke wijze
naar het werk van de casus-auteurs wordt verwezen.

3 Ontwikkelingen in de literaire constellatie in de jaren 70

Zoals aangegeven, ziet elk van de drie casus-auteurs de literair-kritische beje-
gening van zijn werk in de loop van de zeventiger jaren sterk veranderen.
Mijns inziens moeten de individuele lotgevallen van (deze) schrijvers in
samenhang worden bezien met de (eveneens veranderende) ruimere literaire
context waarbinnen zij zich afspelen. Voorafgaand aan de case-studies wi! ik
daarom aan deze context de nodige aandacht besteden. Ik zal me daarbij
richten op een tweetal ontwikkelingen waardoor de Nederlandse literaire con-
stella tie in de jaren zeventig ingrijpend verandert en die derhalve relevant lij-
ken voor een beter begrip van de literair-kritische receptie van het werk van
individuele auteurs: de entree van een nieuwe generatie schrijvers en de min
of meer gelijktijdige opkomst van een nieuwe literair-kritische garde. Gedu-
rende de zeventiger jaren krijgt, vergeleken met het voorgaande en het daar-
opvolgende decennium, een groot aantal nieuwkomers de gelegenheid om
zich te manifesteren als criticus en voltrekt zich in de Nederlandse kritiek in
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hoog tempo een 'wisseling van de wacht', Een en ander is in belangrijke mate
te danken aan de sterke uitbreiding van de plaatsruimte voor literatuur in
kranten en tijdschriften in de onderhavige periode.' Deze ontwikkeling kan
op zijn beurt niet los worden gezien van de explosieve aanwas van het aantal
hoger Cook literair) geschoolden sinds de jaren zestig en de daaraan gerela-
teerde groei van het in literatuur gemteresseerde publiek.

3.1 De entree van een nieuwe schrijversgeneratie

Ten tijde van het debuut van de casus-auteurs halverwege de jaren zestig,
staan schrijvers als Wolkers, Mulisch, Hermans en Reve, die zich ook publie-
kelijk manifesteren en met hun literatuur en publieke optreden zekere taboes
doorbreken, in het middelpunt van de literair-kritische en de publieke belang-
stelling. Daarnaast is er, mede onder invloed van ontwikkelingen in de bui-
tenlandse literatuur, sprake van een relatief grote aandacht voor vernieuwin-
gen op literair gebied. Dit wi! niet zeggen dat de Nederlandse literaire pro-
duktie zich in deze jaren zou kenmerken door pogingen om te breken met
bestaande literaire vormen. In feite houdt maar een handjevol auteurs zich
hiermee bezig. Maar wel kan staande worden gehouden dat in het literaire
debat experimenten een belangrijk issue vormen," waarbij onder meer het
tijdschrift Raster een voortrekkersrol vervult. Omstreeks het eind van de jaren
zestig begint daar verandering in te komen.

In het decennium dat voIgt, maakt een groot aantal nieuwe schrijvers, van
wie de meesten tussen 1940 en 1950 zijn geboren, zijn opwachting in de Ne-
derlandse literaire wereld.? Als aile nieuwkomers zien deze auteurs zich voor
de taak gesteld om naam te maken, dat wi! zeggen de erkenning te verkrijgen
dat zij verschillen van degenen met wie ze wedijveren am een prominente
positie in de literaire hierarchic: min of meer gevestigde collega's en andere
nieuwkomers. Met het oog hierop behoeft het geen verwondering te wekken
dat hun entree niet geruisloos verloopt, maar onder meer gepaard gaat met
aanvallen op de gevestigde literaire orde," de oprichting van nieuwe literaire

7 Waar voorheen werd volstaan met een letterkundige kroniek of hoogstens een litera ire pagina
per week, gaan dan steeds meer dag- en weekbladen er toe over om met een aantal pagina's
litera ire berichtgeving en opinievorming te verschijnen. Baanbrekend in dit opzicht zijn NRC
Handelsblad en Vrij Nederland die respectievelijk in 1970 en 1972 met een speciaal supplement
komen (Cultureel supplement en Boekenbiilage), hetgeen al snel navolging krijgt van andere
bladen (o.rn. De Volkskrant, Trouw en Het Parool). Cf. Goedegebuure 0993: 849vv).
8 Dit komt o.rn. tot uitdrukking in Literair Lustrum 2. Een oierzicbt van vijf jaar Nederlandse
literatuur 1966-1971, met name in de overzichtsartikelen van Paul de Wispelaere en J.J. Over-
steegen, alsmede in de keuze van de in de afdeling Profieien behandelde auteurs.
9 Zie Bijlage V.
10 Zoals Bourdieu (977) betoogt, hebben nieuwkomers in eerste instantie belang bij disconti-
nuiteit, onbestendigheid en revolutie. Dit in tegenstelling tot de gevestigden, voor wie de wereld
is zoals ze wezen moet aangezien zij de toon aangeven, en die daarom continuiteit, stabiliteit en
reproduktie voorstaan.
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tijdschriften en met polemieken en ailianties tussen beginnende literatoren.
Het aangaan van een verbond met literaire leeftijdgenoten, waarbij men expli-
ciet waardering uit voor elkaars werk en zich afzet tegen het werk van al dan
niet gevestigde buitenstaanders, vormt een belangrijke strategie voor begin-
nende auteurs om zich te onderscheiden van de grote, min of meer anonieme
massa van nieuwkomers en een positie binnen de literaire wereld te verove-
reno Een dergelijk gezamenlijk optreden verleent auteurs een identiteit en
trekt eerder de aandacht dan individuele verrichtingen." Een en ander doet
zich overigens vooral op prozagebied v~~r. Weliswaar vragen ook diverse
dichters op polemische wijze aandacht voor hun werk," maar op het terrein
van de poezie is in de jaren zeventig geen sprake van groepsvorrning door
nieuwkomers." Er verschijnen geen programmatische uiteenzettingen van een
collectief van dichters en er worden evenmin bloemlezingen uitgebracht, die
beogen een aantal dichters als nieuwe stroming te lanceren."

Een deel van de nieuwe prozaschrijvers manifesteert zich in het begin van de
jaren zeventig in bestaande literaire tijdschriften - met name in MaatstaJ en
Hollands Maandblad -, maar omstreeks 1970 vormt vooral het tijdschrift So-
ma een podium voor de nieuwe schrijversgeneratie. Dit blad is in 1969 opge-
richt door een drietal jonge literatoren, 15 omdat, aldus het redactioneel in het
eerste nummer, 'de maatschappelijke veranderingen in de 60er jaren aan de
bestaande tijdschriften voorbij zijn gegaan'. De redactie wil het blad breeduit
open steUen voor beginnende auteurs en beoogt literatuur het aureool van
zwaarwichtigheid te ontnemen door leesbare stukken te publiceren. In 1970

11 Een voorbeeld hiervan leveren de 'Vijftigers' (zie De Jager 1992) en, in een meer recent verle-
den, de 'Maximalen'. Her verschijnsel dat sommige nieuwkomers zich gedurende een bepaalde
periode rneer of minder nadrukkelijk als groep manifesreren, betekent niet dat hierbinnen geen
concurrentie zou bestaan. Groepsgenoten vormen in zekere zin zelfs elkaars grootste concurren-
ten - er kan er maar een tot 'keizer' van een stroming worden gekroond - en in die strijd is her
zaak om een eigen, individuele reputatie op te bouwen. Uiteindelijk vormt deze het ultieme doel
in een wereld waar alles draait om distinctie. Her is dan ook veelzeggend dar wanneer men als
collectief naam heeft gernaakt, de groep uiteen pleegt te vallen en de voormalige leden gaan be-
nadrukken dar de onderlinge verschillen veel wezenlijker zijn dan de aanvankelijk beklemtoonde
verwantschap.
12 Zie onder meer Komrij (972) en Hamelink (1978).
13 Ook het nieuwe tijdschrift Gedtcbt dat in 1974 het licht ziet, is geen initiatief van een of meer
beginnende dichters, maar van 'Vijftiger' Remco Campen, die, tot de opheffmg van het blad in
1976, optreedt als enig redacteur. Hoewel in het blad de nodige ruimte voor de nieuwe generatie
is gereserveerd, vormt het geen verzarnelplaats voor jonge dichters of een nieuwe poetische
beweging. Het blad bevat in zijn korte periode van bestaan, naast werk van jonge dichters (die
doorgaans ook in andere bladen publiceren), een groot aantal bijdragen van 'Vijftigers' en
'Zestigers' en veel bijdragen over 'uitheemse' poezie.
14 Anders dan in Vlaanderen, waar zich omstreeks 1970 een aantal jonge dichters (o.m. Herman
de Coninck, Patricia Lasoen, Luk Wenseleers) presenteert onder de vlag van het 'Nieuw-realisme'
in de tijdschriften Kreatief en Yang.
15 Dirk Ayelt Kooiman, Thomas Graftdijk en Remco Heile.
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profileren enkele medewerkers van Soma" zich met het Manifest voor de ja-
ren zeventig, dat een vergelijkbare strekking heeft. Naast een uiteenzetting
over de economische positie van de schrijver, bevat het Manifest een aanval
op een aantal auteurs uit de zestiger jaren. De opstellers richten zich met na-
me tegen het 'Hoornik-concern' en de 'nieuwe wartaal', waarmee respectieve-
lijkwordt gedoeld op de auteurs Bernlef en Schippers en het 'experirnentele'
proza van met het tijdschrift Raster geassocieerde schrijvers. Zelf staan zij
'leesbare teksten' voor, uitgaande van de 'marktwaarde van het boek'. Het feit
dat het Manifest binnen de literaire wereld vrijwel uitsluitend negatieve reac-
ties oproept," neemt niet weg dat het als distinctiemiddel wel degelijk effec-
tief is en dat het pleidooi voor 'leesbare teksten' in het begin van de jaren ze-
ventig succesvol lijkt. Een aanzienlijk aantal jonge auteurs publiceert zoge-
noemd 'realistisch' of 'anekdotisch' proza en ontmoet daarbij ruime belang-
stelling van zowel publiek als kritiek. Het 'experiment', dat in de tweede helft
van de jaren zestig in het literaire debat veel aandacht krijgt en in 1970 nog
een programmatische discussie oplevert, '8 wordt nadien in snel tempo naar
een marginale positie op de literaire agenda verwezen. In 1972 raken 'experi-
menterende' Nederlandse schrijvers bovendien hun voornaamste platform
kwijt, wanneer de uitgave van het tijdschriftRaster wegens gebrek aan abon-
nees wordt gestaakt.

Het zijn echter niet aIleen de nieuwe zogenaamde 'realistische' schrijvers,
die in de loop van de jaren zeventig de aandacht van de kritiek voor een be-
langrijk dee I weten op te eisen en aldus onder meer" de 'experimentele' lite-
ratuur naar de achtergrond lijken te verdringen. Begin 1974verschijnt het eer-
ste nummer van De Revisor. De redactie," die voor het merendeel uit voorrna-
lige medewerkers van het inmiddels opgeheven Soma bestaat," introduceert
De Revisor als een voortzetting van eerstgenoemd tijdschrift. Volgens de re-
dactionele inleiding is het niet de bedoeHng om in het blad a priori een nieu-
we mentaliteit, stroming of beweging te presenteren. De redactie geeft te ken-

16 Hans Plomp, Peter Andriesse, George Kool en Heere Heeresma.
17 Ook rwee redacteuren van Soma (Kooiman en Graftdijk) kraken her manifest in een
paginagroot artikel in Vrij Nederland.
18 Ten Berge e.a. (970).
19 Volgens Van Deel (1986: 90-91) wordt bijvoorbeeld ook het werk van een aantal oudere
schrijvers in het begin van jaren zeventig in de schaduw gesteld door het 'magere realisme van
Hans Plomp c.s.' Tot deze 'veronachtzaamden' rekent hij (de door hernzelf bepaald nier veron-
achtzaamde) Willem Brakman, Gerrit Krol, Henk Romijn Meijer, Willem van Toorn, F. Springer,
Anton Koolhaas, Willem G. van Maanen, A. Alberts en Alfred Kossmann.
20 Dirk Ayelt Kooiman (ex-redacteur van Soma) , Tom van Deel, Paul Beers, Jan Donkers
(voormalige medewerkers van Soma) en Peter Verstegen.
21 Hoewel Soma zich in een verhoudingsgewijs grote lezersschare kan verheugen (op een
gegeven moment rond de 5000 abonnees), houdt het blad op verzoek van uitgever johan Polak
in 1972 op te bestaan. De redactie wordt gevraagd zich te bezinnen op een formule voor een
nieuw tijdschrift, dat meer de signatuur heeft van Athenaeum, Polak & Van Gennep. Bran: De
Moor 0980: 317-318).
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nen dat zij levendigheid en afwisseling nastreeft en relatief veel ruimte voor
essayistiek en boekbesprekingen zal reserveren. De Revisor ontwikkelt zich in
korte tijd tot een toanaangevend tijdschrift, dat naar de literaire communis
opinio een geheel eigen plaats in de Nederlandse literatuur inneemt. Dit oor-
deel wordt met name ingegeven door het veronderstelde specifieke karakter
van het verhalend proza dat de medewerkers van De Revisor publiceren." In
eerste instantie lijkt De Revisor vooral een podium op te leveren voor begin-
nende prozaschrijvers, maar al spoedig ontpopt het blad zich oak tot een be-
langrijk publikatiekanaal voor verscheidene dichters" en voor een aantal
auteurs die reeds in de eerste helft van de jaren zestig hun loopbaan hebben
aangevangen." De laatstgenoemde schrijvers zien de literair-kritische belang-
stelling en waardering voor hun werk in de tweede helft van de zeventiger
jaren sterk toenemen. De jonge prozaschrijvers die zich in De Revisor mani-
festeren, kunnen zich als veronderstelde nieuwe stroming al snel in de warme
belangstelling van kritiek en pers verheugen. Anders dan in het geval van de
'realisten van zeventig', zijn het hier niet de schrijvers zelf die zich als nieuwe
beweging presenteren. Hoewel zij enerzijds via poeticale uitspraken en nega-
tieve uitlatingen over het werk van representanten van andere vermeende
richtingen het groepsbeeld bevestigen, verzetten ze zich anderzijds tegen het
door kritiek en pers gelanceerde etiket 'Revisor-proza' en de daarmee verbon-
den karakterisering van hun werk als 'academistisch', Aangezien de betrokke-
nen op dat moment als groep, gewild of ongewild, reeds naam hebben ge-
maakt, ligt het ook in de lijn dat ze de aandacht trachten te verleggen naar de
onderlinge verschillen en de persoonlijke kwaliteiten van hun werk." Ook de
individuele boekpublikaties van de jonge Revisor-medewerkers ontvangen
vee I en overwegend positieve aandacht in de dag- en weekbladkritiek." Wat
het laatste betreft onderscheiden zij zich van de zogenaamde 'realistische ver-
tellers' die zich in de jaren '70 hebben aangediend. Een aantal markante uit-

22 Hun werk zou he! midden houden tussen de 'realistische' literatuur enerzijds, en de 'experi-
mentele' Jiteratuur anderszijds. Deze opvaning vindt men, behalve door met De Revisor geasso-
cieerde auteurs, onder meer verwoord in De Rover 0982: 10-14), Schouten 0986: 17-21) en An-

beek 0990: 236-238).
23 0.01. Tom van Deel, Jan Kuijper, Willem Jan Otten, Ad Zuiderent, Rutger Kopland, Gerrit
Krol en Willem van Toorn.
24 0.01. Willem van Toorn en (vooral) Willem Brakman en Gerrit Krol.
25 Cf. noot 11. Vanuit een concurrentieperspectief is het eveneens verklaarbaar, dat het
veelbesproken 'Revisor-proza' in de tweede helft van de zeventiger jaren meermalen onder vuur
wordt genomen. Het zijn o.m. Jeroen Brouwers (977), tot dan toe overigens zelf medewerker
van De Revisor, en Maarten 't Hart, op dat moment de meest populaire vertegenwoordiger van
het 'realistische' proza, die zich negatief uitlaten over her 'koele computerproza' van (een aantal
van) de rond De Revisor verzamelde auteurs Ct Hart 1983: 183).
26 Her betreft Dirk Ayelt Kooiman, Doeschka Meijsing, Nicolaas Matsier, (en enige tijd later ook)
Frans Kellendonk, Patricio Canaponi en Hedda Martens. Hetzelfde geldt voor enkele andere
jonge auteurs, die weliswaar weinig of geen binding met De Revisor hebben, maar wier proza
verwant wordt geacht aan dat van de Revisor-medewerkers, te weten Oek de jong en Leon de
Winter.
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zonderingen daargelaten," toont de kritiek zich sterk verdeeld in haar waar-
dering voor het werk van laatstgenoemde auteurs en in de tweede helft van
de jaren zeventig worden hun publikaties veelvuldig in negatieve zin bespro-
ken." Een aantal van de betrokkenen komt in deze periode bovendien bij
minder gerenommeerde uitgeverijen terecht of publiceert in het geheel niet
meer."

Een en ander laat echter onverlet dat het werk van de 'realistische' nieuw-
komers, evenals dat van andere nieuwe schrijvers, gedurende de jaren zeven-
tig de aandacht van de literatuurkritiek tot op grote hoogte in beslag neemt.
Van de recensies die in 1975 met betrekking tot oorspronkelijk Nederlandsta-
lige proza- en poezietitels in dag- en weekb1aden verschijnen, heeft circa een
derde betrekking op werk van schrijvers die omstreeks 1970 of later hun
boekdebuut hebben gernaakt." Het recensiebestand over 1978 bestaat voor de
helft uit besprekingen van titels van deze lichting auteurs." Ook in de talrijke
litera ire overzichten die in de jaren zeventig in de vorm van bloemlezingen of
essays het licht zien" en in de diverse debatten die in de loop van het decen-
nium worden gevoerd, neemt het werk van de jongste lichting schrijvers een
prominente plaats in.

3.2 De opkomst van een nieuuie literair-kritische garde

Deze grote belangstelling voor de nieuwe schrijvers die zich in de jaren ze-
ventig aandienen, kan naar mijn mening niet los worden gezien van de wisse-
ling van de wacht die zich terzelfdertijd in de Nederlandse literatuurkritiek
voltrekt. In de loop van het decennium maakt een groot aanta1 nieuwe critici

27 Bedoeld worden Maarten 't Hart, Maarten Biesheuvel en (de op latere leeftijd gedebuteerde)
F.B. Hotz, die overigens niet uit Soma voortkomen, maar uit Maatstaf Ct Hart, Hotz) en Hollands
Maandblad (Biesheuvel),
28 Wellicht is dit mede te wijten aan de weinig geavanceerde wijze waarop de betreffende
auteurs op de eigen bezigheden plegen re reflecteren. Cf. Hoofdstuk IV, paragraaf 4. De negatie-
ve wijze waarop criticus en neerlandicus Frans de Rover 0982: 6-7) zich over het werk Ceen
genre dat tenslotte niet anders dan trivia Ie parodie genoemd kan worden'), respectievelijk de
poeticale opvattingen van de betreffende schrijvers uitlaat, illustreert mijns inziens dat de waarde-
ring van Iiteratuurbeschouwers voor litera ire werken zeer nauw verbonden is met de wijze waar-
op de betrokken schrijvers zelf hun werk presenteren: 'Het meesr onthullend, misschien zelfs
'ontmaskerend' voor deze auteurs is echter hun literaruuropvarting. Getuige poeticale uitspraken
hebben zij uiterst simpele ideeen over rol en functie van literatuur, zowel wat betreft hun positie
als schrijver ten opzichte van de maatschappij als ten opzichte van de litera ire traditie'.
29 Brouwers pamflet De Nieuue Reuisor(1979), waarin het 'onvolwassen', 'risicoloze', 'infantiele'
'schooljongensgeschrijf' van de 'vertellers van zeventig' in de persoon van Guus Luijters op de
korrel wordt genomen, heeft dan ook veel weg van een kanonschot op een dade mug.
30 Bron: KUB-recensiebestand 1975-1980 (cf. Hoofdstuk III, noot 37).
31 Zie Hoofdstuk III, paragraaf 2.l.
32 Zie o.a. Meijer (1973), Peeters en Kaal (975), Goedegebuure Cl976b), Brokken (977), Nuis
0977 en 1979), Diepstraten en Kuyper (978), Beekman (978), Mertens (979), Peeters 0979b),
De Rover (1979), Van Dijl (979) en De Moor 0980b).

111



voor kortere of langere tijd zijn opwachting in Nederlandse kranten en tijd-
schriften. De meesten van hen zijn eveneens na 1940 geboren en een aan-
zienlijkdeel is tevens actief als schrijver of dichter. Wat het laatste betreft on-
derscheidt de nieuwe kritische garde zich niet van de oude. Wei hebben de
nieuwkomers, anders dan hun voorgangers, in veel gevallen een gespeciali-
seerde opleiding - neerlandistiek en/of literatuurwetenschap - genoten en blij-
ken ze hun lirerair-kritischeactiviteiten vaak te combineren met een functie in
het hoger onderwijs op het terrein van de letteren. Enerzijds nemen zij de
plaatsen in van oudere collega's die in de zeventiger jaren hun werkzaamhe-
den als recensent (van bepaalde bladen) beeindigen of op een minder regu-
Herebasis voortzerten.' Anderzijds krijgen ze, zoals gezegd, de gelegenheid
om zich als criticus te manifesteren doordat de plaatsruimte voor literatuur,
met name binnen de landelijke pers, in deze periode aanmerkelijk wordt uit-
gebreid.

Niettegenstaande het kortstondige of incidentele karakter van de beschou-
wende activiteiten van vee! nieuwkomers, gaat in de loop van de jaren zeven-
tig een nieuwe garde critici het literair-kritische tonee! in Nederland domine-
renoIn 1975 tekenen zij voor circa 45 procent van de recensies die in de Ne-
derlandse pers aan oorspronkelijk Nederlandstalig(e) poezie en verhalend
proza worden gewijd. Binnen de landelijke en de regionale pers leveren ze in
dat jaar respectievelijk 60 en 37 procent van de besprekingen." Het recensie-
bestand over 1978" bestaat voor 60 procent uit besprekingen van critici die
omstreeks 1970of later hun entree als dag- of weekbladrecensent hebben ge-
maakt. Met name in de landelijke pers hebben nieuwkomers duidelijk de
overhand gekregen. Daar nemen ze dan meer dan 70 procent van de recen-
sies voor hun rekening, terwijl in de regionale dagbladpers ruim de he!ft van
de besprekingen door hen wordt geschreven.

33 O.m. Cees Buddingh 0918, Algemeen Dagblad, Het Parool), Ben Stroman 0902, Algemeen
Handelsblad), Gerrit Krol 0934, Algemeen Handelsblad), Helma Wolf-Catz 0900, Amersfoortse
Courant),Jos Panhuijsen 0900, Het Binnenbof), H. van Overveld (Brabants Nieuuisblad), C}, Kelk
(1901, De greene Amsterdammer), Maurits Mok 0907, Haagscbe Courant/Rotterdams Nteuusblad),
Rico Bulthuis 0911, Haagscbe Courant/Rotterdams Nieuwsb/ad),). Polak-Siliava (Haar/ems Dag-
blad), Anne Wadman tLeeuuiarder Courant), Clara Eggink 0906, Leids Dagblad), Klaas de Wit
0932, Nieuwsblad van bet Noorden), Harry van Santvoort (1921,Nieuwe Linie), Riekus Waskowsky
0932, Nieuwsblad van bet Noorden, NRC), johan van der Woude 0906, Nieuusblad van bet
Noorden), ).W. Oerlemans 0926, NRC), Peter van Eeten (NRC), G.W. Huygens 0912, NRC),
Adriaan van der Veen 0916, NRC), Adriaan Morrien 0912, Het Parool), Max Nord 0916, Het
Parool), Jacques den Haan 0908, Het Parool), Maud Cossaar (De Telegraaf), Willem Brandt 0905,
De Telegraaf), J. van Doome iTrouui), Come lis Rijnsdorp 0894, Trouui), Willem G. van Maanen
0920, Utrecbts Nieuusblad), Peter Berger 0936, Het Vaderiand), Margaretha Ferguson 0920, Het
Vader/and), Paul de Wispelaere 0927, Het Vaderiand), Hans Berghuis 0924, de Volkskrant), Ga-
briel Srnit (1910, de Volkskrant), Kees Fens 0929, de Volkskrant; De Tijd), Fons Sameel 0935, vrij
Nederland; NRC/de Volkskrant), Richter Roegholt 0925, Het Vrije Volk).
34 Bran: KUB-recensiebestand 1975-1980 (cf. Hoofdstuk Ill, noot 37).
35 Zie Hoofdsruk III, paragraaf 2.1.
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De sterke preoccupatie van de dag- en weekbladkritiek met verhalend pro-
za verhult enigszins dat deze wisseling van de wacht primair de kritiek op dit
gebied betreft. Op het terrein van de poezie verloopt de opmars van een
nieuwe lichting critici wat langzamer. In 1975 nemen nieuwkomers al meer
dan de helft van de prozarecensies voor hun rekening tegenover slechts 35
procent van de poeziebeprekingen. De uitbreiding van de plaatsruimte v~~r
literatuur in de Nederlandse pers is een ontwikkeling waarvan voomamelijk
de prozakritiek profiteert" en het is dan ook eerst en vooral dit terrein waar-
op nieuwelingen gedurende de zeventiger jaren de kans krijgen om zich als
criticus te doen gelden." Weliswaar dient zich in deze periode ook een aantal
nieuwe poezierecensenten in de dag- en weekbladpers aan," maar tot ver in
de jaren zeventig blijftde relatief kleinschalige Nederlandse poeziekritiek voor
een belangrijk deel het domein van een (jets) oudere generatie critici." Het is
pas aan de vooravond van de jaren tachtig dat zich ook in de poeziekolom-
men van Nederlandse kranten en tijdschriften een onmiskenbare wisseling
van de wacht aftekent." In 1978wordt zowel op poezie- als prozagebied 60

36 Cf. Hoofdstuk III, paragraaf 5.
37 Gerangschikt in chronologische volgorde per periodiek, manifesteren zich vanaf het eind van
de jaren zestig onder meer de volgende critici als (reguliere) prozarecensent in de Nederlandse
pers: Algerneen Dagblad. J. Huisman, Rob Schouten (1954);Het Binnenbof. Jan Verstappen; Bra-
bants Nteuusblad. A. Buckens; Elsevier. Carel Peeters (1944); De Groene Amsterdammer. jacq
Firmin Vogelaar (944), Anthony Mertens (946), Cyrille Offermans (1945); Haagscbe Courant!
Rotterdams Nieuwsblad: Wim Hazeu (1940); Haarlems Dagblad. Wim Vogel, Diny Schouten
(1947); Leids Dagblad. Rob Vooren; Nieuwe Linie. Jan van der Vegt (935), Hannemieke Postma
(1943); Nieuuisblad van bet Noorden. Everhard Huizing; NRC Handelsblad. Igor Sitniakowsky
(1945), Martin Hartkamp (943), Reinjan Mulder (949), Hannemieke Postma (1943); Maarten 't
Hart (944), Wiel Kusters (947), Marjolein Pouw; Het Parool: Guus Luijters (1943),Wim Sanders
(954), Murk Salverda (945), Robert Anker (956); De Stem: johan Diepstraten (1951);De Tele-
graaf Igor Sitniakowsky (945); Trouu» Ad Zuiderent (944), Tom van Deel (1945); Utrecbts
Nieuuisblad. Adriaan van Nimwegen (947); de volkserant. Jan Geurt Gaarlandt, Pierre Span-
ninks, Willem Kuipers, August Hans den Boef (1949),jaap Goedegebuure (947); Het Vrije Volk:
Frank van Dijl (953); Vrij Nederland: Gerrit Komrij (944), Carel Peeters (944), Jan Geurt Gaar-
landt, Hans Vervoort (939), Jacques Kruithof (947), Maarten 't Hart (944), Doeschka Meijsing
(1947), Frans de Rover (1946), Herman Verhaar (944); De Waarbeid: Graa Boomsma (953). De
bovengenoemde recensenten hebben zich deels al voor hun entree in de dag- en weekbladpers
als literatuurbeschouwer in literaire tijdschriften gernanifesteerd. Warn de Moor (936), die in
1969Kees Fens als vaste recensent van De Tijd opvolgt, publiceert al sinds de eerste helft van de
zestiger jaren regelrnatig kritieken in de dag- en weekbladpers (vanaf 1964 in De Gelderlander).
Dit geldt ook voor Aad Nuis (933), die, nadat hij zijn literair-kritische activiteiten een aantal jaren
onderbroken heeft, vanaf 1975de prozarubriek van de Haagse Post voor zijn rekening neemt.
38 O.m. Martin van Dijk (Algemeen Dagblad), Jan van der Vegt 0935, Nieuwe Linie en NRC),
Sjoerd Kuyper 0953, Nieutoe Linie), Karel Soudijn (1944, NRC), Anton Korteweg 0944, Het
Parool), Andre Mathijsse (Het Vaderland).
39 J. Bernlef 0937, Haagse Post), jaap joppe (Haagscbe Courant!Rotterdams Nieuusbiad), Rudi
Boltendal (1924, Leeuuiarder Courant), K.L. Poll (1927, NRC), Hans Warren 0921, Prouinciale
Zeeuuscbe Courant), R.L.K. Fokkema (1938, Trouui), Warn de Moor 0936, De Tijd), P.H. Dubois
0917, Het Vaderland), Kees Fens 0929, de Volkskraru), Rein Bloem 0932, Vrlj Nederland).
40 Met de regelmatige publikatie van poeziekritieken door o.m. Peter Nijmeijer 0947, de votes-
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procent van de dag- en weekbladrecensies door nieuwe criticigeleverd. In de
landelijke pers tekent de nieuwe garde dan voor 65 procent van de poeziere-
censies en voor 75 procent van de prozarecensies."

Evenals de auteurs die in de jaren zeventig hun entree maken, zien de nieu-
we critici zich voor de opgave geplaatst om zich van gevestigde collega's en
andere nieuwkomers te onderscheiden en een positie van betekenis binnen
de kritiek te verwerven. Ook zij profileren zich in een aantal gevallen door
hun onvrede te uiten met het literaire klirnaat en in polemiek te treden met
collega-literatoren. Hoewel daarbij gevestigde namen zeker niet worden ge-
schuwd," richten de pijlen van deze critici zich vaak niet zozeer op de literai-
re bovenlaag ais wel op de 'mindere goden', i.e. andere nieuwkomers of
oudere auteurs en critici wier positie in de zeventiger jaren (nog) minder
hecht verankerd is.

In de eerste helft van de jaren zeventig doen onder meer Luijtersin He! Pa-
rool, Vogelaar in de Groene Amsterdammer, Peeters in Elseoier" en Komrij in
Vrij Nederland" zich op deze wijze als criticus gelden. Nuis profileert zich bij
zijn come-back in de Nederlandse kritiek met een somber stuk over 'de grote
stilstand' in de Nederlandse letteren die in tien jaar tijd geen inhoudelijke ver-
nieuwing of nieuwe stijl te zien zouden geven." In de tweede he1ftvan de ze-
ventiger jaren manifesteren Goedegebuure en Verhaar zich met een serie arti-
kelen in het door hen geredigeerde tijdschrift Tirade, waarin zijde Nederland-
se literatuur(beschouwing) kraken. Eerstgenoemde roert zich daarnaast in
Hollands Diep met een aantal polemische stukken, waaronder een aanklacht
tegen 'het jonge, doodvermoeide Nederlandse proza'." Rond diezelfde tijd

erant), Boudewijn Buch 0948, Het Parool) , Graa Boomsma 0953, De Waarbeid) en Wiel Kusters
0947, De Groene Amsterdammeren NRC Handelsblad). Oit 'jeugdige' gezelschap van Cregelmati-
ge) poeziebesprekers wordt begin jaren '80 verder uitgebreid met Ad Zuiderent 0944, De Tijd),
Huub Beurskens 0950, De Groene A msterdammer) , Rob Schouten 0954, Maatstaf en Vrij Neder-
land), ]aap Goedegebuure 0947, Haagse Post) en Peter Zonderland 0947, de Voleskrant).
41 De nieuwe literair-kritische garde van de jaren zeventig is overigens ook gezichtsbepalend
voor de Nederlandse dag- en weekbladkritiek van het daaropvolgende decennium. Weliswaar
dienen zich in de loop van de tachtiger jaren de nodige nieuwe critici aan, maar van een 'wisse-
ling van de wacht' zoals in de periode daarvoor is geen sprake. Het recensiebestand over 1991
(zie Hoofdstuk 1Il, paragraaf 2.1) bestaar voor slechts 35 procent uit besprekingen van critici die
korter dan 10 jaar geleden hun entree in de dag- en weekbladkritiek hebben gemaakt.
42 Zie bijvoorbeeld Goedegebuure (1976a) over 'de verloedering' van een aantal gerenommeer-
de reputaties in de Nederlandse literatuur (Hermans, Reve, Mulisch en Claus) en de negatieve uit-
spraken van Peeters (976) over de vooraanstaande literatuurbeschouwers].]. Oversteegen en
Kees Fens.
43 Zie o.a. Peeters (1973), waarin zowel Luijters als Vogelaar her moeten ontgelden.
44 Cf. zijn kritiekenbundel uit 1974.
45 Nuis (975). Niet lang daarna toont hij zich overigens aanmerkelijk minder somber. Cf. Nuis
0977 en 1979).
46 Goedegebuure C1976b).

114



eisen ook 't Hart met bijdragen aan diverse bladen," Mertens in de Groene
Amsterdammer en Raster en opnieuw Peeters op polemische wijze de aan-
dacht als literatuurbeschouwer op. Laatstgenoemde, die dan inmiddels enige
tijd als literair medewerker is verbonden aan Vrij Nederland, profileert zich in
1976 met het essay Het avontuurlijk uitzicht. Hierin neemt hij naast de bena-
dering van de al genoemde 'merlinisten' de marxistisch georienteerde litera-
tuurkritiek (Vogelaar, Vollemans) op de korrel. Enkele jaren later doet Mer-
tens van zich spreken" door van leer te trekken tegen het 'subjektivisme' in
de Nederlandse literatuur van de jaren zeventig."

Sommige critici profileren zich (behalve) via hun polemische bijdragen te-
vens als protagonist van bepaalde nieuwe of 'ondergewaardeerde' schrijvers
en stromingen. Zo ontpopt Peeters zich in de tweede helft van de jaren ze-
ventig als beschermheer van het proza van zijn generatiegenoten onder de
Revisor-medewerkers dat volgens hem 'de terugkeer van de intelligentie en
eruditie in de literatuur' betekent." Mertens geeft in deze periode blijk van
grote waardering voor het werk van Louis Ferron" en treedt samen met zijn
collega-criticus van De Waarheid Boomsma in het krijt voor het 'veronacht-
zaamde' werk van 'experimentele' Nederlandse schrijvers, terwijl Goedege-
buure zich opwerpt als pleitbezorger van het werk van de 'eenling' jeroen
Brouwers."

Andere nieuwe critici onderscheiden zich niet (zozeer) door te polemiseren
met collega-literatoren, maar (vooral) door zich sterk te maken voor het werk
van bepaalde schrijvers. Hoewel een enkeling van hen zich intensief gaat be-
zighouden met het werk van een hooggereputeerd auteur," betreft ook de
bijzondere bemoeienis van deze cririci in de meeste gevallen werk van nieu-
we schrijvers of werk van auteurs die al langer actief zijn, maar op dat mo-
ment niet tot de 'groten' van de Nederlandse literatuur worden gerekend.
Hierbij speelt ongetwijfeld een rol dat het werk van een jonge of 'subtop'-
auteur een criticus meer mogelijkheden biedt om zich te profileren. Voorbeel-
den hiervan leveren De Rover die een opvallende voorkeur aan de dag legt
voor het week van Jan Siebe link en Joyce & CO,54 Vogel die zich sterk maakt
voor het werk van Louis Ferron," Van Deel die onder meer naam maakt via
zijn literair-kritische inspanningen voor het werk van Gerrit Krol en Willem

47 O.a. Hollands Diep, NRC Handelsblad en Vrij Nederland.
48 Zie o.rn. Kornrij (1980).
49 Mertens (979).
50 Peeters 0977 en 1979a). In Vrij Nederland worden vrijwel al hun boekpublikaties door hem
van uitgebreide, lovende besprekingen voorzien. Verder verschijnen van zijn hand een bloemle-
zing met verhalen van de betrokken auteurs alsmede een essaybundel over hun werk. (Peeters

1979b en 1984).
51 o. K1autz (990).
52 Getuige onder meer Goedegebuure 0977, 1980 en 1982a).
53 Zoals De Rover met het werk van Harry Mulisch.
54 Zie o.rn, De Rover 0977, 1979, 1980 en 1982).
55 Cf. K1autz (1990).
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Brakrnan" en De Moor die zich in De Tijd doet kennen als een groot liefheb-
ber van het werk van Maarten 'r Hart en Anton Koolhaas." Weliswaar kan een
criticus zich ook via zijn bemoeienis met het werk van een hooggereputeerd
auteur onderscheiden, maar hij is daarbij tot op grate hoogte gebonden aan
wat in de loop van de tijd in brede kring als de geeigende benaderingswijze
van dit werk is gaan gelden. Daar komt bij dat het buitengewoon moeilijk is
om nog eer in te leggen met de kritische begeleiding van werk, waar zich al
tientallen critici over hebben gebogen. Behalve dat dit een grate dosis creati-
viteit vereist, moet een criticus tevens concurreren met de 'lijfcritici'die zich
reeds in een eerder stadium voor een werk hebben aangediend.

Het voorgaande betekent niet dat gevestigde graotheden in de literatuurkri-
tiek van de jaren zeventig geen rol van betekenis meer spelen. Ook de nieu-
we literair-kritische garde is min of meer gehouden om recent verschenen
werk van gerenommeerde auteurs aan de orde te stellen en hoewel men zich
daaraver geregeld beklaagt, blijkt men door de bank genomen weinig ge-
neigd om zich aan deze verplichting te onttrekken. Auteurs als Hermans,
Reve, Mulisch, Boon, Claus en Wolkers kunnen zich dus ook in deze periode
in de warme, zij het vaak niet in de onverdeeld positieve beiangstelling van
de kritiek verheugen."

Het betekent wei dat hun rninder gevestigde collega's alle zeilen moeten
bijzetten om niet uit beeld te verdwijnen. De aandacht van degenen die zich
in de jaren zeventig in kranten en tijdschriften (gaan) bezighouden met de be-
schouwing van hedendaagse Nederlandse literatuur, richt zich namelijk in het
bijzonder op het werk van de nieuwe schrijvers die zich in dit decennium
aandienen. Het is in de eerste plaats dit werk dat door criticiwordt aangegre-
pen om zich te profileren en hun literatuurbeschouwelijke praktijk vorm en
inhoud te geven, getuige onder meer de graeiende hoeveelheid besprekingen
van de publikaties van de betrokken auteurs."

56 Zie Van Dee! (1979 en 1980).
57 Zie De Moor (I980c, 1978a en 1978b).
58 Cf. Fens en Raat (1986).
59 Zie paragraaf 3.1.
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VI RutgerKopland

'Mijn gedicbten zijn ogenscbijnlijk mooie plaatjes' I

1 Introductie

Rutger Kopland is de auteursnaam van Rutger Hendrik van den Hoofdakker,
geboren op 4 augustus 1934 te Goor in Overijssel. Zijn literaire loopbaan
heeft Kopland steeds gecombineerd met een andere professie. Na zijn studie
medicijnen aan de Rijksuniversiteit Groningen werkt hij een aantal jaren als
huisarts in Zeist. In 1966 promoveert hij op het proefschrift Behaviour and
EEG of drowsy and sleeping cats. Van 1969 tot 1983 vervult hij de functie van
wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de afdeling biologische psychiatrie
van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1983 is hij als hoogleraar in de
biologische psychiatrie verbonden aan diezelfde universiteit.

Behalve als dichter en wetenschapper heeft Kopland als essayist van zich
doen spreken. In 1970 publiceert hij het essay Het bolwerk van de beter-
weters. Deze geruchtmakende beschouwing van de artsenstand en de medi-
sche ethiek wordt in 1976 gevolgd door de essaybundel Een pi! voor Doorn-
roosje. Verder levert Kopland sinds 1969 af en toe Iiterair-kritische bijdragen
aan diverse bladen, waaronder NRC Handelsblad.

Met het publiceren van gedichten begint Kopland op dertigjarige leeftijd, op
instigatie van criticus Aad Nuis.' In 1964 verschijnt voor het eerst poezie van
zijn hand in Tirade. Vanaf dat moment publiceert hij in dit tijdschrift vrijwel
jaarlijks een aantal gedichten. Daamaast werkt hij mee aan andere literaire
tijdschriften. Tussen 1969 en 1972 publiceert hij meermalen in Hollands
Maandblad, aan De Revisor levert hij vanaf de oprichting in 1974 regelmatig
een bijdrage en sinds 1980 publiceert hij tevens in het tijdschrift Raster en het
Nieuw Wereld Tijdscbrift.

Zijn boekdebuut maakt Kopland in 1966 bij uitgeverij Van Oorschot met de
bundel Onder het oee? Vanaf dat jaar publiceert hij bij deze uitgeverij regel-

1 Kopland in De Tijd van 5 december 1970.
2 Zie Bijlage VI-A voor een overzicht van de publikaties van Kopland.
3 Oak uitgeverij Querida had de poezie van Kopland graag uitgegeven. Bran: A.L. Soternann,
Querido 1915 tot 1990. Een uitgeverij(Amsterdam: Querido 1990: 139): 'Herhaaldelijk gaf een tijd-
schriftpublikarie of de aanbeveling van een "eigen" auteur aanleiding am een nieuwe schrijver Ie
benaderen; een enkele maal helaas net te laat, zoa Is in het geval van Rutger Kopland, die bij Que-
rida even goed gepast lOU hebben als bij Van Oorschot, met wie hij al een afspraak had gemaakt'.
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matig een nieuwe dichtbundel. Achtereenvolgens verschijnen: Het orgeltje van
Yesterday (968), Alles op de fiets (969), Wie wat oindt beeft slecbt gezocbt
(972), Een lege plek om te blijven (975), Al die mooie beloften (978), Dit
uitzicbt (982), Voor bet verdwijnt en damna (985), Dankzij de dingen
(989) en Geduldig Gereedscbap (1993). Veel van de gedichten uit de ge-
noemde bundels zijn eerder al in literaire tijdschriften gepubliceerd. In de
tachtiger jaren verschijnen tevens twee bloernlezingen uit het werk van Kop-
land: Vroeger (985) en Herinneringen aan bet onbekende (988).'

2 De literair-kritische receptie van Koplands werk"

Aan de bundel waarmee Kopland eind 1966debuteert, Onder bet vee, wordt
begin 1967 in een viertal dagbladen een bespreking gewijd. In drie daarvan
wordt tevens werk van andere dichters besproken. Hoewel de betrokken re-
censenten zich in overwegend positieve termen over Koplands debuutbundel
uitlaten, tonen zijzich tamelijk voorzichtig in hun oordeel over diens dichterlij-
ke kwaliteiten. Zo kwalificeert Visser de gedichten in Onder bet vee als

'huiselijk charmante verzen, speelse, ietwat arcadische notities over de dagelijkse dingen
in huis, tuin en keuken C.) Niet belangrijk misschien, maar met een casuele, gevoelige
ironie die doet denken aan de poezie van de Groningse dichters Noordstar en Pareau'.

Ook Berger relativeert in zijn bespreking het belang van Koplands poezie:
'Meer en meer kom ik tot de overtuiging dat emoties pas werkelijk een in poezie
doorleefbare vorm kunnen krijgen, indien ze met een zekere intelligentie worden
gerelativeerd en gedempt. Zeker bij de kleinere talenten zoals Kopland en Michaelis zijn
C ..) Ook bij hem worden overigens geen nieuwe werelden opengesloten, de gedichten
zijn bepaald niet onvervangbaar. Maar wei is hij een dichter, die ik in zijn manier van
dichten, observeren en aanvoelen sympathiek vind, ik ga graag met zijn gedichten om.
Dat is naast zoveel literaire grotere talenten voldoende rechtvaardiging lijkt me'.

Nuis, die in Het Parool als eerste een recensie van Onder bet vee levert, is het
minst gereserveerd in zijn oordeel. Hij beschouwt Kopland als een van de
'spaarzame' dichters die 'het hele vormprobleem onopvallend en overtuigend
oplossen, en de aandacht zonder omslag richten op wat zij te zeggen
hebben'. Volgens hem zijn 'de beste gedichten uit Onder bet vee troostende

4 Vee! van Koplands poezie is ook in vertaling verschenen. In 1977 wordt in Amerika een
Engelse vertaling van de bundel Een lege plek om te blijuen, voorzien van een bloemlezing uit
Koplands eerdere werk, uitgebracht. Tien jaar later verschijnt in de gerenommeerde reeks Du
monde entier van her Franse uitgevershuis Gallimard een bloemlezing uit Koplands poezie onder
de tite! Songer il partir en in 1988 wordt in Enge!and een serie door James Brockway vertaalde
gedichten in boekvorm uitgegeven. Zie voor een uitgebreid overzicht van vertalingen van
Koplands werk: R. Mulder en G.]. de Vries, Zo toorgoed als een bladzij. Bibliografie van en over
bet werk van Rutger Kopland (Oosterhesselen. De K1encke Pers 1992).
5 Zie Bijlage Vl-B voor een overzicht van de recensies die aan Koplands boekpublikaties zijn
gewijd.
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voorbeelden van sereniteit, getoond door iemand die daar de grote, maar be-
trekkelijke waarde van kent'. WeI maakt hij de kanttekening dat 'niet aile ge-
dichten in de bundel op hetzelfde hoge niveau (staan). Er zijn erbij in een
lichter genre, en daarin is Kopland weI goed maar niet uitzonderlijk'.

Naar aanleiding van Koplands tweede dichtbundel Het orgeltje van Yesterday
(968) verschijnen in de Nederlandse dag- en weekbladpers twaalf bespre-
kingen. Volkskrant-criticus Srnit is als een van weinigen onverdeeld positief in
zijn oordeel. Naar zijn mening vertegenwoordigde Onder het vee 'reeds
aanzienlijk meer dan de gebruikelijke belofte' en is de nieuwe bundel 'zeker
even sterk'. De meeste recensenten hebben behalve waardering, ook beden-
kingen bij Het orgeltje van Yesterday. Volgens Fens bevat Koplands tweede
bundel enerzijds 'objectiverende' gedeelten waarin 'het knap oproepen van
een reeks situaties op zich meer dan voldoende is om de emotionele reik-
wijdte van die situaties te tonen', maar anderzijds 'traditioneel Iyrische' ge-
dichten en passages waarin 'persoonlijke gevoelens en (niet erg oorspronkelij-
ke en bovendien enigszins gezochte) gedachten vanuit de getekende situatie
worden verwoord'. Bernlef heeft eveneens bezwaren, met name ten aanzien
van de eerste twee cyclussen uit de bundel:

'Maar juist die gemiddelde toon, dat gemiddelde gevoel gaven rnij vaak te weinig het be-
sef dat ik iets bijzonders las C..) Het is allemaal wat te voorzichtig, wat te sympathiek C..)
Zo gauw Kopland zich met mensen bezighoudt, in epigramachtige gedichten waar de be-
treffende personen met een initiaal worden aangeduid, is hij plotseling weer veel sterker
C.) Vooral de gesprekken, voorzien van ironische dikdoenerige titels C.') vind ik ge-
slaagd'.

Berger, die pas een jaar later aandacht aan de bundel besteedt, onderscheidt
zich van zijn mede-recensenten (Bernlef, Fens, Brinkman, Srnit) door vooral
waardering uit te spreken voor de eerste cycli uit Het orgeltje van Yesterday:

'De gedichten meer naar het einde van de bundel kunnen me eerlijk gezegd minder be-
koren, gedichten als: Juffrouw A en Meneer K. Mensen met wier mening ik rekening
houd achten juist die verzen bijzonder. Maar ik moet bekennen dat ik ze wat manieris-
tisch vind met dat gebruik van afkortingen'.

Ongeveer een jaar na de publikatie van Het orgeltje van Yesterday verschijnt
een volgende bundel van Koplands hand. Aan Alles op defiets (969) worden
in de eerste helft van 1970 elf dag- en weekbladrecensies gewijd. Met uitzon-
dering van Waskowsky laten aile critici zich in overwegend positieve zin over
Alles op de fiets uit. Van Deel en Van der Vegt hebben niets dan lof voor de
bundel en ook Krol is 'blij' dat er de laatste jaren een dichter als Kopland is
die hem 'van tijd tot tijd, gedichten levert waar hij koud van wordt'. In de ove-
rige besprekingen worden, evenals in de recensies van Het orgeltje van Yes-
terday, een aantal negatieve kanttekeningen bij de poezie van Kopland ge-
plaatst. Fens beschouwt Alles op de fiets weliswaar als de meest geslaagde bun-
del van Kopland, maar hij is - met Wilmink - van mening dat Kopland er nog
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steeds niet overal in is geslaagd om het niveau van de anekdotiek te overstijgen.
Ook in de besprekingen van de derde bundel voeren critici deels verschil-

lende gronden en gedichten ter onderbouwing van hun waardeoordeel aan.
Fens en Van Dee! prijzen onder meer het gedichtJonge sla, waarin de 'ironi-
serende' wijze van vertellen de verwoorde gevoe!ens heel sterk zou doen uit-
komen. Volgens Warren is Kopland daarentegen juist 'op zijn slapst in iets als
[onge sla, en ook Buddingh vindt Kopland het rninst overtuigend 'wanneer
hij zijn gevoelens probeert te verbergen of te ironiseren, als in het gedicht
Jonge sla'. Hijkarakteriseert Kopland als een 'melancholiek achteromziend ro-
manticus die wanneer hij vanuit die instelling schrijftook op zijn best is'. Het
oordeel van Warren en Buddingh wordt gedee!d door de Vlaamse criticus De
Coninck die 'ondanks de geapprecieerde zelfironie' meer zegt te houden van

'de gedichten die niet anders dan van Kopland kunnen zijn, van zijn naar aarde geurende
weemoed, van zijn "zorners met gras dat bloeit en alles overwoekert'".

De bundel Wie wat vindt heeJt slecht gezocht (1972) krijgt evenals zijn voor-
ganger in betrekkelijk korte tijd aandacht van een substantiee! aantal critici.
Tussen december 1972en april 1973verschijnen negen recensies van de bun-
del. De waardering van de critici voor Wie vindt beeJt slecbt gezocbt vertoont
sterke gelijkenis met die voor Alles op de fiets. De meeste reacties zijn
overwegend tot uiterst positief. Aileen de zeer summiere bespreking in het
Nieuwsblad van bet Noorden en de recensie van Poll hebben een negatieve
strekking. Laatstgenoemde maakt bij deze gelegenheid zijn waardering ken-
baar voor Koplands eerdere werk, maar stelt dat diens recente poezie geken-
merkt wordt door 'luidruchtigheid' en 'op zijn kop gezette kalenderwijshe-
den'. Kopland zou zijn effecten er keer op keer te dik boven opleggen en ze
daarmee grondig bederven.

In de negen besprekingen die verschijnen met betrekking tot Koplands vijf-
de bundel Een legeplek om te blijuen, tonen de critici zich onverdeeld positief
in hun oordeel. De bezwaren die door een aantal critici nog tegen vorige
bundels werden ingebracht, blijken thans volledig weggevallen. Bloem be-
steedt naar aanleiding van Koplands vijfde bunde! voor het eerst aandacht
aan diens werk. Voor de jongste poezie van Kopland zegt hij aanzienlijk meer
waardering te hebben dan voor diens eerdere werk, omdat de gedichten in
Een legeplek om te blijuen bewerkter, Iiterairder, kryptischer zouden zijn dan
voorheen.

Drie jaar later publiceert Kopland Al die mooie beloJten. De bundel krijgt
aanzienlijk meer aandacht dan eerdere publikaties. In de eerste vijf maanden
van 1979verschijnt in zestien bladen een veeIal uitgebreide recensie. Het gros
van de betrokken critici laat zich positief over de bundel uit. Dissonanten in
het kritisch koor zijn afkomstig van Bi.ichen Reinders: beiden uiten waar-
dering voor Koplands eerste bundels, maar oordelen negatief over diens re-
centere werk. Reinders doet de kritiek van zijn NRC-collegaPoll op de ge-
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dichten in Wie wat uindt beeft slecht gezocht nog eens dunnetjes over. Poll
maakte bij die gelegenheid bezwaar tegen de 'luidruchtigheid' van Koplands
poezie, en ook Reinders valt over Koplands 'luidruchtige woordkeus'. Bloem
heeft eveneens bedenkingen bij Al die mooie beloften. Zijn bezwaren liggen
evenwel op een totaal ander vlak dan die van Buch en Reinders en worden
bovendien heel wat omzichtiger geformuleerd.

Zoals gezegd, hebben de meeste critici grote waardering voor Koplands
nieuwe bundel. Ten aanzien van het in de bundel opgenomen Over bet ma-
ken van een gedicbt, waarin Kopland in dagboekvorm de ontstaansgeschiede-
nis van een gedicht beschrijft, lopen de meningen uiteen. In meerderheid to-
nen de critici zich ingenomen met Koplands dagboekbespiegelingen. Het zou
'uiterst behartenswaardige uitspraken' (Van Dijk) bevatten die 'veel bijdragen
tot begrip voor Koplands dichterschap' (De Moor). Van Deel, die de dagboek-
tekst al in 1977 kort na verschijning in De Revisor besprak, betitelt deze als
een 'uniek document dat onze literatuur nog niet rijk was'. Hij merkt op dat
aileen Vestdijk zich er 'weliswaar achteraf en zeer globaal' wel eens aan heeft
gewaagd. Over het maken van een gedicbt zou echter in vergelijking met De
glanzende kiemcel een 'heel wat eerlijker kijkje in de keuken' geven. Som-
mige critici zijn minder onder de indruk. Fens besluit zijn recensie met de op-
merking dat hij het dagboek 'minder spannende lektuur vond dan de gedich-
ten zelf', terwijl enkele anderen de mening zijn toegedaan dat Kopland in zijn
dagboek de forroele kant van zijn werk heeft verwaarloosd. Voor hun oordeel
over de poezie zelf lijkt dit bezwaar, behalve misschien bij Bloem, nauwelijks
repercussies te hebben.

Ontwikkeling belangstelling en waardering
Zowel Koplands debuut als de daaropvolgende bundels realiseren in vergelij-
king met (debuutjwerken van andere dichters hoge verkoopcijfers en beleven
stuk voor stuk meerdere herdrukken." Waar de poezie van Kopland zich dus
al snel in een grote publieke belangstelling kan verheugen, laat de erkenning
van literair-kritische zijde langer op zich laten wachten. Het voorgaande laat
zien dat Koplands eerste bundels weliswaar de nodige aandacht ontvangen
en welwillend worden besproken, maar dat over het geheel genomen nogal
gereserveerd op zijn werk wordt gereageerd. In de loop van de [aren zeventig
geven de literair-kritische belangstelling en waardering evenwel een sterke
toename te zien. Deze ontwikkeling manifesteert zich niet aileen in de literair-
kritische ontvangst van nieuwe bundels, maar komt ook langs andere kanalen
dan recensies tot uitdrukking. In 1970 ontvangt Kopland de Jan Campertprijs

6 Zie Bijlage VI-A.De bundel Fen legeplek om te blijven weet zelfs korte tijd na verschijnen een
plaats re veroveren in de doorgaans uitsluitend uit prozatirels bestaande 'Boeken toptien' van de
Haagse Post. Bron: J. de Gier, 'Rutger Kopland' in: Uitgelezen. Reacties op boeken 4 (Den Haag
1979) 53. Koplands populariteil als dichter manifesteert zich tevens in een groot aantal
uitnodigingen voor optredens op poeziefestivals en andere literaire evenementen.
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voor zijn derde bundel Alles op de Piets.' In 1973 wordt in Literair Lustrum 2
een uitvoerige analyse van een van zijn gedichten opgenornen." De bunde!
Een legeplek om te blijven wordt in 1976 bekroond met de Herman Gorter-
prijs." In 1979 en 1980 wijden twee literaire tijdschriften (Bzzlletin en Dimen-
sie) een speciaalnummer aan de poezie van Kopland. Verder verschijnen er
in de loop van de jaren zeventig tal van interviews met Kopland" en worden
er diverse essays aan zijn werk gewijd. Na de verschijning van de bunde! Al
die mooie beloften in 1978 breidt het bestand aan essays over de poezie van
Kopland zich in snel tempo uit. 11 Geste!d kan worden dat de Kopland-essayis-
tiek op gang is gekomen, nadat zich binnen de dag- en weekbladkritiek een
positieve consensus over de kwaliteit van dit werk had afgetekend. In de
tachtiger jaren vertaalt de sterk gegroeide waardering voor Koplands werk
zich in de toekenning van de Vlaamse Paul Snoekprijs (986) aan de bunde!
Dit Uitzicht" en, vooral, in de bekroning van zijn he!e oeuvre met de eerste
P.C. Hooftprijs nieuwe stijl (988). 13

Dat in de loop van de jaren zeventig binnen de Nederlandse dag- en week-
bladkritiek overeenstemming ontstaat over het belang van Koplands poezie,
valt onder meer af te leiden uit de toename van het aantal recensies naar aan-
leiding van nieuwe bunde!s, de grotere omvang van deze besprekingen en uit
de grotere snelheid waarmee nieuw uitgekomen werk van Kopland wordt be-
sproken. In tabel 31 wordt een overzicht gegeven van de aantallen recensies
die in de Nederlandse landelijke en regionale pers aan de bundels van Kop-
land zijn gewijd. Tevens zijn het aantal overwegend positieve en overwegend
negatieve recensies per bundel vermeld. Onderaan in de tabel is voor elke
bundel aangegeven hoeveel besprekingen in de Vlaamse pers en in literaire
tijdschriften zijn verschenen.

Vergeleken met andere poeziedebuten die in de tweede helft van de zestiger

7 De jury van de Jan Campertprijs 1969 bestaat uit G. Borgers, P.H. Dubois en G. Kamphuis.
8 D'Oliveira (1973). Het betreft mer een analyse van het gedicht Een lange uiandeling uit de
bundel Het orgeltje van Yesterday, volgens D'Oliveira 'een typische representant van Koplands
gedichten' en 'bovendien een van de hoogtepunten' (Ibidem: 191).
9 Jury: Tom van Deel, Rein Bloem en Hans Verhagen.
10 Zie Bijlage VI-D. Volgens mijn inventarisatie is meer dan 40 keer een interview met Kopland
gepubliceerd in dag- en weekbladen, literaire tijdschriften en interviewbundels. Het fenomeen
interview heeft in de jaren zeventig grote opgang gemaakt. Dit impliceert echrer niet dat daarmee
ook de kans op interviews voor willekeurig welke auteur is toegenomen. De behoefte om een
auteur in interviews aan het woord te laten is groter, naarmate er voor diens werk in bredere
kring waardering bestaat. Het grote aantal interviews met Kopland zegt derhalve iets over het
belang dat aan zijn werk wordt gehecht.
11 Zie Bijlage VI-C voor een overzicht van essays over Koplands werk. Voor her uitkomen van
de bundel AI die mooie beloften zijn een viertal essays over de poezie van Kopland verschenen
in literaire tijdschriften en essaybundels. In het daaropvolgende decennium worden meer dan 30
essays over zijn werk gepubliceerd.
12 Jury: Bernard Bonneure, Henri-Floris jespers, Sjoerd Kuyper en Piet Thomas.
13 Jury: Anton Korteweg, Wiel Kusters, H.H. ter Balkt, Ad Zuiderent en Robert Anker.
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jaren bij gerenommeerde Nederlandse uitgeverijen verschijnen, krijgt Onder
bet vee weinig aandacht van dag- en weekbladcritici." Het aantal recensenten
dat een bespreking levert van Koplands volgende vier bundels is veel groter.
De bundel Al die rnooie beloften ontvangt aanzienlijk meer recensies dan zijn
voorgangers. Ook de gemiddelde omvang van de besprekingen en de snelheid
waarmee binnen de kritiek op de bundel wordt gereageerd zijn beduidend
groter. Het gros van de recensies verschijnt binnen een tijdsbestek van vier
maanden na de publikatie van de bunde!. Een vergelijking met de recensies
die andere poeziepublikaties in hetzelfde jaar hebben ontvangen leert dat Al
die mooie beloften tot de meest (uitvoerig) besproken dichtbundels uit 1978
behoort. Deze grote literair-kritische belangstelling blijft gehandhaafd bij de
bundels die Kopland na 1980 het licht doet zien, evenals het betrekkelijk korte
tijdsinterval tussen de verschijning en de bespreking ervan.

Tabel 31. De literair-kritiscbe receptie van Koplands poezie.

I11TEL" IOND ORG ALL WIE LEG AiD DIT VOO DAN I

Nederlandse pers 4 12 11 9 9 16 13 14 10

Landelijke bladen 3 8 7 7 6 10 8 9 5

Regionale bladen 1 4 4 2 3 6 5 5 5

Oueruegend positief 3 10 8 7 9 13 8 12 7

Gemengd!Onduidelijk 1 2 2 - - 1 3 - -

Oueruegend negatief - - 1 2 - 2 2 2 3

Vlaamse pers - 1 1 - - 1 1 1 -

Literaire tijdschriften 2 2 1 1 3 4 7 5 3

" Onder het vee (1966);Her orgeltje van Yesterday (968); Alles op de fiets (970); Wie wat
vindt heeft slecht gezocht (972); Een lege plek om te blijven (975); AI die mooie beloften
(978); Dit uitzicht (1982); Voor her verdwijnt en daarna (985); Dankzij de dingen (989).

In de tabel is onderscheid gemaakt tussen recensies in landelijke en regionale
bladen. Vastgesteld kan worden dat de regionale pers" pas in een later sta-

14 Hierbij moet worden aangetekend dat in mijn bestand naar aile waarschijnlijkheid een aantal
recensies van deze bundel ontbreken. Dit gezien uitspraken als '60 procent van de critici heeft
van Onder het vee geen bal begrepen' (Kopland, De Nieuuie Linie, 30-3-68)en 'Onder her vee
heeft redelijk veel aandacht gekregen van de critici' (Bos, ibidem).
15 Met uitzondering van de Haagse krant Het Vadertand. Ten aanzien van dit blad kan worden
opgemerkt dat hierin, vergeleken met veel andere regionale bladen, in de onderhavige periode
veel aandacht wordt geschonken aan poezie, vennoedelijk mede bij de gratie van een relatief
hoog (ook literair) geschoold lezersbestand. Cf. Bijlage III-C.

123



dium op Koplancls werk heeft gereageerd, namelijk na de verschijning van
diens derde bundel. Ook wanneer de belangstelling per bundel wordt beke-
ken, blijken besprekingen in regionale bladen doorgaans op een later tijdstip
te verschijnen dan die in de landelijke pers. De receptie van de bundels Alles
op de fiets en Een lege plek om te blijuen suggereert dat regionale bladen in
een bekroning vaak pas aanleiding zien am aandacht aan poezie te schenken,
met name wanneer de prijswinnaar een binding met de eigen regio heeft."
Nadat aan Kopland in 1970 de Jan Campertprijs voor Alles op de fiets is toege-
kend, publiceert een zestal regionale bladen, waaronder Het Nieuwsblad van
het Noorden en De Winschoter Courant, een interview met Kopland. Ten
aanzien van de met de Herman Gorterprijs bekroonde bundel Een lege plek
om te blijuen kan een vergelijkbare constatering worden gedaan. Terwijl vri]-
wel aile landelijke bladen binnen zes rnaanden na verschijning van de bundel
een bespreking publiceren, voigt pas een jaar later de eerste bespreking in
een regionaal blad. Na de toekenning van de Gorterprijs verschijnt in nag een
tweetal regionale kranten, waaronder Het Nieuwsblad van bet Noorden, een
recensie. Hoewel het werk van Kopland vanaf de bundel AI die mooie
beloften in het algemeen sneller wordt besproken, geldt ook hier dat re-
censies in de landelijke pers veelal eerder verschijnen dan die in regionale
bladen.

Parallel aan de groei van de literair-kritische belangstelling voor het werk van
Kopland in de jaren zeventig, valt een verandering te constateren in de wijze
waarop critici zich over de kwaliteiten van deze poezie uitlaten. Tabel 31 laat
zien dat de dag- en weekbladkritiek zich van meet af aan overwegend posi-
tief over Koplands werk heeft uitgesproken. De teneur van de besprekingen
geeft echter in de loop van de tijd een duidelijke verandering te zien. Het
voorbehoud en de bedenkingen waarvan aanvankelijk in veel recensies spra-
ke is, maken geleidelijk plaats voor een onomwonden positief oordeel.

Waar de gedichten uit Onder bet vee nog worden gekwalificeerd als 'niet be-
langrijk misschien, maar met een casuele, gevoelige ironie' (Visser), wordt naar
aanleiding van latere bundels gesproken van 'gedichten om koud van te wor-
den' (Van Santvoort, De Nieuwe Linie, 22-11-72) en van 'grote' poezie die de
neiging zou doen opkomen om de 'recensie verder maar te vullen met enkel
citaten' (Van der Vegt, NRC, 4-4-70). Berger, door wie Kopland in eerste in-
stantie tot de 'kleinere talenten' wordt gerekend (Het Vaderland, 17-2-67), be-
stempelt hem enkele jaren later tot een dichter 'van uitzonderlijke kwaliteit'
(Het Vader/and, 9-8-69). Bernlef, die in zijn recensie van Het orgeltje van Yes-
terday bezwaar aantekent tegen de 'gerniddelde toon' van veel gedichten uit
deze bundel, constateert in een latere bespreking (Haagse Post, 23-8-75) dat
de dichter Kopland zich 'vanaf het begin' heeft onderscheiden door zijn 'toon',
Zoals 'bij aile goede dichters' zou de kern van zijn poezie aileen maar kunnen

16 VgL Hoofdstuk ill, paragraaf 4.1.
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worden 'nagelezen, overgeschreven, niet naverteld'. Dubois, die Koplands ge-
dichten aanvankelijk kenschetst als 'geen grote, maar wei authentieke poezie,
niet overal vrijvan een uit angst voor pathos voortvloeiende laisser-aller' (Hef
Vaderland, 7-4-73),komt een paar jaar nadien tot de slotsom dat in de poezie
van Kopland gevoe!ens 'prachtig met grote subtiliteit en met een ongewoon
"technisch" raffinement worden gesublimeerd' (Hef Vaderland, 13-11-76).

Rond het midden van de jaren zeventig blijken de laatste reserves bij het
gros van de critici verdwenen. In de besprekingen die verschijnen naar aan-
leiding van de bunde! Een lege plek om te blijuen zijn de recensenten una-
niem in hun lof: 'superieure poezie' (Van Deel), 'dichterlijk meesterschap'
(Korteweg), 'schitterende bundel' (Boltendal).

Eerder is er op gewezen dat critici vaak geneigd zijn om terughoudendheid te
betrachten voor wat betreft werk van een beginnend auteur. Ook in het geval
van Kopland blijken vee! critici aanvankelijk een slag om de arm te houden.
Dit is begrijpelijk, onder meer omdat een pertinente ste!lingname in een latere
fase gezichtsverlies voor een criticus kan opleveren. Achteraf 'blijkt' immers
pas of hij meesterwerk heeft gekraakt dan wei derderangs werk de hemel in
geprezen. De zekerste weg om dit te voorkomen is geen bespreking leveren,
maar afwachten hoe de communis opinio over een werk zich ontwikkelt. Cri-
tici treft zelden of nooit het verwijt dat ze werk van een later belangrijk be-
vonden auteur niet hebben besproken, vaker dat ze dit destijds verkeerd heb-
ben getaxeerd. Waar de verschijning van nieuw werk van een gevestigd
auteur criticimin of meer dwingt een recensie te leveren, geldt een dergelijke
verplichting niet of nauwelijks voor werk van een beginnend auteur. Dit biedt
critici die niets (in de dubbele betekenis van her woord) in dit werk zien, de
mogelijkheid om zich afzijdig te houden.

Naarmate de reputatie van een auteur groeit, valt een afzijdige, en dus af-
wijkende opstelling moeilijk vol te houden voor een criticus. De reactie van
Vrij Nederland-recensent Bloem illustreert dit. Negen jaar na Koplands de-
buut, bij de verschijning van Een lege plek om te blijoen, besteedt hij voor het
eerst aandacht aan diens werk:

'Tot dusver heb ik over de poezie van Kopland niet durven schrijven. Ik hou van gemaakte
gedichten, in taal bewerkte emoties en gegevens, hij schrijft het tegendeel en stelt zich daar-
bij zo kwetsbaar op, dat ik me bijna geneer om daarop in te gaan. Maar na de vijfde bundel
is zo'n gene niet meer vol te houden, de criticus zal er aan moeten geloven'.

Deze woorden getuigen van realiteitszin: de vaste poeziecriticus van een toon-
aangevend blad kan het zich inderdaad nauwelijks permitteren om voorbij te
gaan aan poezie, die door een toenemend aantal collega-critici als belang-
wekkend wordt beschouwd en waarvoor bovendien grate publieke belang-
stelling bestaat. Bloem zelf geeft een andersluidende verklaring voor zijn be-
slissingom nu pas aandacht aan het werk van Kopland te besteden. Alscriticus
is hij min of meer gehouden zijn waardeoordelen met behulp van tekstuele
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argumenten te onderbouwen. Hij beroept zich dan ook op een verandering
die zich in Koplands poezie zou hebben voltrokken. De gedichten in Een lege
plek om te blijuen zouden 'bewerkter' zijn dan Koplands eerdere werk en
derhalve beter sporen met Bloems voorkeur voor 'gemaakte' poezie, Onverlet
de plausibiliteit van deze verantwoording, impliceert Bloems reactie tevens een
conformering aan het oordeel van een gaandeweg in omvang toegenomen
groep collega-critici.Dat Bloemzijnveranderde waardering voor Koplandswerk
zo uitvoerig motiveert, is opmerkelijk. Het komt geregeld voor dat critici een
verandering van standpunt in het geheel niet toelichten. Wel lijkt Bloem,
vergeleken met sommige andere critici,minder in een positie om zich zonder
meer in de rijen van Kopland-recensenten te scharen. Het lange tijd uitblijven
van een reactie op het werk van Kopland in een blad als Vrij Nederland kan,
zeker bij collega-critici,nauwelijks onopgemerkt zijn gebleven en vergt om die
reden we! enige tekst en uitleg. Bloem geeft die via zijn bespreking van Een
lege plek om te blijven op uitgebreide wijze. Met het oog hierop behoeft het
nauwelijks nog bevreemding te wekken dat hij in 1976 deel kan uitmaken van
de jury die de Herman Gorterprijs aan deze bunde! toekent.

Terwijl in de loop van de jaren zeventig binnen de kritiek steeds positiever
op het werk van Kopland wordt gereageerd, dienen zich tevens enkele nega-
tieve geluiden in de kritische commentaren op diens nieuwe bundels aan.
Poll (NRC Handelsblad, 12-1-73), Reinders (NRC Handelsblad, 9-3-79) en
Buch (Leids Dagblad, 3-5-79)spreken alledrie hun waardering uit voor de ge-
dichten uit Koplands beginperiode, maar blijken voor diens recente werk
nauwelijks een goed woord over te hebben. Evenals Bloem motiveren zij hun
gewijzigde oordee! door te wijzen op een verandering die de poezie van
Kopland te zien zou geven.

Het afwijkende oordeel van de genoemde critici kan in verband worden ge-
bracht met hun poezieopvatting. Men zou kunnen opmerken dat hun oordeel
verschilt van dat van andere recensenten, omdat zij er een andere visie op de
aard en functie van poezie op na houden. Zo geformuleerd is een dergelijke
verklaring mijns inziens problematisch. Gesuggereerd wordt namelijk dat
sommige teksten wei, andere niet aan de eisen van een bepaalde literatuurop-
vatting zouden voldoen. Voor dergelijke criteria bestaan echter geen eendui-
dige toepassingsvoorwaarden." Ook al is bekend dat een criticus van een ge-
dicht verwacht dat het 'verwijst naar een bepaalde gevoelsrealiteit van de
auteur' (Berger, Het Vaderland, 17-2-67)of dat het 'in taal bewerkte emoties
en gegevens bevat' (Bloem, Vrij Nederland, 25-10-75), dan nog valt moeilijk
te voorspellen hoe zijn oordeel over een bepaald gedicht zal uitvallen.

Wanneer ervan uitgegaan wordt dat het meerzinnige karakter van literatuur-
opvattingen de waardeoordelen van criticimoeilijk voorspelbaar maakt, geldt

17 Zie Hoofdsruk II, paragraaf 5.
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omgekeerd dat uiteenlopende of overeenkomstige waardeoordelen niet zon-
der meer kunnen worden beschouwd als het gevolg van verschillen of over-
eenkomsten in literatuuropvatting. Polls ideeen over poezie verschillen onge-
twijfeld van die van vee! van zijn collega's. De reacties op Koplands respec-
tieve bundels laten evenwel zien dat critici die onderling eveneens verschillen
qua literatuuropvatting, tot een gelijkluidend oordeel over diens poezie ko-
men en hier bovendien overeenkomstige gronden voor aandragen. Verschil-
len in literatuuropvatting zijn dus geen beletsel voor critici om consensus over
de aard en kwaliteit van een gegeven werk te bereiken." Zo toont Berger
zich in 1969 weinig geporteerd van de 'manieristische' gedichten juffrouw A
en Meneer K uit Het orgeltje van Yesterday. Dit, in tegenstelling tot Fens en
Bernlef voor wie deze gedichten juist tot de me est geslaagde uit de bundel
behoren. Tien jaar later laat ook Berger zich in een essay over Koplands
poezie in positieve bewoordingen over de genoemde gedichten uit. 19 Mag
meruit worden afgeleid dat Berger zijn visie op poezie in de loop der jaren
heeft bijgesteld, of dat deze meer naar die van Fens of Bernlef is toegegroeid?
AIleen, wanneer een poezieopvatting wordt beschouwd als een verzameling
waardeoordelen over een reeks literaire werken. Anders kan slechts worden
vastgesteld dat Berger zijn oordeel over (een dee! van) het werk van Kopland
heeft aangepast aan de communis opinio.

Vanwege hun kleine aantal betekenen de negatieve reacties op de bundels
van Kopland geen weerlegging van de constatering dat gedurende de jaren
zeventig in de kritiek overeenstemming over de grote waarde van diens
poezie ontstaat, We! wijzen ze op het betrekkelijke karakter van de literair-
kritische consensus over een werk. Tegelijkertijd indiceert ook het optreden
van de betrokken critici dat naarmate de reputatie van een auteur groeit en
steeds meer critici het eens worden over de aard en kwaliteit van diens werk,
er voor critici met een afwijkend oordeel weinig anders overblijft dan te zwij-
gen of zich aan te sluiten bij de consensusgroep. Waar Bloem voor de tweede
weg lijkt te hebben gekozen, kunnen Poll, Reinders en Buch gelden als voor-
bee!den van 'dissidente' critici die er het zwijgen toe hebben gedaan. Alledrie
leveren ze slechts bij een ge!egenheid een bespreking van Koplands werk en
reageren er nadien niet meer op. De afwijzende reactie van Poll en Reinders
heeft niet tot gevolg dat de poezie van Kopland in NRC Handelsblad geen
aandacht meer krijgt. De bespreking van diens nieuwe bundels wordt aan an-
dere medewerkers overgelaten. De kritiek, zeker die in de landelijke pers, is
gehouden nieuw werk van een gevestigd auteur te bespreken. De hoeveel-
heid en de omvang van de literair-kritische reacties op de bundel Dit uitzicbt
geven aan dat Kopland inmiddels tot die categorie is gaan behoren.

18 Evenmin biedt eenzelfde literatuuropvattelijk vertrekpunt van critici een garantie dat hun visie
op een gegeven werk overeenstemt.
19 Zie Bijlage VI-C, Berger (1979).
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Karakterisering van Koplands poezie
Hiervoor is opgemerkt dat de vraag bij welke uitgeverij en, vooral, in welk
literair tijdschrift een auteur regelmatig publiceert, aanzienlijke gevolgen kan
hebben voor de omschrijving die de kritiek van de aard van zijn werk geeft.
Met name in het geval van beginnende auteurs vormt een eventuele tijd-
schriftachtergrond en de uitgeverij van de auteur voor de kritiek een aankno-
pingspunt om tot een typering van zijn werk te komen. De publikatiekanalen
van Kopland Iijken een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de wijze waar-
op zijn poezie door critici is gekarakteriseerd.

In de besprekingen van Koplands eerste bundels wordt meermalen gewezen
op een verwantschap met dichters, wier werk eveneens in het tijdschrift Tira-
de of bij uitgeverij Van Oorschot is gepubliceerd. De critici signaleren over-
eenkomsten met de poezie van onder meer Hanny Michaelis," Judith Herz-
berg, Jan Emmens, C.J. van Gee!, Hans Lodeizen en M. Vasalis. De Wit be-
stempe!t Kopland in zijn bespreking van Alles op de fiets tot 'wat Rein Bloem
in VN een "tipiese Tirade-dichter" noemt' en Van der Vegt typeert hem bij die
gelegenheid als 'een meester in het soort poezie dat we! eens Tirade-poezie
genoemd wordt en dat zich in de beste gevallen kenmerkt door eenvoud van
taal en een sobere maar trefzekere vormgeving, verbonden met een sterke
betrokkenheid van de dichter bij de alledaagse dingen en met gemakkelijk
herkenbare gevoe!ens'. In Literair Lustrum 2 (bladzijde 50) signaleert Fens
een aantal dichters die 'zeker niet ontkomen zijn aan de parlando-achtige
versvorm die de laatste jaren gecultiveerd is, maar bij wie niet de dingen, wei
de gevoelens om de dingen in hun poezie centraal staat'. Dichters die hij tot
deze categorie rekent zijn Judith Herzberg, Hanny Michaelis en 'van dezen
zeker de beste - Rutger Kopland, die met zijn derde bundel Alles op de fiets
zijn beste werk schreef. Zoals opgemerkt is, tracht hij - en dat vaak met
succes - cliches met cliches te bestrijden, clichegevoelens met ironiseringen
als in jonge sla'.

Na de verschijning van de bundel Wie wat uindt heeft slecht gezocht wordt
het werk van Kopland niet of nauwelijks nog met dat van andere dichters in
verband gebracht. Vee!al wordt zijn eigen eerdere poezie als referentiepunt
genomen. Van Deel betoogt in zijn recensie van de bundel op uitvoerige wij-
ze dat de poezie van Kopland sinds 1966 een onrniskenbare ontwikkeling
heeft doorgemaakt:

'In vergelijking met de drie vorige bundels is Wie wat uindt beeft slecbt gezocbt de meest
gecompliceerde. Oat komt niet in de laatste plaats doordat nu het thema van "vroeger"
een uitbreiding in de tijd heeft gekregen. vooral de kinderjaren spelen een belangrijke
ro!. Kopland is weliswaar zijn hele oeuvre door enkele thema's (...) trouw gebleven, maar

20 Zowel Koplands debuut als zijn derde bundel worden door een aantal critici tezamen met
een ongeveer gelijktijdigverschenen bundel van Michaelisbesproken.
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dat heeft niet telkens tot dezelfde soon poezie ge!eid. Was Onder bet vee nag een be-
trekkelijk zoetvloeiende bundel melancholieke verzen, Het argeltje van Yesterday ver-
hardde die sentimenten tot sterke anecdotes, waarin de emoties veel subtieler besloten
lagen. Alles op de.fiets zag voor een dee! meer af van de anecdote als vormgevingsprinci-
pe, abstraheerde van het verhaal en pakte de thema's lyrischer maar ook cryptischer aan.
Wie uiat uindt beeft slecbt gezocht nu trekt de lijn van Alles op de fiets door. Daarbij zor-
gen jeugdherinneringen, droomverhalen en over het algemeen een grotere "gevoelsma-
tigheid" voor meer geheimzinnigheid, maar ook meer duisterheid. Niemand betreedt on-
gestraft de gebieden waarover het moeilijk spreken is. Veel eerder - eigenlijk altijd -
deed Kopland al wei een sterk beroep op gevoelens, bijvoorbeeld in zijn bekende
gedicht jong« sla, en ook nu weer schrijft hij: "vochtig gras zegt meer/dan ik van iets
zeggen kan", De ontoereikendheid van rationele formuleringen is heel sterk tot een besef
geworden in de laatste bundel. Vandaar dat nu verbanden ook minder moeten worden
gezocht tussen wat er staat, maar meer tussen waarv66r iets staat. Daarmee bedoel ik,
dat he! soms een voorwaarde lijkt voor een juiste, ronde interpretatie dat men de
onderliggende, gecompliceerde gevoelstoestand kent, om vandaaruit de tekstonderde!en
te verklaren. Het rnozaiek van de tekst laat zich pas goed zien, vanuit enkele voor-
onderstellingen (...) De nieuwste poezie van Kopland is over her algemeen somberder,
meer vervuld van binnengedachten dan zijn vroegere (...) Kopland heeft in deze vierde
bundel zijn problematiek verdiept. Oat is onmiskenbaar gepaard gegaan met een ander-
soortige helderheid'.

Vanaf 1975wordt 'de ontwikkeling in Koplands poezie' een prominent onder-
werp in de beschouwingen van nieuwe bundels. Nadat Kopland in 1980ook
in het tijdschriftRaster is gaan publiceren, wordt de aard van de ontwikkeling
die zich in zijn werk zou hebben voltrokken voor een aantal critici pas echt
duidelijk: Kopland zou zich gaandeweg van een Tirade- tot een Raster-dichter
hebben ontwikkeld. De volgende passage uit Goedegebuures recensie van
Dit Uitzicbt is illustratief voor de wijze waarop critici in dergelijke gevallen
plegen te redeneren:

'Bij aile kleinschaligheid registreren tijdschriften wei degelijk de stand van zaken in de
Nederlandse literatuur, zelfs als het om een relatief klein deelgebied als de poezie gaat.
Neem bijvoorbeeld Rutger Kopland en Jacques Hamelink. Die twee hebben in ruim vijf-
tien jaar evoluties doorgemaakt die, gemeten naar de periodieken waarin hun poezie is
gepubliceerd, elkaars spiegelbeeld vormen (..J Kopland was een van degenen die met
Emmens, Hanny Michaelis, Judith Herzberg gold als Tirade-dichter. Hij mag dat dan met
zijn eerste twee, drie bundels zijn geweest, daama verloor het etiket zijn exclusieve gel-
digheid. Vanaf de oprichting was hij een prominent medewerker aan De Revisor, het
blad dat altijd zo'n sterk accent heeft ge!egd op het feit dat literatuur gemaakt is, en niet
zomaar een spontane gevoelsuitbarsting is, en recentelijk is hij zelfs in Raster opgedoken.
Voor wie enigszins op de hoogte is met de curve die Koplands poezie gevolgd heeft
sinds zijn debuut in 1966 zijn dat geen toevalligheden, maar markante signalen'.

In enkele andere besprekingen van Dit uitzicbt wordt opgemerkt dat Kop-
land enigszins op weg lijkt te zijn naar de poezie zoals die door, met Raster
geassocieerde, dichters als Kouwenaar en Faverey geschreven wordt. Schou-
ten constateert dat 'Kopland vanuit zijn warme, menselijke poezie langzaam
de heuvel naar hermetische poezie beklimt' en Nijmeijer stelt vast dat de
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'praattoon' van Koplands gedichten 'langzamerhand heeft moeten wijken voor
een meer geconstrueerd taalgebruik'. Typerend hiervoor zou zijn dat Kop-
lands gedichten tegenwoordig ook in Raster kunnen worden aangetroffen. In
de meeste besprekingen van Dit uitzicht vallen de namen Raster, Kouwenaar
of Faverey overigens niet. Wei zijn vrijwel alle betrokken recensenten het er-
over eens dat Koplands poezie in de loop der tijd steeds 'soberder', 'kaler' en
'filosofischer' is geworden.

Ook in de tweede helft van de jaren tachtig blijft de ontwikkeling in Kop-
lands werk een centraal aandachtspunt in de beschouwingen van critici.
Meermalen wordt daarbij geconstateerd dat zijn poezie weliswaar in bovenge-
noemde zin is veranderd, maar tegelijkertijd voor een deel dezelfde is geble-
ven. De overtuiging lijkt post te vatten dat de veranderingen in de poezie van
Kopland niet zozeer een breuk met eerder werk impliceren, maar veeleer de
neerslag vormen van een geleidelijke evolutie, Van een soort interne dyna-
rniek die een wezenskenmerk van deze poezie zou zijn. Zo stelt de jury van
de Paul Snoekprijs in haar rapport dat Koplands poezie in de bundel Dit uit-
zicht reikt 'aan de uiterste consequenties van een evolutie, die in zijn werk
sinds zijn debuut (...) is ingezet. Het is een evolutie, die gezien kan worden
als het steeds meer en bewuster los laten van zekerheden, van beloften en
illusies'." In zijn reactie op de toekenning van de P.e. Hooftprijs staat Nuis
uitgebreid stil bij 'de constanten die onder alle veranderlijkheid voor innerlijke
samenhang zorgen' in het werk van Kopland (de Volleserant, 19-2-88) en in
andere terugblikkende beschouwingen en interviews is er eveneens de nodi-
ge aandacht voor de continuiteit binnen Koplands oeuvre. De Vlaarnse criti-
cus De Coninck concludeert in zijn commentaar op de uitreiking van de prijs
(De Morgen, 4-11-88) dat de poezie van Kopland 'evolueert zoals dat moet.
Ze blijft zichzelf en wordt anders (...) Kopland heeft zich (...) geleidelijk ont-
wikkeld, hij is niet ineens iemand anders geworden, hij is gewoon steeds
zichzelver geworden'. Opgemerkt moet worden dat het gebruikelijk is om in
beschouwingen naar aanleiding van een oeuvreprijs als de P.e. Hooftprijs
aandacht te besteden aan de continuiteit in het oeuvre van de winnaar. In
hoeverre hier sprake is van een nieuw element in de Koplandbeschouwing
dan wel van een plichtmatige exercitie van de terugblikkende critici, laat zich
derhalve (vooralsnog) moeilijk vast stellen. Verder zijn het met name Nuis en
De Coninck, beide Koplandbewonderaars van het eerste uur, die in hun be-
schouwingen de nadruk leggen op war bij alle veranderingen gelijk is geble-
ven in het werk van Kopland, en die daarmee tevens hun vermogen om al in
een vroeg stadium de bijzondere kwaliteiten van een werk te onderkennen
accentueren.

21 Her juryrapport is afgedrukt in Poezieerant 10 (januari 1986) nr. l.
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3 De critid van Kopland

Het voorafgaande illustreert dat het proees van eonsensusvorming na verloop
van tijd een dwingend karakter kan krijgen. Naarmate de reputatie van een
auteur groeit en steeds meer eritiei het eens worden over de aard van zijn
werk, blijft er voor eritiei met een afwijkend oordeel weinig anders over dan
te zwijgen of zieh aan te sluiten bij de eonsensusgroep. Ook voor nieuwe cri-
tici neemt de druk toe om zich te conformeren aan de gegroeide communis
opinio over het onderhavige werk. Consensus onder critici kan derhalve niet
aileen worden beschouwd als resultante van een institutioneel bepaald pro-
ces, maar ook als factor die in hoge mate bepalend is voor de wijze waarop
critici in het vervolg op het werk van een auteur zullen reageren. Het impli-
eeert tevens dat de literair-kritische overeenstemming over een werk niet valt
terug te voeren op de inspanningen van een of enkele critici.

Oat neemt niet weg dat individuele critici in de meningsvorming over een
werk een voortrekkersrol kunnen vervullen, in die zin dat hun opvatting over
de aard en kwaliteit van een werk in de loop der tijd steeds meer bijval krijgt
en gaandeweg uitgroeit tot de standaardopvatting over het betreffende werk.
In dit proces is ook de reputatie van eritiei zelf in het geding. Enerzijds zal
een criticus, naarmate hij meer prestige als literatuurkenner geniet, er verrnoe-
delijk gemakkelijker in slagen om bijval voor een bepaalde stellingname te
verwerven. Anderzijds kan een criticus zijn reputatie vergroten, wanneer hij
kans ziet om zijn visie op een werk algemeen ingang te doen vinden. In deze
paragraaf wordt geprobeerd om de bijdrage van individuele critici aan de
eonsensusvorming over de poezie van Kopland te preeiseren.

Bijlage Vl-B laat zien welke critici in de onderzoehte peri ode aandacht aan
Koplands werk hebben besteed. Een groot deel blijkt sleehts een- of
tweemaal een bespreking te hebben geleverd, hetgeen in veel gevallen te
maken heeft met de periode waarin de betrokkenen aetief zijn als recensent."
Sommigen van hen maken pas rond het eind van de jaren zeventig hun en-
tree in de dag- en weekbladkritiek. Andere eritiei hebben zieh sleehts korte
tijd met her reeenseren van literatuur of poezie beziggehouden. Weer ande-
ren, met een langere staat van dienst, zetten tijdens de onderzochte periode
een punt achter hun loopbaan als dag- of weekbladcriticus of rich ten zieh
hoofdzakelijk op een ander genre dan poezie.

Het laatste geldt onder meer voor Nuis, op wiens advies Kopland met het
publieeren van gedichten is begonnen en die als eerste een uitgebreide, posi-
tieve bespreking aan Onder het vee wijdt. Na zijn Iiterair-kritische activiteiten
een aantal jaren op een laag pitje te hebben gezet, houdt hij zich vanaf 1975
als recensent van de Haagse Post vrijwel uitsluitend bezig met de bespreking
van verhalend proza. Waarschijnlijk is dit de reden dat verdere recensies van

22 Cf. Hoofdstuk v, paragraaf 3.

131



zijnhand in de jaren zeventig ontbreken. De vroegtijdige positieve reactie van
Nuis heeft de literair-kritische en publieke belangstelling voor Koplands werk
ongetwijfeld aangewakkerd. Aangezien hij echter juist in de cruciale periode
die voigt op een debuut 'verstek laat gaan', kan zijn aandeel in de totstandko-
ming van consensus over de aard en kwaliteit van Koplands poezie niet als
bijzonder groot worden beschouwd.

Diverse andere critici hebben gedurende de eerste fase van Koplands loop-
baan meerdere malen aandacht aan zijn werk besteed, waaronder Fens, Van
Deel en Bernlef.23 In de vorige paragraaf is reeds stilgestaan bij het optreden
van Bloem. Zijn reactie vormt een belangrijke bevestiging van de inmidde!s
gegroeide reputatie van Kopland. Gezien het tijdstip waarop Bloem zijnwaar-
dering voor diens werk tot uitdrukking brengt, kan hij evenwe! moeilijk gel-
den als een criticus die het proces van consensusvorming in positieve richting
heeft geinitieerd. Voor wat betreft Bernlefs aandee! in de totstandkoming van
overeenstemming over de poezie van Kopland kan hetzelfde worden gecon-
stateerd. Naar aanleiding van diens tweede bundel publiceert Bernlef een be-
spreking, waarin hij te kennen geeft grote bedenkingen bij (bepaal)de gedich-
ten van Kopland te hebben. Vervolgens houdt ook hij Koplands poezie gerui-
me tijd voor gezien, om pas weer bij de verschijning van Een legeplek om te
blijven, ditmaal met een aanmerkelijk positievere recensie, te reageren."

Anders Iijkthet geste!d met de rol van Fens en Van Dee!. Fens heeft in eer-
ste instantie, naast waardering, de nodige bezwaren tegen het werk van Kop-
land geuit. Vanaf 1970 is hij Koplands werk echter steeds positiever gaan be-
oordelen, getuige zijn recensie van Alles op de fiets, de wijze waarop hij zich
in Literair Lustrum 2 over de poezie van Kopland uitlaat en de bespreking
die hij (als eerste) van de bundel Een legeplek om te blijuen levert. De mani-
fest toegenomen waardering van een gerenommeerd criticus als Fens kan
voor andere critici een belangrijke stimulans zijn geweest om eveneens aan-
dacht aan Koplands werk te besteden of over hun bezwaren tegen deze poe-
zie heen te stappen.

In de totstandkoming van overeenstemming over de aard en kwaliteit van
Koplands poezie lijktVan Dee! echter de voornaamste rol te hebben vervuld.
Vanaf het begin van zijn literair-kritische loopbaan heeft hij het werk van
Kopland op de voet gevolgd. Aan de bundels Alles op de fiets, Wie wat vindt
beef! slecbt gezocbt en Een lege plek om te blijven wijdt hij een uitgebreide,
lovende recensie, waarin hij onder meer een poging doet om de kritiek van

23 Opmerkelijk is ook de intensieve bemoeienis met Koplands werk van de Vlaamse dichter-
criticus Herman de Coninck, wiens rol hier buiten beschouwing is gelaten. Zie voor zijn bijdrage
aan de promotie van Kopland in Vlaanderen, S. Evenepoel, 'Twintig jaar Kopland in Vlaanderen
(1965-1985)" Ons Eifdeel31 (november 1988) nr. 5, 721-73l.
24 Wei kunnen Bloem en Bernlef worden gezien als belangrijke wegbereiders voor bet positieve
onthaal dar Koplands werk in een later stadium van andere, met het tijdschrift Raster
geassocieerde critici (o.m. Nijmeijer en Beurskens) krijgt.
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Poll (NRC Handelsblad, 12-1-73)op de poezie van Kopland te weerleggen."
Koplands dagboekaantekeningen Over bet maken van een gedicht bespreekt
Van Dee! als enige onrniddellijk nadat ze in De Revisor zijn verschenen. Bij
het uitkomen van Al die mooie beloften laat hij het leveren van een bespre-
king over aan de vaste poezierecensent van Trouw, maar enige tijd voor de
verschijning van de bundel is hijzelf in een interview met Kopland (Trouw,
15-12-78)al uitgebreid ingegaan op de hierin opgenomen gedichtencyclus C.
Van Deels inzet voor het werk van Kopland heeft zich niet beperkt tot boven-
genoemde activiteiten in het dagblad Trouui. In 1976 maakt hij deel uit van
de jury die de Herman Gorterprijs aan Een lege plek om te blijuen toekent.
Gezien de treffende gelijkenis tussen de verantwoording van de jury en Van
Dee!s eigen recensie van de bundel, kan vrijwel met zekerheid worden aan-
genomen dat ook het juryrapport voor een be!angrijk deel door hem is ge-
schreven." Verder heeft hij Kopland in de loop van zijn carriere frequent ge-
interviewd en diverse essays over zijn poezie gepubliceerd.

Van Deels bemoeienis met het werk van Kopland is niet zonder effect ge-
bleven. Verscheidene collega-criticihebben expliciet waardering geuit voor de
activiteiten die hij ten aanzien van dit werk heeft ontplooid." Een dergelijke
vorm van bijval is in literair-kritische kringen betrekkelijk ze!dzaam en om die
reden veelzeggend. De voornaamste grond om te stellen dat Van Dee! een
belangrijk aandeel heeft gehad in de consensusvorming over Koplands poezie
is evenwel het feit dat een aantal constateringen die hij hieromtrent heeft ge-
daan, schering en inslag zijn geworden in de beschouwingen van andere criti-
ci. Dit geldt onder meer voor zijn uitspraken over de ontwikkeling in Kop-
lands werk. Zoals verrneld, gaat Van Dee! in zijn bespreking van Wie wat
vindt heeft slecht gezocht uitgebreid in op de evolutie die de poezie van Kop-

25 Trouw van 17 februari 1973. Zie ook Bzzlletin 7 (juni ]979) nr. 67, 45-46, waar Van Deel
nogmaals betoogt dat Poll in 1973 'de bittere noodzaak van die nieuwe stijlfiguur' (= de paradox)
in Koplands werk 'niet juist heeft getaxeerd'.
26 Met het oog hierop is het oprnerkelijk dat Van Deel nadien verschillende malen uitspraken
uit dit juryrapport bi; wijze van autoriteitsargument gebruikt: 'Kopland daarentegen probeert het
algemene nier buiten zichzelf maar in zichzelf aan te treffen. Hi; heeft de overtuiging dat aileen
wie krachtig en subtiel zijn eigen gevoelens durft te formuleren, op een cornmunicabele manier,
de veralgemening dient. Het juryrapport van de Herman Gorterprijs 1976 zegt het zoo '"Koplands
werk was nooit prive, Steeds werden algemene gevoelens particulier geformuleerd of andersom,
hoe men dat zeggen wi!. In deze laatsre bundel lijkt ons even wei een subliem samengaan van
beide polen bewerkstelligd, waardoor deze gedichten vreemd genoeg rneest fundamentele
dingen aangaande ons bestaan op heel intieme wijze meedelen'". (Trouw, 27-8-77) Dezelfde
stunt haalt hi; een paar jaar later nog een keer uit: 'Koplands poezie vaart onder dit motto, en
doet een geraffmeerd appel op emoties, en maakt hierom veellos bij de mensen. De jury van de
Herman Gorterpnjs 1976 zei hierover in haar rapport het volgende ...' en wederom volgt een
citaat dat de grootheid van Kopland en het gelijk van Van Dee! rnoet bewijzen (Bzzlletin 7 (juni
1969) nr. 67, 45).
27 Onder meer Goedegebuure in zijn bespreking van Dit uitzicht, 'Tom van Deel, Kopland-
kenner bij uitnemendheid, heeft die ontwikkeling (in de poezie van Kopland - SJ) voortreffelijk
geschetst, toen hi; schreef dar'.
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land sinds 1966 te zien zou geven, en wordt dit nadien een prominent therna
in de literair-kritische beschouwingen van diens werk. Van Deels kenschets
lijkt hierbij veelal als uitgangspunt te dienen. In de meeste gevallen wordt de
ontwikkeling waarvan in Koplands poezie sprake zou zijn, op een nagenoeg
identieke wijze omschreven.

Hiervoor is gesteld dat een criticus zijn prestige als kenner van literatuur kan
vergroten, wanneer hij er in slaagt om zijn visie op een werk bij andere ken-
ners ingang te doen vinden. In dit licht kunnen Van Deels activiteiten nog-
maals onder de loep worden genomen. Behalve de dichter Kopland, heeft na-
melijk ook de criticus Van Deel in de loop van de zeventiger jaren een voor-
aanstaande positie binnen de literaire wereld verworven. Dit komt onder
meer tot uitdrukking in de positieve literair-kritische ontvangst van zijn in
boekvorm verschenen kritieken, essays en interviews," in het feit dat hij eind
jaren zeventig de redactie van het Kritisch Literatuur Lexicon op zich mag ne-
men en in zijn voorzitterschap van de P.e. Hooftprijs-jury 1980. Verder heeft
in de afgelopen vijftien jaar, wanneer de stand van zaken in de Nederlandse
literatuurkritiek werd doorgelicht, de naam Van Deel zelden of nooit ontbro-
ken. Daarbij is over zijn literair-kritische activiteiten door beschouwers van
uiteenlopende gezindte vrijwel steeds relatief positief geoordeeld.

Van Deel heeft in 1970, op 25-jarige Ieeftijd, zijn literair-kritische praktijk in
het dagblad Trouw aangevangen. Op het moment dat hij voor het eerst aan-
dacht aan Kopland besteedt, is hij een beginnend criticus die nog naam moet
zien te maken. In de vorige paragraaf is opgemerkt dat critici er be lang bij
kunnen hebben om af te wachten hoe de meningsvorming over een werk
zich ontwikkelt. Wi! een criticus echter een positie van betekenis binnen de
litera ire wereld verwerven, dan kan hij niet volstaan met het reproduceren
van wat eerder door anderen is gezegd of gedaan. Hij zal zich tevens op de
een of andere manier moeten onderscheiden. Eerder is geconstateerd dat
sommige critici erin slagen om een reputatie op te bouwen door voortdurend
in debat te treden met collega-literatoren. Van Deel is een criticus die het niet
zozeer in de polemiek, maar meer in de bewondering lijkt te hebben gezocht.
In de beginfase van zijn literair-kritische loopbaan heeft hij zich opgeworpen
als pleitbezorger van het werk van Kopland, Willem Brakman en Gerrit Krol:
een beginnend dichter en twee prozaschrijvers die op dat moment weliswaar
at een zekere naam bezaten, maar geenszins voor topauteurs doorgingen. Be-
halve ongetwijfeld oprechte bewondering voor hun werk, heeft bij Van Deels
keuze voor juist deze auteurs vermoedelijk meegespeeld dat zich voor dit
werk in de Nederlandse kritiek nog geen uitgesproken pleitbezorgers hadden
aangediend. Voor een beginnend criticus die zich wil profileren betekent dit

28 Gedoeld wordt op de bundels Bij bet scbrijien, Recensies en De komma bij Kro/ (Amsterdam:
Querida, 1979, 1980 en 1985).
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een be!angrijk voordeel." Andere auteurs voor wie Van Dee! zich als criticus
heeft ingezet zijn jeroen Brouwers, Willem van Toorn, Jan Kuijper, Nicolaas
Matsier, Anton Koolhaas en F. Springer." Van de drie eerstgenoemde auteurs
heeft hij echter, ook in vergelijking met collega-critici, het meeste werk ge-
maakt.

De intensieve wijze waarop Van Dee! 'zijn' auteurs he eft bege!eid is geen
vergeefse investering gebleken. De waardering voor hun werk, en Van Deels
prestige als criticus, zijn in de loop van de jaren zeventig aanzienlijk gegroeid.
Brakman werd in 1980 door een jury onder Van Dee!s voorzitterschap bijge-
zet in de galerij van P.c. Hooftprijswinnaars en in 1988 vie! ook aan Kopland
deze eer te beurt. De reputatie die Van Dee! heeft verworven, kan uiteraard
niet uitsluitend op conto worden geschreven van zijn geslaagde literair-kriti-
sche begeleiding van het werk van de genoemde auteurs. Hij heeft zich daar-
naast onderscheiden door zijn alom gewaardeerde interviews met een groot
aantal auteurs en via zijn betrokkenheid als mede-oprichter en redacteur bij
het succesvolle tijdschrift De Revisor.

In de jaren tachtig heeft inmidde!s een aantal nieuwe poeziecritici zijn intrede
gedaan in de Nederlandse pers. Als leden van de institutie literatuurkritiek zijn
ze min of meer verplicht om aandacht te besteden aan nieuwe bundels van
Kopland, die dan reeds tot de belangrijkste contemporaine Nederlandse
dichters wordt gerekend. Oat critici pas in een later stadium op het werk van
een auteur (kunnen) reageren, impliceert echter niet dat voor hen enkel nog
een reproducerende rol is weggelegd. Een criticus kan de verschijning van
nieuw werk van een gereputeerd auteur te baat nemen om zich te profileren,
bijvoorbeeld door in zijn bespreking ervan de dankbare categorie 'tot dan toe
onderbelichte aspecten' aan de orde te stellen of door de positieve communis
opinio over dit werk aan te vechten.

Van de laatste vorm van profilering lijkt in de besprekingen van Koplands
bundels uit de tachtiger jaren niet of nauwelijks sprake." De bezwaren die en-

29 Cf. Hoofdstuk v, paragraaf 3.
30 Querida zal best gelukkig zijn met de criticus Van Deel. De meeste van diens favoriete
auteurs publiceren hun werk, evenals Van Deel zelf, bij deze uitgeverij (Brakrnan, Krol, Van
Toorn, Springer, Matsier en Kuyper).
31 Dit lijkt wei aan de orde in een tweetal artikelen, die Joost Zwagerman in zijn hoedanigheid
van voorman van de zgn. 'Maximalen' het licht doet zien. In 'Het juk van het grate niets' (de
Vo/kskrant, 6 november 1987) zet hij zich af tegen de 'gevestigde' poezie in Nederland, waarbij
vooral de 'epigonen van Kouwenaar en Faverey' (o.rn. Kopland, Van Deel en Kusters) he!
moeten ontgelden en enkele jaren later stelt hij nogmaals dat 'de poezie van de letterlijk
onnavolgbare en aardse "taalalchernisten" Gerrit Kouwenaar en Hans Faverey een dubieus soort
dichters heeft aangezet tot brave autonome verzenmakerij, met als verpersoonlijking hiervan
Rutger Kopland, begonnen met ontegenzeglijk mooie parlandogedichten, maar van lieverlede
verworden tot de bezorger van weerzinwekkende, totaal verkitschte en gesjabloneerde New Age-
poezie'. ('De bard, de barbaar, de troubadour en de goochelaar. Tweeenhalfiaar Maximale
poezie', de Vo/kskmnt, 2 maart 1990).
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kele nieuwe critici in hun beschouwingen naar voren brengen, betreffen uit-
sluitend de jongste poezie van Kopland, niet diens eerdere werk, en ze wor-
den bovendien met grate ornzichtigheid geformuleerd. Dat de betrakkenen,
in weerwil van de voorzichtige wijze waarap ze hun bedenkingen presente-
ren, door collega-critici op hun uitspraken worden aangevallen," onderstreept
dat het doen van negatieve uitlatingen over werk van een gevestigd auteur
een hachelijke aangelegenheid is. Zo voelt Schouten zich zelfs geraepen om
de kritiek die hij naar aanleiding van Dit uitzicbt in Vrij Nederland heeft gele-
verd, enkele maanden later via een tweede bespreking van deze bundel in
het tijdschrift MaatstaJ te relativeren:

'Over de bundel Dit uitzicht van Rutger Kopland schreef ik eerder in het aprilnummer
van Vrij Nederland C.') Ik nam bij mijzelf, en zodoende in genoemde VN-recensie, een
gevoel van vermoeidheid waar (dat geloof ik buiten mijn eigenlijke waardering orngaat)
omdat Kopland zich zo onverzettelijk opstelt in zijn poezie: de mens weet niks, zal ook
nooit iets weten, kan zich aileen verlaten op zijn zintuigen (...) In een interview met Tom
van Deel bekent Kopland dat het gebrek aan agressiviteit in zijn verzen hem zelf soms
stoort C.) Ik kan me Koplands bezorgdheid goed voorstellen. Hij schrijft soms prachtige
poezie, maar het is absoluut niet vitaal (rneer) (. ..) Kopland wekt in zijn poezie en met
name in Dit uitzicht de indruk God helemaal niet dankbaar te zijn voor het besef dat me-
tafysica niet be staat en dat de mens de maat der dingen is. Het stemt hem, meen ik,
herfstig en filosofisch. Aldus mijn globale gevoelens bij Dit uitzicht. Daarnaast ben ik nog
in het bezit van een specifiek gevoel, waaraan niet goed te tomen valt, dat Kopland een
groot dichter is die niet aileen thematisch, maar ook syntactisch en structureel met herha-
lingen, enjambementen en meanderende elliptische zinnen precies zijn gevoel het niet te
weten bij de lezer weet over te brengen'

Minder risico's zijn verbonden aan de eerstgenoemde manier waarap een cri-
ticus zich in zijn beschouwing van werk van een gevestigd auteur kan onder-
scheiden. In de meeste recensies van Dit uitzicht en latere bundels valt echter
van nieuwe aandachtspunten of perspectieven weinig te bespeuren. De be-
trokken critici laten slechts zien dat ze hun huiswerk hebben gedaan. Ze her-
vatten op vaak uitgebreide wijze wat al eerder naar aanleiding van de poezie
van Kopland is opgemerkt. De ontwikkeling in deze poezie vormt daarbij een
favoriet onderwerp. Dit bevestigt de veranderstelling dat critici in veel geval-
len geneigd zijn om werk van gevestigde auteurs te laten voor wat het is.
Enerzijds omdat ze het zich nauwelijks kunnen permitteren om uit de pas te
lopen met wat gaandeweg als de geeigende benaderingswijze van een werk
is gaan gelden, maar ook omdat het moeilijk is om nog eer in te leggen met
de bespreking van werk, waar al een grate hoeveelheid kritische commenta-
ren aan zijn gewijd. Daarbij komt dat een recensie niet het meest aangewezen
medium is om het bestaande bestand aan interpretaties van een werk met een
nieuw gezichtspunt te verrijken; een essay lijkt zich in het algemeen gespro-

32 Zie onder meer de kritiek van Beurskens (De Groene Amsterdammer, 16-6-82) op Schoutens
recensie van Dit uitzicbt eVrij Nederland, 24-4-82) en de reactie van Elshout (De Revisor, augus-
tus 1988,87-95) op Wieg (Tirade 31, augustus 1987, nr. 313, 22-26).
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ken beter te lenen voor dit doe!. Zo heeft De Haar kans gezien om in een la-
ter stadium nog een nieuw element in de Koplandbeschouwing te introduce-
ren. Begin 1980 publiceert hij een essay, waarin hij op uitvoerige wijze be-
toogt dat het werk van de dichters Kopland en Kouwenaar naar elkaar is toe-
gegroeid. Koplands werk is nag niet eerder op een dergelijke wijze met de
poezie van Kouwenaar in verband gebracht. Alleen Kusters' recensie van Een
lege plek om te blijuen in Kentering bevat een terloopse verwijzing naar Kou-
wenaar. In de overige besprekingen van Koplands vijfde bundel, noch in de
recensies van Al die rnooie beloften is echter sprake van referenties naar het
werk van Kouwenaar. De Haars suggestie dat de poezie van Kopland en
Kouwenaar gaandeweg overeenkomsten is gaan vertonen, heeft meer navol-
ging gekregen in de kritiek. In de loop van de jaren tachtig wordt in de be-
schouwingen van Koplands werk diverse malen op een toegenomen verwant-
schap met de poezie van Kouwenaar gewezen. Hierbij moet worden aangete-
kend dat deze bijval voor de vergelijking van De Haar waarschijn1ijk is gesti-
muleerd door het feit dat Kopland het 'bestaan' van overeenkomsten tussen
zijn werk en dat van Kouwenaar heeft bevestigd," en, niet in de laatste plaats,
door Koplands publikaties in Raster, het tijdschrift waarvan Kouwenaar als
een typische representant geldt.

Het feit dat het moeilijk is om nog eer in te leggen met de beschouwing
van werk van een gevestigd auteur, heeft enkele leden van de nieuwe garde
dag- en weekbladcritici er niet van weerhouden om zich betrekkelijk intensief
met de poezie van Kopland te gaan bezighouden. Zo wijden Kusters en Goe-
degebuure" in de tach tiger jaren aan elk van diens nieuwe bundels een uitge-
breide recensie en besteden ze bovendien via andere kanalen aandacht aan
Koplands werk. 35 Dat genoemde critici zich in hun beschouwing van Kop-
lands werk vooral richten op (de ontwikkeling in) diens latere poezie mag
voor de hand liggend heten, zowel gelet op hun positie van dag- en week-
bladrecensent alsook met het oog op (eventuele) profileringsoverwegingen."
Het werk van Kopland uit de zestiger en zeventiger jaren wordt anna 1982
reeds als een goeddeels gesloten hoofdstuk beschouwd en vormt in zekere
zin het domein van Van Dee!. In hoeverre de uitspraken van Goedegebuure
en Kusters over de poezie van Kopland doorwerken in de stellingnamen van

33 Onder meer in Bzzllettn 11 (november 1982) nr. 100, 64.
34 Voor beide criticigeldt overigens dat ze al in de jaren zeventig met hun literatuurbeschouwe-
lijke activiteiten zijn gestart in literaire tijdschriften. Hun entree in de dag- en weekbladkritiek
hebben ze echter pas later gernaakt.
35 Goedegebuure (1987) behandelt in een omvangrijk essay de (thernatische) overeenkomsten
tussen de (recente) poezie van Kopland, Kouwenaar en Faverey. Kusters gaat in een zevental
radiolezingen in op de christelijke thernatiek in het oeuvre van Kopland. De tekst van deze
voordrachten is in enigszins gewijzigde vorm verschenen in Kusters (1988). Kusters maakt tevens
deel uit van de jury die de P.e. Hooftprijs aan Kopland toekent.
36 De betreffende criticidoen wei een poging om recente gedichten van Kopland op een lijn te
brengen met (bepaalde) eerdere gedichten.
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andere critici vaIt vooralsnog moeilijk te bepalen. De opvatting van Kusters
dat Koplands poezie in een aantal opzichten gelijkenis vertoont met het werk
van de dichter Nijhoff, heeft in ieder geval weinig bijval binnen de kritiek
ondervonden. Van Deel die, zoals verwacht kon worden, tekende voor een
bespreking van Monoloog in de bergen (Trouw, 9-2-89), stelt zelfs expliciet
dat Kusters in zijn lezingenbundel het bestaan van een verwantschap tussen
de poezie van Kopland en Nijhoff niet of nauwelijks aannemelijk heeft weten
te maken." Op zijn minst kan echter worden gesteld dat Kusters en Goe-
degebuure met hun publikaties in belangrijke mate bijdragen tot de conti-
nuering van de grate literair-kritische belangstelling en waardering voor deze
poezie.

4 De rol van Kopland

Eerder is betoogd dat de uitspraken van een auteur omtrent de aard en func-
tie van het eigen werk of van literatuur in het algemeen, grate invloed kun-
nen uitoefenen op hetgeen critici als kenmerkend voor zijn werk gaan be-
schouwen. De literair-kritische receptie van de poezie van Kopland illustreert
de grote rol die de poeticale uitlatingen van de auteur kunnen vervullen in de
consensusvorming over een werk.

Gedurende zijn loopbaan heeft Kopland diverse beschouwende bijdragen
aan literaire tijdschriften geleverd, waarin hij zijn opvattingen over poezie
heeft ontvouwd. Daarnaast heeft hij in interviews zijn eigen werk veelvuldig
van commentaar en uit1eg voorzien. Eerder is opgemerkt dat het grate aantal
interviews met Kopland iets zegt over het belang dat aan zijn werk wordt ge-
hecht. De behoefte om een auteur in interviews aan het woord te laten is gro-
ter, naarmate er voor diens werk in bredere kring waardering bestaat. Oat
neemt niet weg dat auteurs verschillen wat betreft de mate waarin zij geneigd
zijn om uitnodigingen voor een interview te honoreren. De talrijke interviews
met Kopland zeggen met andere woorden ook iets over zijn bereidheid om
het eigen werk toe te lichten. Vergeleken met veel andere auteurs kan deze
bereidheid bijzonder groot worden genoemd. Hierbij moet worden
aangetekend dat Koplands pleitbezorger Van Deel een fervent interviewer is.
Waar andere critici een essay wijden aan auteurs voor wie ze grote
waardering hebben, lijkt hij een interview te prefereren." Van Deel heeft dan
ook getekend voor een aanzienlijk deel van de interviews met Kopland.

Met zijn uitspraken in interviews en poeticale geschriften heeft Kopland ge-
vraagd en ongevraagd steeds commentaar geleverd op de uitspraken van cri-

37 Wei is Kusters er volgens hem in geslaagd om de stelling dat Psalm 23 in het oeuvre van
Kopland een centrale rol vervult, volop te onderbouwen.
38 In zijn voorwoord bij De eomma bij Kro/ (986) motiveert Van Dee! deze voorkeur voor het
interview met de opmerking dat hij 'interviewen altijd een vorm van essayeren' heeft gevonden.
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tici. Bepaalde literair-kritische opvattingen over zijn werk heeft hij met klem
van de hand gewezen, andere zijn door hem met instemming begroet. Zo
heeft hij herhaaldelijk positief gereageerd op de uitspraken van Van Dee!.
Laatstgenoemde heeft zijn interviews met Kopland min of meer als test-case
voor zijn inzichten omtrent diens werk gebruikt. Een interview in De Revisor
(975) dat voomamelijk over Een lege plek om te blijuen hande!t, levert hier-
van fraaie voorbee!den. In zijn recensie van deze bunde! heeft Van Dee! een
aantal beweringen gedaan, die hij in dit gesprek, al dan niet als vraag ver-
pain, ter beoordeling aan Kopland voorlegt. Deze blijkt de betreffende bewe-
ringen tot op grote hoogte te onderschrijven en soms vrijwel letterlijk te re-
produceren. Ook in interviews met anderen heeft Kopland uitlatingen gedaan
die bijval impliceren voor hetgeen Van Dee! over zijn werk te berde heeft ge-
bracht." De weerklank die Van Deels uitspraken over Koplands poezie in de
kritiek hebben ondervonden, wijst er op dat oordelen van critici aanzienlijk
meer kans maken om gemeengoed te worden, wanneer de auteur in kwestie
er zijn zegen aan schenkt. Met name de reacties op de bunde! Al die mooie
beloften maken op treffende wijze duidelijk hoe groot de impact van auteurs-
uitspraken over het eigen werk kan zijn. In deze bundel is Koplands be-
schouwing Over het maken van gedicht opgenomen, waarin hij verklaart dat
het zijn bedoeling is om:

'lang aktueel te blijven, teksten te schrijven die in wisselende situaties en veranderende
tijden geldig blijven. Dat betekent dat je in zekere zin abstract wordt, onduidelijk op het
eerste gezicht, waar tegenover staat dat de lezer meer zelf moet doen, meer bij zichzelf
dan om zich heen te rade moet gaan. Het is "innerlijke" poezie, het heeft meer te maken
met de beschrijving van grondstructuren van denken, voelen, waarnemen, herinneren,
dan met toevallige realisaties aan de hand van uitwendige omstandigheden'.

Vrijwe!gelijktijdigmet de bundel Al die mooie beloften verschijnt een groten-
deels aan Kopland gewijde aflevering van Bzzlletin, waarin deze uitgebreid
over zijn dichterlijke praktijk wordt ondervraagd. Hetzelfde nummer bevat
ook een beknopte tekst van de hand van Kopland zelf, waarin hij zijn visie
op de aard en functie van poezie als volgt formuleert:

'Poezie brengt andere beelden van de wereld onder woorden dan de gebruikelijke, de
conventionele. Het is taal waarin ons mogelijk gemaakt wordt lets re herkennen wat wij
nog niet wisten. Het klinkt paradoxaal, maar het wil niets anders zeggen dan dat er in poe-
zie een kijk op de wereld wordt geformuleerd, zodanig dat er vragen overblijven. Poezie
biedt niet algemeen verifieerbare of falsifieerbare veronderstellingen aan, maar spekulaties,
vragen zonder antwoorden C ..) Poezie is dus exploratief, vragen opwerpend'."

Het merendeel van de critici maakt in hun bespreking van Al die mooie belof-
ten gretig gebruik van deze schat aan materiaal 'uit de eerste hand'. Koplands
uitspraken worden vee!vuldig geciteerd en becommentarieerd. De meeste cri-

39 Het blijft de vraag wie hier nu eigenlijk wie reproduceert. Het is allerminst uitgesloten dat
Van Dee! zijn beweringen over Koplands werk heeft ontleend aan gesprekken die hij eerder
prive met Kopland had.
40 Bzzlletin 7 (januari 1979) nr. 62, 29.
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tici volstaan daarbij niet met het citeren van Koplands definitie van (goede)
poezie, maar verklaren deze tevens onverkort van toepassing op diens ge-
dichten, getuige onder meer de volgende passages:

'Kopland op zijn meest karakteristieke manier bezig, is iemand die "hardop aan het den-
ken is", in halve zinnetjes, herhalingen (...) Het aantrekkelijke van zo'n formulering is
juist de aarzeling, het oningevulde dat de lezer a.h.w. meetrekt in het zoeken, het op-
nieuw forrnuleren van vragen'. (Bernlef)

'In de meeste gevallen realiseert Kopland wat hij zelf definieert als "innerlijke poezie":
"het heeft meer te maken met de beschrijving van grondstructuren van denken, voelen,
waarnemen, herinneren, dan met toevallige realisaties van uitwendige omstandigheden"'.
(idem)

'Die paradoxale kant zou wei eens een van de pijlers van zijn poezie kunnen zijn (...)
De verrassing die de paradox meebrengt, het vraagteken erachter, sternt overeen met wat
Kopland van poezie verlangt'. (Heite)

'In het januari-nummer van Bzzlletin (. ..) schrijft Kopland dat poezie v~~r hem vragen
moet oproepen, dat er "in poezie een kijk op de wereld wordt geformuleerd, zodanig dat
er vragen overblijven (. ..) Deze omschrijving van waaraan poezie dient te beantwoorden
is op de gedichten van Kopland zelf sterk van toepassing'. (recensent Het Yaderland)

'Er staan meer uiterst behartenswaardige uitspraken in Over bet maken van een gedicbt.
Bijvoorbeeld waar Kopland schrijft dat hij lang actueel wil blijven, teksten wi! schrijven
die in wisselende situaties en veranderende tijden geldig blijven. je ontkomt dan niet aan
onduidelijkheid op het eerste gezicht, omdat je grondstructuren van denken, voelen,
waarnemen, herinneren, beschrijft, is de conclusie die hij hieraan verbindt. Het weerge-
yen van grondstructuren wordt goed geillustreerd door de cyclus G waarmee Koplands
nieuwste bundel opent'. (Van Dijk)

'Daarenboven is een ander uitgangspunt van Kopland enigszins gelieerd aan een we-
tenschappelijke houding voorzover de dichter liever een vraag heeft dan een antwoord.
Vragen houdt het leven en de mensen open in beweging. Een conclusie mag dan niet
bereikt worden, die sluit af. Het ontbreken van een slotsom bij Kopland heeft dan ook
tot gevolg dat de lezer in beweging wordt gezet'. (Fokkema)

Hoewel expliciete verwijzingen naar poeticale verhandelingen of interviews
in de besprekingen van Koplands andere bundels veelal ontbreken, worden
ook hierin door critici constateringen gedaan, die sterke gelijkenis vertonen
met, dan wel ingegeven lijken door bepaalde uitspraken van Kopland zelf. De
zogenaamde intentionele argumentatie mag dan in de theoretische literatuur
over literatuurbeschouwing omstreden zijn, in de praktijk blijken critici uit-
spraken afkomstig van de producent van een werk, moeiteloos op te vatten
als uitspraken die een betrouwbare omschrijving van de aard van dit werk
verschaffen.

In Hoofdstuk IVis gesuggereerd dat een succesvol verloop van een schrijvers-
carriere een actieve opstelling van de auteur vereist. Het regelmatig publiceren
van nieuw werk zou in veel gevallen niet toereikend zijn om de aandacht van
critici en andere, professioneel in literatuur gemteresseerden vast te houden
of te bevorderen. In dit verband is onder meer gewezen op het belang van
activiteiten waarmee een auteur betrekkingen aangaat met collega-literatoren
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en op de mogelijkheid voor een auteur om via interviews en poeticale teksten
te anticiperen op eventue!e bezwaren tegen zijnwerk, 'misverstanden' omtrent
zijn werk recht te zetten en de kritiek nieuwe stof voor beschouwingen te
verschaffen. In hoeverre Kopiand de aandacht van de kritiek gevangen had
weten te houden wanneer hij zich beperkt had tot het publiceren van gedieh-
ten, laat zich uiteraard slechts raden. Feit blijftechter dat zich, bewust of onbe-
wust, op de genoemde punten zeer actief heeft betoond.

Zo heeft hij zijn 're!atienetwerk' binnen de literaire were!d, dat aanvankelijk
met name de 'kring' rondom het tijdschrift Tirade en uitgeverij Van Oorschot
betreft, in de jaren zeventig en tachtig successievelijk sterk verbreed door zich
tevens aan te sluiten bij de auteurs en critici die zich groeperen rondom de
tijdschriften De Revisor en Raster. Strategisch gezien kan hier gesproken wor-
den van een aIleszins gelukkige 'keus'," gezien de prorninente positie die
eerstgenoemd tijdschrift en zijn medewerkers in de loop van de zeventiger ja-
ren verwerven en het feit dat met Raster geassocieerde of sympathiserende
critici vanaf het eind van de jaren zeventig voor een belangrijk dee! de poe-
ziekritiek in de Nederlandse landelijke pers voor hun rekening nernen."

Verder kan worden gesteld dat Kopland de aandacht van de kritiek voor de
ontwikkeling in zijn werk niet aIleen heeft gestimuleerd door de uitspraken
van bepaalde critici te bevestigen, maar ook door er zelf, expliciet en impli-
ciet, herhaaldelijk de aandacht op te vestigen. Expliciet, via frequente uiteen-
zettingen van zijn poeticale inzichten in interviews en tijdschriftbijdragen:

'er vindt een steeds grotere concentratie en versobering (in mijn werk) plaats. Ook word
ik steeds vorm- en taalbewuster'. (Interview met Van Deel in De Revisor 1975)

'Een ontwikkeling is met andere woorden noodzaak, omdat ik hetzelfde niet meer inte-
ressant vind (...) Ik denk dat het mogelijk moet zijn om hetzelfde dat ik vroeger op een
anecdotische manier zei, nu abstracter te zeggen. Daarmee kom ik natuurlijk op een heel
moeilijk punt. Ik merk ook dat ik achter mijn schrijftafel op een andere manier met taal
omga: dat een manier van zeggen ontzettend veel impliceert. Ik ben dus veel minder met
het reproduceren van dat plaatje bezig dan met - om een lelijk woord te gebruiken - het
scheppen van een taalconstructie, die iets oproept. Veel minder dan vroeger ben ik er
ook van overtuigd, dat de wereld in woorden reproduceerbaar zou zijn, ik ben er veel
meer van doordrongen, dat er met het maken van een gedicht iets nieuws en zelfstandigs
geschapen wordt'. (Interview met Van der Heijden in Bzzlletin 1982)

41 Vermeldenswaardig is de manier waarop Kopland zelf in een interview (Van der Heijden
1982) de gedachte dar hier sprake is van een 'keus', laat staan een strategische keuze, relativeert:
'Ach, vaak gaat dat op uunodiging. Het gebeurt me zo vaak dat Raster, Tirade, De Revisor of New
Found/and me om gedichten vragen. Aileen van Maatstafheb ik nog nooit iets gehoord. Heel
vaak is het toeuallig waar iets gepubliceerd wordt. De laatste gedichten die ik gemaakt heb, heb
ik aan Bernlef aangeboden. Hij was hier onlangs voor een avond in Grooingen en ik heb die
dingen gewoon meegegeven. Zo'n literair-politieke beslissing is dat nu ook weer niet. Het is best
mogelijk dat als Geert van Oorschot hier toevallig geweest was, ik ze aan hem had meegegeven.
Maar wat betreft Tirade: met Van Oorschot heb ik goede, persoonlijke contacten, met Goedege-
buure en Verhaar nauwelijks. Ik vind Raster wei een goed blad'.
42 Cf. Hoofdstuk V, paragraaf 3.
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Impliciet, onder meer via zijn publikaties in De Revisor en Raster en bijvoor-
beeld ook door in een naar 'chronologie van ontdekking' samengeste!de lijst
van favoriete poezie, als laatste gedichten van Bernlef, Kouwenaar, Faverey
op te nernen." Behalve dat Kopland aldus de kritiek van de nodige bespreek-
stof heeft voorzien, heeft het hem de reputatie bezorgd van een moedig dich-
ter die niet op eerdere successen is blijven teren. Zo is volgens het juryrap-
port van de P.c. Hooftprijs 1988 een van de redenen om de poezie van Kop-
land te bekronen 'dat de laureaat zich tot in zijn meest recente werk toe is
blijven ontwikkelen, waarbij hij zich niet heeft laten remmen door de popula-
riteit van zijn vroegere werk', Ook met zijn essays over psychiatrie en zijn uit-
spraken omtrent de relatie tussen poezie en psychiatrie en wetenschap heeft
Kopland de kritiek stof tot schrijven gegeven en zich tevens doen kennen als
een veelzijdig en geengageerd auteur.

Een voorbeeld van de wijze waarop Kopland heeft geanticipeerd op moge-
lijke bezwaren van literair-kritische zijde tegen zijn werk, betreft de grote pu-
blieke belangstelling voor deze poezie. Een dergelijke populariteit kan voor
critici en andere kenners aanleiding vormen om zich van een werk af te ke-
ren, de opvatting indachtig dat 'kunst en massa elkaar niet verdragen'. Kop-
land heeft dit risico al in een vroeg stadium onderkend en bestreden. Tijdens
een interview in 1970 (Hef Nieuwsblad van het Noorden) constateert hij dat
hij voor een dichter vermoedelijk veellezers heeft. Tegelijkertijd relativeert hij
deze populariteit door erop te wijzen dat

'het eigenlijk voor een heel klein groepje is dat je schrijft en dat het koopt. Ik geloof dat
ik tot nu toe ruim 4000 exemplaren heb verkocht, maar dat is natuurlijk steeds aan de-
zelfde mensen. Ik schat dat ik tot nu toe ongeveer 2000 lezers heb'.

In een interview met Van Marissing (De Volkskrant) spreekt Kopland zijn be-
zorgdheid uit dat het publieke succes van zijn werk we! eens te danken zou
kunnen zijn aan een onjuiste interpretatie ervan door vee! lezers:

'Mijn bundels worden bijna verontrustend goed verkocht. Oppervlakkig gezien hebben
mijn gedichten de tendens van: terug naar de natuur, terwijl ze in feite juist het echec
van die romantische gevoelens laten zien. Het is eigenlijk heel gemeen, de vorm is gegla-
zuurd, ik spee! met de gedachte alsof er een betere wereld zou zijn en prik dat dan door.
juist die momenten van rust en inkeer en vrede worden in mijn poezie ongeldig ver-
klaard'.

Ook in latere interviews laat Kopland niet na er op te wijzen dat zijn poezie
gemakkelijk verkeerd kan worden begrepen en benadrukt hij dat het ver-
koopsucces van zijn bundels niet impliceert dat zijn werk oppervlakkig zou
zijn:

43 Koplands 'poezie-toptien' is, met commentaar, gepubliceerd onder de titel Herinneringen
aan bet onbekende of Over tien manieren om uit te treden. Zie verder Koplands Dankwoord bij
de aanuaarding van de PiC, Hooftprijs 1988 uitgesproeen in bet Lettereundig Museum op 30
september 1988. Kopland merkt hierin op dar hij Bernlef, Faverey en Van Dee! als verwante
dichters beschouwt.
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'Tegenwoordig schri]f ik niet meer in die herkenbare vorm (. ..) Als je zo een plaatje schil-
dert wordt het gauw misverstaan. De lezer blijft aan de oppervlakte steken. Dat was zo
met sommige gedichten uit mijn beginperiode. Ze stelden de mensen te gemakkelijk in
staat zich af te maken van het onopgeloste. Terwijl er naar mijn gevoel ook toen al ver-
dieping in zat. De goede kritieken hebben dat onderkend. Achter de paradijselijke toon
zit een hoop onrust, angst, onvrede. Daarin was juist de spanning gelegen'. (NRC 1976)

'Boeken die goed verkopen, wordt vaak gezegd, zijn boeken die bevestigen omdat ze
onrniddellijk en concreet uitdrukking geven aan verlangens. Misschien hebben mijn
dichtbundels die eigenschappen op het eerste gezicht ook wei, maar her is niet meer dan
op het eerste gezicht C.) Waar het bij gedichten om gaat is of ze iets zo zeggen, dat ze
niet bevestigen maar vragen oproepen'. (Haagse Post 1980)

Kopland heeft op dit punt steun gekregen van een groot aantal critici. In de
loop van de jaren zeventig wordt in de recensies van Koplands bundels her-
haaldelijk gewezen op de 'bedrieglijke eenvoud' en de 'ogenschijn1ijketoe-
gankelijkheid' van zijn gedichten. Meermalen wordt ook expliciet gesteld dat
de populariteit van Koplands poezie 'niet gebaseerd is op een gebrek aan
diepgang'. Van Deel levert in Bzzlletin een uitvoerige verklaring voor het
succes van Koplands werk. Deze vormt een vrijwel volmaakte hervatting van
de suggestie die Kopland zelf dienaangaande heeft gedaan:

'Her echec van het romantische terugverlangen doortrekt - hoezeer ook vervuld van een
verloren paradijs - aile poezie van Kopland (. ..) Er is weinig voor nodig om poezie mis
te verstaan. Ooit hield ik erg van het werk van Marsman, vooral van dat uitnodigende In-
vocatio met die 'haren mantel' waarin wei geslapen wi! worden. Ook genoot ik steeds
weer van dat andere vers, Afscbeid. Ik vatte dit onvoorwaardelijk op als een soort wiege-
lied van een hevig verliefde (...) Het was nogal een schok om daama bij Rene Verbeeck
in De dicbter H. Marsman te lezen dat de 'vrouw wordt verwezen naar het met haar we-
zen verwante, maar aan zijn wezen vijandige gebied: 'de nacht'. Het werd mij eens en
voor altijd duidelijk dat poezie uit woorden bestaat die betekenis dragen, en dat het niet
past je te laten insussen op een toon (...) lets dergelijks overkomt de poezie van Rutger
Kopland denk ik ook geregeld. Het is mooie poezie, die goed klinkt, er zit verlangen in
en intimiteit, het gaat vaak over iets dat verloren is en dat terug gewonnen wi! worden,
er komt veel dood en liefde in voor, en ook veel scheiding en afwezigheid. Kortom, in-
gredienten die erg geschikt zijn voor vlotte consumptie. Het is gevoelige poezie, eerder
gevoelige toch dan verstandelijke. Guepin heeft Kopland de 'dichter van het teloor' ge-
noemd. Dat zijn er meer, per traditie: Bloem, Van Nijlen bijvoorbeeld. Alles gaat voorbij
ja, echte poezie. Ik merk wei eens dat Kopland veel lezers heeft die meevoelen zonder
in feite te begrijpen wat er staat, die zich laten meevoeren op die wat melancholieke dei-
ning. Zelf lijkt Kopland dit gevaar in zijn werk wei te bespeuren. In gesprek met mij C..)
signaleerde hij een 'soort wazigheid' in zijn gedichten die 'rnisschien wei een zwakte is'.
En verderop be kent hij zelfs dat naar zijn inzicht z'n poezie te weinig agressiviteit bevat
en te afwachtend van toon is, te regressief. Het is goed om een dichter het zichzelf zo
moei!ijk te horen maken. Maar het lijkt me toch meer een kwestie die vooral Kopland als
producent van gedichten regardeert. Hij moet zich weren tegen stilstand. Wij lezen, mits
we goed lezen, genoeg onrustbarends in wat hij schrijft'."

44 Bzzlletin 7 (juni 1979) nr. 67, 45.
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Een en ander heeft overigens niet kunnen verhinderen dat incidenteel het
verkoopsucces van Kopland tegen hem is uitgespeeld. Zo poogt Buch in zijn
bespreking van AI die mooie beloften zijn negatieve oordeel over de bundel
kracht bij te zetten door te wijzen op de hoge verkopen die Koplands publi-
katies realiseren:

'Onrniskenbaar, echter, is het: Kopland is een zeer bekend dichter. Nu ben ik erg bang
voor verkoopcijfers: een willekeurige damesroman wordt opgelegd in 250000 exempla-
reno Ondanks die grate aantallen reken ik een damesroman niet tot de Iiteratuur. Ooster-
huis reken ik ook niet "de" Iiteratuur. Benschop evenmin. Het Iijkt wei of hoge verkoop-
cijfers juist bewijzen dat een boek niks heeft te rnaken met Iiteratuur. En Shakespeare
dan? En James Joyce dan? Ja hoor. Die verkopen, het is ook nog Iiteratuur. Maar wordt
dat sieraad van de boekenkast - die Verzamelde Shakespeare - evenredig gelezen naar
het aantal verkochte exernplaren? Welnee'.

Zoals gezegd, vormt een dergelijk geluid in de literair-kritische reacties op het
werk van Kopland een uitzondering. Het overzichtsartikel dat in 1985 in het
Kritisch Literatuur Lexicon wordt opgenomen, bevestigt dit eens te meer:

'Gelet op het aantal herdrukken van de bundels en de publieke belangstelling voor de
persoon van de dichter kunnen we Kopland wei een bijzonder populair dichter noemen.
Hierbij kan voorzichtig opgemerkt worden dat deze populariteit, zoals Tom van Deel ge-
opperd heeft, misschien haar basis vindt in het misverstaan van de poezie. Aangetrokken
tot de mooie romantische schijn zou men zich te weinig realiseren dat deze poezie juist
her echec van aile rnoote-plaatjes-poezie behelst'.

144



VII Judicus Verstegen

'lk schrok me rot' I

1 Introductie

judicus Verstegen is geboren in 1935 te Den Helder. Zijn literaire werk heeft
hij naast zijn werkzaamheden als chemicus verricht. Na zijn studie scheikunde
aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, promoveert hij in 1960 tot
doctor in de wis- en natuurkunde op een onderzoek aan het Reactor Centrum
Nederland in Den Haag. Nadien verricht hij achtereenvolgens onderzoek aan
het Noorse Kjeller Institutt for Atomenergie en het Chaim Weizmann Institute
of Science in Israel. In 1965 treedt hij als fysisch chemicus in dienst bij de NY
Gloeilampenfabrieken Philips.

Gedurende zijn studietijd treedt Verstegen op met zelfgeschreven cabaret-
nummers en werkt hij mee aan het studentenblad Propria Cures. In 1967ver-
schijnt voor het eerst verhalend proza van zijn hand in het tijdschrift Maat-
staf? Daarna levert hij ook creatieve bijdragen aan andere literaire bladen. Be-
gin jaren zeventig publiceert hij regelmatig verhalend proza in Tirade en, inci-
denteel, in enkele andere bladen. Na 1972 verschijnt geruime tijd geen werk
van hem in literaire tijdschriften. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig
brengt hij nog een aantal tijdschriftpublikaties op zijn naam met bijdragen aan
Tirade en De Tweede Ronde.

Zijn boekdebuut maakt Verstegen in 1967 bij uitgeverij Querido met de ro-
man Legt uw hart daarop. Bij diezelfde uitgeverij publiceert hij vervolgens in
hoog tempo een vijftal prozawerken: Een zon bij nacht (968), De koekoek in
de klok (969), De vloek van het schema (970), De koning van het puin
(970) en De revoluties (971). Met laatstgenoemde roman komt een eind aan
Verstegens verbintenis met Querido en is het De Bezige Bij die in het vervolg
de uitgave van zijn werk voor zijn rekening neemt. De betrekkingen met uit-
geverij Bruna, die in 1974 de verhalenbundel De nieuwe vrijheid uitbrengt,
leiden niet tot verdere publikaties. Bij De Bezige Bij verschijnen achtereenvol-
gens: De Regentijd (973), Een bruine ring om de ziel (974), De noordelijke
samenzwering (975), De tocht over Bessegen (978), De terugkeer van Ralf
Pedersen (980) en Een kurk in de rit (982). Sindsdien is van Verstegen geen
nieuw werk meer verschenen.'

1 Verstegen in een interview in het Brabarus Nieuwsblad van 3 oktober 1968.
2 Zie Bijlage VlI-Avoor een overzicht van de publikaties van Verstegen.
3 Enkele van Verstegens werken zijn in het buitenland, O.m. in Noorwegen, vertaald.
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2 De Iiterair-kritische receptie van Verstegens werk'

De roman waarmee Verstegen in 1967 debuteert, Legt uw bart daarop, onder-
vindt relatief vee! aandacht in de Nederlandse pers. In de periode van oktober
1967 tot juli 1968 verschijnt een tiental besprekingen van het boek. De betrok-
ken critici laten zich zander uitzandering in overwegend positieve termen over
Verstegens debuut uit. In het algemeen heeft men grote waardering voor de
thematiek en de constructie van de roman. Wadman spreekt zelfs van

'een literaire voltreffer. Misschien weI de voltreffer van het jaar 1967 C.) Voor mij is "Legt
uw hart daarop" een roman van grootse allure en van een indringende levensbeleving
C .. ) Deze indringendheid, geboren uit existentiele angst en wanhoop, wordt niet het
minst bewerkstelligd door het precede van directheid, de monologue interieur benade-
rend - het steeds verschuivende nu-moment tot uiterste spanning gedreven door toepas-
sing van "ik" en "tegenwoordige tijd" samen'.

Ook Verstegens schrijfstijl oogst vee! bewondering, al zijn een paar recensen-
ten van mening dat de roman een gebrek aan 'beheersing' en 'zelfkritiek' ver-
raadt. Volgens Kossmann heeft Verstegen vee! woorden nodig om zijn verhaal
te vertellen:

'hij spaart zichzelf evenmin als de lezer, somt op, draaft door, selecteert zijn materiaal
nauwelijks, schaamt zich noch voor eenzijdigheid, noch voor retoriek, noch voor senti-
mentaliteit, noch voor kitsch-elementen. c. . .) De stijl van het boek is navenant. In korte
zinnen hijgt het relaas van episode naar episode, huilerig, klaaglijk C.) Ondanks al het
gehijg, gevloek, getier en geklaag blijft men de ikfiguur met belangstelling volgen. Er is
in zijn trieste opwindingen iets heel authentieks en zijn observaties, met bitter aplomb
meegedeeld, zijn op zichzelf dikwijls aardig. Zijn wan hoop over al de dood in zijn leven
doet volkomen echt aan. In zijn reiservaringen gelooft men'.

De verhalenbundel Een zan bij nacbt, die Verstegen een jaar later publiceert,
ontvangt in betrekkelijk korte tijd een groat aantal besprekingen. Het boek
wordt in vijftien bladen op vee!al uitvoerige wijze gerecenseerd. Enke!e critici
maken kenbaar grote moeite met Verstegens tweede publikatie te hebben.
Volgens hen ontbreken in Een zan bij nacbt de humor en distantie, waarvan
in Legt uw bart daarop we! sprake zou zijn. Naar de mening van Bernlef
overtuigt slechts een enke! verhaal in de bundel

'aIs een model op kleine schaal van beweegredenen die in groter verband tot catastrofes
leiden. Die helderheid en onontkoombaarheid ontbreken (. ..) nogal eens aan de andere
verhalen C..) Het lijkt alsof Verstegen zijn eigen stem niet vertrouwt en hem met behulp
van theatrale effecten en een grote hoeveelheid nadrukkelijke vergelijkingen wit verster-
ken (. ..) Ais Verstegen wat minder bewogenheid in zijn woordgebruik had toegeIaten,
had hij misschien een hele goede verhalenbundel geschreven'.

In meerderheid reageren de critici echter positief op Verstegens tweede boek,
al beschouwen sommigen van hen de nadrukkelijke toepassing van literaire

4 Zie Bijlage VIJ-Bvoor een overzicht van de recensies die aan Verstegens boekpublikaties zijn
gewijd.
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kunstgrepen, de overdaad aan details en het gevaar van eenvonnigheid als te-
kortkomingen van de bundeL Onder andere Fens signaleert in een aantal ver-
halen een 'zekere gekunsteldheid', maar zegt gelet op 'war zo het Nederlands
verhaal tracht op te stoten (. ..) Een zon bij nacht moeilijk anders dan een ge-
slaagd boek' te kunnen noemen. Een aantal critici heeft niets dan lof voor de
bundel. Volgens Berghuis is Een zon bij nacht

'een onweerstaanbaar verhalenboek, veel geraffineerder dan Verstegens debuutroman,
veel sterker in de dreiging van de spanning die in aile verhalen aanwezig is, veel manne-
lijker in de beheersing van de stof. Judicus Verstegen heeft zijn enorme talent in dit boek
overtuigend bewezen'.

De Wispelaere zegt Verstegen samen met jeroen Brouwers en Daniel Robbe-
rechts als de 'belangrijkste relevatie van de jongste twee jaar prozaliteratuur'
te beschouwen:

'De wereld die door Judicus Verstegen wordt opgeroepen is er een van geweld, bedrei-
ging en dood (. ..) Evenals in zijn roman wordt die thematiek hier in enkele verhalen ver-
bonden aan de ellende en her lijden van het joodse volk, maar de intelligentie, het be-
wustzijnsgehalte en de vormkracht waarmee zij worden uitgebeeld, verheffen haar tot een
universele symboliek van de verschrikkingen van de menselijke existentie. Zelden leest
men in het Nederlands proza dat zo boeiend en beklemmend is, zoveel artistiek talent
verraadt en tegelijk op zo'n aangrijpende wijze het menselijk noodlot en de menselijke
tragiek terugbrengt tot daden van liefde en doodslag, vechten om een beetje warmte en
een brok iIlusie, dat alles doortrokken van absurditeit en vruchteloosheid'.

Verstegens derde boek, De koekoek in de klok, krijgt evenals zijn voorganger
in korte tijd veel aandacht in de dag- en weekbladkritiek. Tussen april en juli
1968 verschijnen dertien recensies van deze 'sleutelroman'.' De kritische oor-
delen over het boek lopen sterk uiteen. Een deel van de critici is van mening
dat Verstegen het niveau van zijn vorige werken bij lange na niet haalt. Zo
constateert Fens dat Verstegens eerste twee titels van 'bijzondere kwaliteit'
zijn, maar dat zijn nieuwe boek, zelfs bij diverse lezingen, moeilijk geslaagd
kan worden genoemd:

'Bij het emstig nemen van de roman kan men zeggen dat het leven aan de ernst van de
leer kapot is gegaan. De didacticus heeft de romancier verdrongen. Vat men de roman
op als een parodie, dan moet gezegd worden dat het leven aan de nadrukkelijkheid van
de spot kapot is gegaan. De afrekende ironicus heeft de romancier verdrongen c. ..) In
be ide gevallen is de zelfstandigheid van verhaal en figuren te weinig gerespecteerd, heeft
de auteur te weinig afstand bewaard, Ik neig er om verschillende redenen toe over de ro-

5 De roman is geinspireerd op een slepend conflict tussen twee hoogleraren van de scheikunde-
afdeling van de Universiteit van Amsterdam. Dit conflict mondde eind jaren zesrig uit in een
rechtzaak, de zaak dr. J.P. Colpa, die ervan werd beschuldigd een beledigende anonieme brief
te hebben geschreven. Enkele hoogleraren van de UvA herkenden zich in de roman en stapten
naar de rechter, terwijl prof.dr. W. van Tongeren, hoogleraar in de analytische ehemie, zich bo-
vendien richtte tot Nederlandse kunstredacties met een acht vel tellend stencil, waarin hij uitdruk-
king geeft aan zijn gevoelens van walging voor Verstegen. Verstegen moest voor de Amsterdarnse
rechter-cornrrussaris verschijnen en in onderlinge schikking tussen eiser, schrijver en uitgeverij
Querido werd de voorraad vernietigd en het boek geruisloos uit de handel genomen.
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man als een parodie te zien C.) Ik weet het niet helemaal zeker. Ik weet slechts een
ding heel zeker: dat ik me vaak erg verveeld heb'.

Behalve op een gebrek aan distantie, wordt in de negatieve besprekingen ge-
wezen op de 'nadrukkelijke', 'doorzichtige' constructie van de roman, de veel-
vuldige overdrijvingen, de gebrekkige uitwerking van de personages en de
rancuneuze, zeurdigere ondertoon. De grootste helft van de critici geeft een
volstrekt andersluidend oordeel over Verstegens jongste werk. In hun ogen
heeft Verstegen juist een 'fascinerende', 'aangrijpende', 'scherpzinnig geconci-
pieerde' roman afgeleverd, waarin een 'indrukwekkend karakter zoals in de
huidige romankunst nog zelden meer geschapen worden' wordt neergezet
(De Wispelaere), 'het proces van geestelijke verbrokkeling en desintegratie
dat het deel is van de man die de oprechtheid zo ver doordrijft dat er voor
hem niet anders overblijft C.) op voortreffelijke en indringende wijze (wordt)
uitgebeeld' (Wadman), een 'heldere, prachtige taal' wordt gebruikt (Bos) en
waarin het 'sombere beeld van menselijke verhoudingen (wordt) gered door
de afstand die de humor schept' (Ioppe).

Naar aanleiding van de roman De vloek van het schema verschijnen in de
Nederlandse pers tien besprekingen. De recensenten tonen zich aanmerkelijk
eensgezinder in hun oordeel dan de critici van Verstegens vorige roman.
Vrijwelelk van hen laat zich in overwegend positieve bewoordingen over De
vloek van bet schema uit. NRC-recensent Van Eeten vindt het de grote ver-
dienste van Verstegen dat hij in zijn nieuwe roman

'het menselijk Iijden (laat) zien en (tegelijk) demonstreert welke strueturen en welke
mentaliteit de voortzetting van het kwaad mogelijk maken (. ..) Het is te hopen dat dege-
nen die Verstegen tot nog toe te negatief hebben gevonden, door dit nieuwe boek be-
keerd worden. Hij Iaat hier zien war het positieve is van zijn negatieve benadering. Veel
meer kan, daeht lk, een mens niet doen'.

Dissonanten in het kritisch koor vormen de reacties van Fens en Van Maanen.
Laatstgenoemde merkt weliswaar op overtuigd te zijn van 'Verstegens goede
trouw C.) van zijn twijfels eveneens, van zijn gevoelens van schuld en mach-
teloosheid niet minder', maar constateert dat 'ze zijn boek niet ten goede ko-
men'. Naar het oordeel van Fens schrijft Verstegen 'niet aileen weinig beel-
dend en soepel, hij schrijft vaak ook te opzettelijk en is dan gekunsteld'. Een
ander punt waarop Verstegens boek hem teleurstelt betreft

'de oorspronkelijkheid en de gevarieerdheid van de mededelingen C') Van veel opmer-
kingen in De vloek van het schema kun je zeggen dat de auteur er gelijk mee heeft c. ..)
Uiteraard is nier dar gelijk hinderlijk, hinderlijk is, dat een schrijver niet een ander dan
een algemeen gelijk weet te halen, in een formulering die vaak al even algemeen is.
Constateer je dat, dan twijfel je geen moment aan de bewogenheid van de auteur, zijn
gevoeI van machteIoosheid ook, zijn woede, je twijfelt weI aan zijn vermogen aan al die
dingen op eigen wijze vorm te geven, je twijfelt om dat flauwekul-woord te gebruiken
aan zijn schrijverschap'.

De verhalenbundel De koning van het puin ontvangt wat rninder aandacht in
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de dag- en weekbladpers dan Verstegens voorgaande publikaties. In de meeste
besprekingen van het boek valt het eindoordeel positief uit, al hebben de be-
trokken critici tevens bedenkingen bij de bundel. Meermalen wordt erop gewe-
zen dat bepaalde verhalen weliswaar 'vaardig en kundig' zijn geschreven, maar
tegelijkertijd ook 'de gevaren van opzettelijkheid en nadrukkelijkheid (laten)
zien waardoor deze literatuur wordt bedreigd', aldus De Wispelaere. Enkele
critici kunnen weinig waardering opbrengen voor Verstegens nieuwe bundel.
De hierin opgenomen verhalen zouden slechts een verzwakte herhaling van
eerder werk vertegenwoordigen (Hermens en Van Overveld).

Aan de roman De revoluties die Verstegen ongeveer een jaar later het licht
doet zien, wordt een tiental omvangrijke besprekingen gewijd. Hoewel hierin
herhaaldelijk de kanttekening wordt gemaakt dat de roman nogal traditioneel
van opzet is, zijn de critici unaniem in hun positieve waardering voor het
boek. Verstegen zou zich met De revoluties op overtuigende wijze voor zijn
wat zwakkere bundel De koning van het puin hebben gerevancheerd. Cos-
saar constateert in haar bespreking dat Verstegen zich binnen vier jaar naar
'onbetwistbaar meesterschap' heeft geschreven. Volgens Visser vertegenwoor-
digt De revoluties 'ondanks zijn traditionele bouw' een bewonderingswaardi-
ge, boeiende roman, zoals er, zeker door de jongere auteurs, te weinig ge-
schreven zouden worden. De Wispelaere stelt vast dat Verstegen,

'dit keer in her kader van een historisch gefundeerde historische roman, opnieuw op
dwingende wijze gestalte (heeft) gegeven aan zijn centrale thema van de per definitie
dubbelzinnige situatie van de intellectueel'.

De roman De regentijd, die in 1973 door de Bezige Bij wordt uitgebracht,
wordt slechts in zes kranten besproken. De betrokken critici laten zich zonder
uitzondering in zeer positieve bewoordingen over Verstegens jongste publika-
tie uit. Nord stelt vast dat Verstegen met De regentijd een bijzonder waarde-
volle bijdrage aan de weergave van sfeer en mentaliteit van de Duitse bezet-
tingstijd heeft geleverd en zijn roman in 'een zeer onderkoelde ironische en
bij tijd en wijlen zelfs sarcastische toon' heeft gehouden die effectvol contras-
teert met de dramatische gebeurtenissen. Volgens Steendijk vormt De regen-
tijd 'een volkomen eenheid', waarin sprake is van een 'subliem' taalgebruik.
Smit kwalificeert de roman als een 'opmerkelijk sterk boek, de veelzijdigste
Nederlandse oorlogsroman die tot nu toe geschreven werd' en Visser spreekt
van 'een raman, geschreven volgens tradities van de grate romanciers, maar
met een zeer persoonlijke, artistieke inzet', die als zodanig een weldaad tus-
sen de vele experimentele voortbrengels uit deze periode zou vormen. Ver-
stegen is naar zijn oordeel een van de weinige Nederlandse schrijvers die kan
vertellen op literair niveau:

'Zijn dokter Vroom is het type van de underdog, van de "ontluisterde" arts, die deson-
danks boven zijn eigen kleinheid uitgroeit en (. ..) clat (is) voor mij het bewijs van Verste-
gens grootheid als literair verteller. Ik geloof niet dat, behalve Brakman, ook maar een
van onze opgevrejen literaire coryfeeen in staat is hem dit na te doen'.
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In 1974 brengt Verstegen twee nieuwe publikaties op zijn naam. De bij Bruna
verschenen verhalenbundel De nieuwe vrijbeid blijft in de Nederlandse pers
nagenoeg onopgemerkt. Dit in tegenstelling tot de roman Een bruine ring om
de ziel, waaraan twaalf recensies worden gewijd. De critici blijken, evenals het
geval was bij Een koekoek in de klok, sterk verdeeld in hun waardering. In
meerderheid beoordelen de critici de roman echter positief. Voor De Wispelae-
re vertegenwoordigt Een bruine ring om de ziel een 'boeiende', 'maatschappij-
kritische' roman, waarin Verstegen opnieuw zijn 'sterke relativeringskunst - d.i.
de kunst van het in relatie-brengen' in praktijk zou brengen. Bovendien zou
hij zich in zijn nieuwe boek wederom 'een genadeloos karikaturist (tonen) met
een vlijmscherpe opmerkingsgeest en een sterk gekrulde taal, waardoor hij (...)
momenteel onze opmerkelijkste beoefenaar van de realistische romankunst is'.
De Moor heeft eveneens veel waardering voor Een bruine ring om de ziel, al
signaleert hij wei enkele gebreken. Naar zijn mening legt Verstegen in 'zijn
taaleigen soms zoveel exuberantie, dat er overdose ring ontstaat, een teveel dat
irriteert' en doet de roman 'niet authentiek 1950 oproepend aan'. Deze kritiek
beschouwt hij echter als

'ondergeschikt aan het feit dat Verstegen heel overtuigend een turbulent eerste jaar van
zo'n student schildert, waarbij de lezer met hem vaststelt dat je je kunt verliezen in een
obsessie en dan wei eens met lege handen kunt komen te staan'.

Daarentegen kunnen onder meer Breedveld en Polak-Siliavia, om uiteenlo-
pende redenenen, weinig waardering voor Verstegens jongste boek opbren-
gen. Eerstgenoemde betreurt het dat Verstegen 'in een historische situatie
waarin toch best oak allerlei aanknopingspunten zijn voor een kulturele revo-
lutie (.. ..) een existentialisme van de allertreurigste soort (blijft kultiveren), en
stelt tevens vast dat diens 'keurig gesloten uitzichtloze verhaallijnen nu wei al
te gemakzuchtig en voorspelbaar (worden)'. Voor Polak-Siliava weegt het
'leuke en amusante' van het boek niet op tegen de vele tekortkomingen er-
van: de 'eindeloze herhalingen', de 'statische' hoofdfiguur die 'tot het einde
toe een hoi sexwezen met infantiele dagdromen' blijft, de 'goedkope', 'karika-
turale' beschrijving van 'alles wat een maatschappelijke functie heeft' en het
'nag storender epigonisme'.

De roman De noordelijke samenzwering, die Verstegen ongeveer een jaar
na Een bruine ring om de ziel publiceert, ondervindt brede aandacht in de
kritiek. In de loop van 1975 worden zestien besprekingen van het boek gele-
verd. De literair-kritische oordelen lopen opnieuw sterk uiteen, zij het dat dit-
maal de negatieve reacties duidelijk de overhand hebben. De besprekingen
van De Wispelaere en Visser hebben, evenals hun recensies van Verstegens
eerdere titels, een positieve strekking. Hun oordeel wordt gedeeld door
Steendijk en Cossaar. Eerstgenoemde vindt De noordelijke samenzwering wel-
iswaar 'wat cerebraal zowel in kompositie als in het overdrijven om te over-
tuigen', maar beschouwt Verstegen tach als 'een groat verteller'. Cossaar stelt
vast dat Verstegen zich bedient van een
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'vanzelfsprekende verteltrant, gekruid door die lichte ironie, soms bijtend, soms speels,
soms met een ondertoon van radeloze pijn, nooit te overdadig of speculatief c...) al zijn
figuren komen volledig uit de verf. Zijn compositie is (. ..) van een zeldzaam evenwicht,
altijd geschraagd door organische thema's, k1eine facetten soms, die in een creatieve wet-
matigheid opduiken aan het slot, de cirkel sluiten. Oat geeft ons na lezing her gevoel een
boek van grote begaafdheid in handen te houden. Een boek dat heimwee achterlaat'.

Het gros van de recensenten kan daarentegen weinig waardering opbrengen
voor Verstegens jongste roman, die volgens hen mank gaat aan 'breedsprake-
righeid', 'langdradigheid', of, zoals Nord stelt, aan een 'dikwijls moeizame
stroperigheid van het verhaal dat zichzelf te veel herhaalt om het verlangen
naar ge!uk en de vergeefsheid ervan, die het eigenlijke onderwerp zijn, wer-
kelijk tot uitdrukking te brengen'. Verder worden in de negatieve besprekin-
gen onder meer de geringe eenheid, de nadrukkelijke constructie, het weinig
originele gegeven en de magere, gebrekkige uitwerking van de hoofdfiguur
als tekortkomingen van het boek genoemd.

In vergelijking met zijn voorganger krijgt de roman De toeht over Bessegen
(1978) aanmerkelijk minder aandacht in de Nederlandse pers. De oorde!en
van de recensenten varieren sterk. Terwijl enerzijds wordt geconstateerd dat
De toeht over Bessegen 'boeiend en met verbeeldingskracht is geschreven'
(Deering), 'Verstegen er aile registers van zijn alleszins boeiende verhaalkunst
in open trekt' (De Wispelaere) en 'opnieuw bewijs (is) van Verstegens gerijpt
talent als romancier van formaat' (Visser), wordt de roman anderzijds in zeer
negatieve termen besproken. Zo ste!t De Rover in zijn omvangrijke bespre-
king voor Vrij Nederland vast dat de roman van 'alles te vee!' bevat: 'te vee I
verhaalmotieven, te vee I expliciet uitgedragen levensbeschouwing, te veel op-
vallende verwijzingen naar met name Hermans (.. .), maar vooral te veel ver-
teller'. Voor hem laat De toeht over Bessegen een indruk van onvolledigheid
en daardoor ook van oppervlakkigheid na, die met name te wijten zou zijn
aan een 'overdaad aan gewilde diepzinnigheid die subtiliteit bij voorbaat met
een kleverige en ondoordringbare substantie verstikt'.

Ook in de acht besprekingen die in 1980 naar aanleiding van de verhalen-
bunde! De terngkeer van Ralf Pedersen verschijnen, blijkt de waardering van
de critici uiteen te lopen. In enkele recensies wordt geconstateerd dat de ver-
halen uit de bundel cliche-matig en voorspelbaar zijn (Pouw), 'nogal eens de
indruk wekken afleggertjes te zijn' dan wei slechts 'boeiend (zijn) zolang ze
duren' (Sanders). Een aantal andere recensenten is daarentegen van mening
dat Verstegen een bunde! met 'Ieesbare' en 'verrassende' verhalen heeft ge-
realiseerd. Nuis merkt op dat het hem weliswaar 'aanvankelijk afschrikte, dat
bijna aile verhalen een pointe hebben, zo'n echte, ouderwetse, die als verras-
sing bedoeld is en een zorgvuldig opgebouwd verhaal laat eindigen als een
gocheltruc', maar dat dit bij nader inzien meevalt:

'Verstegen is goed in het beschrijven van simpele zielen in de knel (. ..) Oat doet hij met
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inzicht, meegevoel en onnadrukkelijke humor. Schrijvers als judicus Verstegen, betrouw-
bare en produktieve vaklui zonder ophef, hebben we veel te weinig, we zouden ze meer
in ere moeten herstellen. Maar ja, het komt er niet van. Misschien zou Verstegen er goed
aan doen om een keer uit de band te springen en ver boven zijn macht te grijpen, of
juist een paar jaar lang te vijlen aan een verhaal van een paar bladzijden. lets onge-
woons, kortom. Aileen voor schrijvers die veel op het spel zetten en langs het randje van
het falen durven te fietsen, lopen lezers werkelijk warm'.

In 1982 publiceert Verstegen zijn tot op heden laatste boek. De belangstelling
in de dag- en weekbladkritiek voor Een kurk in de rit is beperkt te noemen.
AIleen de recensent van De Stem spreekt van een 'interessante en goed ge-
schreven fabel'. De overige zes recensenten zijn unaniem in hun negatieve
oordeel over het boek. Opgemerkt wordt onder meer dat Verstegen in opper-
vlakkige herhalingen vervalt en een doorzichtig en weinig oorspronkeJijk ver-
haal heeft afgeleverd. Den Boef betreurt het dat Verstegen, die zich bij zijn
debuut 'op een glorieuze manier' zou hebben vertild, zich thans vertilt aan
'een genre dat tegenwoordig meestal weinig meer dan matige ontspanningsli-
teratuur oplevert'. Volgens Goedegebuure vertegenwoordigt Een kurk in de
rit 'een flauwe navolging' van Richard Adams' Watership down:

'Aileen al wat de omvang, conceptie en af en toe visionaire verbeeldingskracht van dit
voorbeeld betreft, zinkt Een kurk in de rit vrijwel in het niet'.

Tabel 32. De literair-leritiscbe receptie van Verstegens werk.

ITITEL' I LE ZO KO VL KO REV RE NI BR NO TO TE Kul
Nederlandse pers 10 15 13 10 7 10 6 2 12 16 9 8 7

Landelijke bladen 5 10 7 6 2 1 3 1 5 5 2 3 4

Regionale bladen 5 5 6 4 5 9 3 1 7 11 7 5 3

Ooeruegend positief 10 10 7 8 5 10 6 2 7 6 4 4 1

Gemengd/Onduidelije - 2 1 - - - - - 1 2 1 3 -

Oueruegend negatiej - 3 5 2 2 - - - 4 8 4 1 6

Vlaamse pers 2 - 1 1 1 - - 2 3 4 2 1 2

Literaire tijdschriften 3 1 2 - 1 - - - - - 1 1 -

• Legt uw hart daarop (1967); Een zon bij nacht (968); De koekoek in de klok (969); De
vloek van het schema (970); De koning van het puin (1970); De revoluties (971); De re-
gentijd (973); De nieuwe vrijheid (1974); Een bruine ring om de ziel (1974); De noordelij-
ke samenzwering (975); De tocht over Bessegen (978); De terugkeer van Ralf Pedersen
(1980); Een kurk in de rit (982).
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Ontwikkeling belangstelling en waardering
Uit het voorgaande chronologische overzicht kan worden opgemaakt, dat de
in aanvang brede literair-kritische belangstelling en waardering voor Verste-
gens werk vanaf het midden van de jaren zeventig sterk teruglopen. In tabel
32 wordt een kwantitatief overzicht gegeven van de literair-kritische aandacht
voor de respectieve publikaties van Verstegen.

De tabel laat zien dat zijn debuutroman ruime belangstelling in de kritiek
ondervindt en door de betrokken critici vrijwel unaniern positief gewaardeerd
wordt. Afgezien van de roman De koekoek in de klok waarover de kritische
meningen sterk verdeeld zijn, kan grosso modo hetzelfde worden geconsta-
teerd met betrekking tot de volgende vijf werken, die Verstegen spoedig daar-
na binnen een zeer kort tijdsbestek bij uitgeverij Querido publiceert. Hoewel
de kritische commentaren op deze werken niet onverdeeld positief uitvallen,
voeren de positieve geluiden steeds de boventoon. Het wat geringere aantal
besprekingen van de bundel De koning van het puin hangt wellicht samen
met het feit dat nog geen half jaar daarvoor de roman De uloek van het sche-
ma is uitgekomen en in een aantal bladen al uitvoerig aandacht heeft gekre-
gen. De korte tussenliggende periode kan voor sommige bladen reden zijn
geweest, om aan de als tweede verschenen verhalenbundel geen bespreking
te wijden.

De roman De regentijd, Verstegens eerste publikatie bij zijn nieuwe uitgever
De Bezige Bij, wordt weliswaar uitsluitend op positieve wijze besproken maar
krijgt betrekkelijk weinig aandacht. De bij Bruna verschenen verhalenbundel
De nieuwe vrijheid blijft nagenoeg onopgemerkt in de kritiek. Het laatste
houdt waarschijnlijk verband met de (veronderstelde) niet-Iiteraire status van
uitgeverij Bruna, die met zich meebrengt dat de uitgaven van deze uitgeverij
binnen de literaire kritiek in het algemeen niet als een geeigend object van
bespreking worden beschouwd." De betrekkelijk geringe belangstelling voor
de door De Bezige Bij uitgebraehte roman laat zich moeilijker rijmen, maar
lijkt niet meer dan een incident. Verstegens volgende twee publikaties bij
deze uitgeverij ondervinden namelijk, evenals zijn eerder bij Querido verse he-
nen werken, brede aandacht in de kritiek.

Met de aard van de literair-kritische aandacht voor de romans Een bruine
ring om de ziel en De noordelijke samenzwering is het echter anders gesteld.
Terwijl de werken die Verstegen eerder publiceerde, met uitzondering van
zijn derde titel, door het gros van de critici overwegend tot uiterst positief
werden ontvangen, tonen de critiei zich sterk verdeeld in hun oordeel over
eerstgenoemd boek. In de besprekingen van De noordelijke samenzwering
blijkt de kritisehe balans in het nadeel van Verstegen te zijn doorgeslagen.
Verreweg het grootste deel van de betrokken recensenten spreekt zich over
dit boek in overwegend negatieve zin uit. Daama vertoont ook de mate van

6 Cf. Hoofdstuk TILDe bundel wordt overigens ook niet als literaire titel geafficheerd, maar als
de eerste bundel 'entertainments' in de reeks Zwarte Beertjes/pocketbooks uoor iedereen.
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aandacht voor Verstegens werk een neergaande lijn. Zijn volgende boeken
ontvangen aanmerkelijk minder besprekingen en met de ontvangst van de ro-
man Een kurk in de rit, beleeft de Verstegen-receptie zijn tot dusver laatste
en tevens zwartste hoofdstuk.

Een van de factoren die de geschetste ontwikkeling in de Iiterair-kritische
receptie van Verstegens werk vermoedelijk hebben bevorderd, is de geringe
weerklank die de in eerste instantie brede en positieve literair-kritische be-
langstellingbulten de kritiek ondervindt. De publieke belangstelling voor Ver-
stegens boeken is gedurende zijn heIe loopbaan zeer beperkt, waarmee voor
de dag- en weekbladkritiek een belangrijke prikkel heeft ontbroken om zijn
werk te blijven volgen. Met uitzondering van zijn debuut Legt uw hart daarop
en de verhalenbundel Een zan bij nacht beleeft geen van zijn werken een
herdruk. De heruitgave van deze titels in 1975 heeft bovendien vermoedelijk
minder te maken met de vraag van het leespubliek, dan met Verstegens re-
cente overstap naar De Bezige Bij.

Verder krijgen de door de dag- en weekbladkritiek verschafte karakterise-
ringen van zijn werk geen bevestiging of nadere uitwerking in de vorm van
meer uitgebreide essays in literaire of wetenschappelijke bladen, terwijl ook
het aantal interviews met Verstegen op een hand te tellen is.'

Ten slotte vindt het positieve oordeel van de kritiek evenmin bijval via de
toekenning van literaire prijzen aan Verstegen, althans niet door bekroningen
van betekenis. De enige prijzen die hem ten deel vaIIen zijn de Debuutprijs
van de Groot-Kempische cultuurdagen en de Debutantenprijs van de gemeen-
te Hilvarenbeek 1968, waarvan de uitstraling - gezien het regionale karakter
van deze prijzen - gering moet worden geacht."Het uitblijven van verdere li-
teraire prijzen betekent tevens dat voor kranten en tijdschriften een belangrij-
ke aanleiding heeft ontbroken om speciale aandacht aan Verstegens werk te
schenken, zoals de gebruikelijke interviews met een bekroonde auteur of
overzichtsartikelen over diens werk. Verstegen heeft het bijgevolg moeten
steIlen zonder de stimulerende werking die van dergelijke vormen van publi-
citeit op de publieke en de literair-kritische belangstelling voor het werk van
een auteur kan uitgaan.

Karakterisering van Verstegens werk
In zijn bespreking van De terugkeer van Ralf Pedersen geeft Den Boef de vol-
gende verklaring voor de teruggelopen waardering voor Verstegens werk:

'In dit citaat (= citaat uit Philips Koerier, waarin Verstegen het heeft over team-speurwerk
bij Philips - SJ) is geen sprake van geisoleerde wetenschappers die op zoek zijn naar een

7 Zie Bijlage VII-C en VII-D.
B De Debutantenprijs van de gemeente Hilvarenbeek is voorbehouden aan auteurs geboren of
woonachtig in Noord-Brabant, Limburg en de Antwerpse en Limburgse Kempen; de verantwoor-
delijke jury voor de toekenning van de prijs aan Leg: uw hart daarop bestaat uit Bernard Kemp,
Carel Swinkels en Ernie! van Hemeldonck.
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bijvoorbeeld niet bestaande waarheid en die door hun meerderen - op de universiteit of
in her bedrijfsleven worden tegengewerkt, situaties die in de boeken van Verstegen tel-
kens terugkeren, vanaf zijn debuut Legt uw hart daarop (1967) tot en met zijn laatste ro-
man De tocbt over Bessegen (1978). Oit is des te opvallender omdat deze thematiek, ge-
combineerd met de rol die het landschap van Noorwegen bij Verstegen speelt sterk doet
denken aan Nooit meer slapen 09(6) van W.F. Hermans (...) Hierdoor heeft hij het ook
aan zichzelf te wijten dat hij zich nooit van de schaduw van Nooit meer slapen heeft kun-
nen ontdoen, ook al heeft hij, vooral in werken als De reuoluties (972), De regentijd
(1973) en Een bruine ring am de ziel (974), heel andere zaken aan de orde gesteld. Oit
laatste is ook het geval bij zijn verhalenbundel De terugkeer van Ralj Pedersen die dit jaar
verscheen (hoewel in het titel verhaal wei weer sprake is van Noorwegen). De typische
"Verstegen-thernatiek" is intussen niet vervangen door andere interessante thema's. Mis-
schien is dit een van de oorzaken voor de geringere aandacht die Verstegens werk de
laatste jaren ontvangt C..).

Een andere oorzaak voor het feit dat Verstegen de gemoederen niet meer zo beroert
zou kunnen zijn dat zijn techniek in de loop der jaren steeds conventioneler is gewor-
den. En dat terwijl hij vroeger zo veel zorg aan dit aspect besteedde: Legt uw hart daar-
op, zeer los, bijna experimenteel Cdiscontinu verteld, omvangrijke flash-backs, veel spa-
ties, elementen - zoals kranteberichten - uit de werkelijkheid), De koekoek in de klok
daarentegen juist "overgestructureerd" en hierdoor een prachtige afspiegeling van de ge-
fixeerde toestand waarin de hoofdpersoon zich bevindt. De conventionaliteit van de ver-
halen in De terugkeer van Ralf Pedersen is het sterkst voelbaar bij die verhalen die op
voorgangers lijken'.

In het voorgaande is opgemerkt dat critici zelf veelal geneigd zijn om veran-
deringen in de waardering voor een auteurs werk exclusief in verband te
brengen met tekstuele kenmerken. Den Boef vormt hierop geen uitzondering.
Dit neemt niet weg dat hij met de constatering dat Verstegen zich nooit van
de schaduw van Hermans heeft weten te ontdoen een belangrijke aspect van
de Verstegen-receptie lijkt aan snijden. In de besprekingen van diens debuut-
roman wordt door nogal wat critici een verwantschap met het werk van Her-
mans gesignaleerd. Op zichzelf is dit niet opmerkelijk. Critici doen immers in
veel gevallen een poging om het werk van een beginnend auteur te karakteri-
seren door te zoeken naar overeenkomsten met werk van gevestigde auteurs.

De beschouwing Het witte achterland van Kees Fens (1987) bevat enkele in-
teressante uitspraken in dit verband. Hierin wordt er onder meer op gewezen
dat de waardering van literaire werken sterk afhankelijk is van 'het achterland'
van critici, i.e. van het vergelijkingsmateriaal dat zij met zich meebrengen bij
de beoordeling van een gegeven werk. Tervvijlhet achterland van een criticus
nooit 'wit' zou zijn, geldt dit volgens Fens wel voor het achterland van een
beginnend auteur. Voor de bespreking van diens werk zouden namelijk nog
geen referentiepunten bestaan. Hoewel mijns inziens ook het achterland van
een beginnend auteur nooit helemaal wit is - in die zin dat diens verbintenis
met een bepaalde uitgeverij of een bepaaid literair tijdschrift vaak een belang-
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rijk referentiepunt voor de kritiek blijkt op te leveren" - kan ik instemmen met
Fens' suggestie dat een auteur eerst en vooral via literair-kritischebeschouwin-
gen een 'achterland' krijgt toegekend. 'Beoordelen is vergelijken', aldus Fens,
en 'vergelijken is een pogen tot inpassen', wat zich vaak uit

'in het zoeken naar invloeden bij de debutant; er treedt dan een curieuze vermenging
van waarden op: de criticus zoekt het vertrouwde, maar als hij het gevonden heeft, ver-
werpt hij het als bewijs van onoorspronkelijkheid van de nieuwe schrijver of dichter'."

Somrnigeauteurs maken echter volgens Fens, naarmate zijeen oeuvre opbou-
wen, 'steeds meer aan hun debuut helder'. De aandacht van de kritiek voor
eventuele invloeden zou dan steeds meer naar de achtergrond verdwijnen

'doordat, mede ten gevolge van lezing van ander werk van de debutant, het eigene daar-
van een alles overheersend karakter heeft gekregen. En dan wordt her achterland van de
dichter zelf wit. Hi], de bemvloede heeft zich naar uniekheid toegeschreven'."

In het geval van Verstegen, valt de door de kritiek gesignaleerde gelijkenis
met het werk van Hermans, i.e. met de roman Nooit meer slapen, aanvanke-
lijk allesbehalve in zijn nadeel uit. Verstegens debuut wordt in geen enkele
bespreking als te weinig oorspronkelijk afgewezen en somrnige critici be-
schouwen Legt uw hart daarop in een aantal opzichten zelfs als meer ge-
slaagd dan de alom geprezen roman van Hermans. Zo constateert Sarneel dat
Verstegen, niettegenstaande de wei zeer frappante overeenkomsten met Her-
mans werk, een 'verbijsterend' debuut heeft afgeleverd:

'Er is niets dat met de klompen is aan te voelen in Nooit meer slapen dat niet ook de sa-
menstelling bepaalt van Legt uw hart daarop. Er is anderzijds niets noemenswaards dat
Legt uw hart daarop toevoegt aan de structuur van Nooit meer slapen, of het zou moet
zijn dat Verstegen behalve zijn Israelische nog een andere ruimte evoceert, maar dat is nu
net een weinig bezochte streek in Noorwegen. Her griezelige aan de hele hisrorie is, dat
Verstegen, die midden in het tijdvak van de close reading de weg is ingeslagen van de
close imitation (wat iets anders is dan plagiaat), desondanks een sterk boek heeft ge-
maakt. Er is, afgezien van wat aarzeling en aanstellerij in her eerste hoofdstuk, niets on-
zuivers in de toon of zelfs in de totaliteit van zijn roman. Laat ons maar zeggen dat zijn
onbetwijfelbare kracht de proef op de som is op de juistheid van Hermans'.

Geerts is van mening dat Verstegens debuut weliswaar 'heel wat minder fraai
is afgerond' dan Nooit meer slapen, maar dat het deze roman overtreft 'in ana-
lytisch vermogen door een werkelijke rontgenblik op het bestaan van van-
daag', terwijl Ouboter in zijn Kroniek van het proza (970) Verstegen 'ruimer
en genuanceerder' noemt dan Hermans, 'werkend in eenzelfde klimaat met
meer mogelijkheden'.

Het punt is echter dat in de literair-kritische beschouwing van Verstegens
werk een ontwikkeling, zoals Fens die in het Het witte aehterland beschrijft,
uitblijft. In plaats van dat de in eerste instantie aanwezig geachte invloed van

9 Cf. de Kopland-casus.
10 Fens 0987: 11-12).
11 Ibidem: 13-14.
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bepaalde auteurs gaandeweg minder aandacht krijgt, om uiteindelijk 'nage-
noeg onzichtbaar te worden', en het eigene van zijn werk op de voorgrond
wordt geplaatst, constateert de kritiek steeds opnieuw overeenkomsten tussen
Verstegens werken en het werk van gevestigde grootheden als Vestdijk, Re-
ve" en, vooral, Hermans. De veronderstelde gelijkenis met het werk van
laatstgenoemde vormt in de besprekingen van Verstegens publikaties een tel-
kens terugkerend thema en steeds vaker argument om de betreffende werken
negatief te beoordelen:

'Natuurlijk is Verstegen een te goed schrijver am zonder meer een boek te kopieren C.')
Maar wat overblijft na lezing is een grotendeels mislukte en langdradige poging om het
thema dat Hermans gebruikt, een man inzicht te verschaffen in zijn situatie, met de nodi-
ge variaties te reproduceren (...) Een schrijver heeft er uiteraard recht op dat zijn werk op
zich berekend wordt. Wanneer echter de para lielien ZQ duidelijk zijn als in dit geval,
roept hij bewust een vergelijking op. Duidelijk is daardoor weI geworden dat Verstegen
in Hermans in ieder geval zijn meester heeft gevonden'."

'De gedrevenheid waarmee sommigen wetenschap beoefenen kan meedogenloze vor-
men aannemen. Meedogenloos voor de beoefenaar, maar ook voor diens omgeving. En
hoe vaak is het resultaat niet dat, aile ambitie en opoffering ten spijt, het streven uitein-
delijk zinloos blijkt; orndat de erkenning door de buitenwereld uitblijft, omdat het nage-
streefde doel door een waanidee ingegeven is. Oat ik hiermee (wederorn) her thema van
Hermans "Nooit meer slapen" aangeef, ik kan het niet helpen. Ik weet nauwelijks een
andere thematische karakteristiek voor Verstegens nieuwe roman. Of ik moet het accent
verieggen, de persoonlijke crisis centraal stellen in het leven van een (natuur'rweten-
schapper die twijfelt aan zijn leven, zijn werk, zijn huwelijk en die een niet aflatende
drang heeft terug te keren naar het tijdstip in het verleden waarop zijn bewuste leven be-
gon C ..) Die lezing roept dan weer Mulisch' verhaal "Oude lucht" in herinnering. Ik wil
niet zo ver gaan Verstegen ordinair plagiaat te verwijten; zijn roman bevat te veel "eigen"
trekken. Toch werkt de steeds optredende "dit las ik eerder"-reactie hinderlijk, bovendien
vaIt de vergelijking met Hermans en Mulisch weI erg in het nadeel van Verstegen uit'."

3 De critici van Verstegen

Bijlage VII laat zien welke critici besprekingen van Verstegens publikaties
hebben geleverd of anderszins aandacht aan zijn werk hebben geschonken
en hoe hun oordeel over de door hen gerecenseerde werken luidde. Naar
aanleiding van dit overzicht kan een aantal cons tate ring en worden gedaan in
verband met de hiervoor geschetste ontwikkeling van de literair-kritische be-
langstelling en waardering voor het werk van Verstegen.

Uit Bijlage VII-B kan worden opgemaakt dat er slechts een paar critici zijn,
die in een vroeg stadium op Verstegens werk hebben gereageerd en dit ver-

12 Met name de roman Een bruine ring om de ziel (974) wordt door een groot aantal critici in
verband gebracht met her werk van Vestdijk en/of Reve.
13 Bespreking door Vogel van De noordelijke samenzioering.
14 Bespreking De Rover van De tocbt over Bessegen.
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volgens geruime tijd als recensent hebben gevolgd. Van Doorne en De Wis-
pelaere wijden aan vrijwel al zijn nieuwe boekpublikaties in de jaren zestig
en zeventig een recensie. De uitgebreide kritieken van De Wispelaere in Het
Vaderland hebben zonder uitzondering een positieve strekking en ook
Trouw-recensent Van Doorne geeft in zijn besprekingen steevast te kennen
dat hij het proza van Verstegen hogelijk waardeert, al heeft hij bij enkele wer-
ken tevens grote bedenkingen. Bij dit selecte gezelschap van trouwe Verste-
gen-bewonderaars voegt zich in de jaren zeventig alleen nog Visser, die in de
Leeuwarder Courant een serie uiterst lovende besprekingen publiceert. Hij
behoort, evenals Van Doorne en De Wispelaere, tot de oudere literair-kriti-
sche garde die gaandeweg de zeventiger jaren plaatsmaakt voor een nieuwe
lichting critici.Ook Van Doorne en De Wispelaere stoppen in de loop van de
jaren zeventig met de regelmatige bespreking van nieuw Nederlands proza en
leveren op dit gebied nog slechts incidenteel een bijdrage aan de genoemde
kranten.

Van de drie genoemde critici lijkt in de onderhavige periode alleen De Wis-
pelaere, mede op grond van zijn actieve essayistische en creatieve praktijk,
het nodige prestige binnen de literaire wereld te gerueten." Van Doorne geldt
daarentegen, zeker bij de jongere generatie, als een conservatief criticus met
verouderde literair-kritische opvattingen, rerwijl ook Visser als recensent van
de Leeuwarder Courant een marginale positie inneemt. Het gezag van beide
criticireikt in de jaren zeventig vermoedelijk niet veel verder dan de C'gristelij-
ke') lezers van hun krant.

Voor elk van de genoemde critici geldt, dar hun inzet voor her werk van
Verstegen zich (goeddeels) heeft beperkt tot het recenseren van diens nieuwe
boeken. In die zin kan geen van drieen als een uitgesproken pleitbezorger
van Verstegens werk worden aangemerkt. De Wispelaere wijdr weliswaar in
zijnoverzichrsartikel voor Literair Lustrum 2 enkele lovende alinea's aan Ver-
stegens proza, maar afgezien daarvan brengt ook hij zijn waardering nier
langs andere weg tot uitdrukking, bijvoorbeeld via interviews met Verstegen
of meeromvattende essays over diens werk in literaire tijdschriften. Waar-
schijnlijkis dit een van de redenen dat de positieve stellingname van een toch
gewaardeerd criticus als De Wispelaere, in Iiterair-kritischekringen betrekke-
lijkweinig effect heeft gesorteerd. De uitvoerige, positieve karakteriseringen
die hij in Het Vaderland van de aard en kwaliteit van Verstegens proza heeft

15 Wei heeft onder meer ].]. Oversteegen in Luerair Lustrum 2 (biz. 69-71) naast waardering,
ook de volgende bedenkingen bij De Wispelaere's opstelllng als criticus: 'De Wispelaere kiest bij
de bespreking van kreatief werk doorgaans voor de srelling. de schrijver heeft altijd gelijk. Her
gevolg is dar zijn kritieken, hoewel altijd superieur aan die van de ongeargumenteerd oordelen-
den, op den duur soms gaan vermoeien. al die rneesterwerken, of tenminste geslaagde boeken, -
de lezer kan het met met zijn ervaringen rijmen. De neiging van De Wispelaere om zich met de
besproken auteur te vereenzelvigen (dit in strijd met zijn uitdrukkelijk beleden lezersstandpunt)
versterkt deze waardering voor altes en iedereen. Als het gaat om de principes van de kritiek is
De Wispelaere overigens veel polemischer'.
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verschaft, zijn vanwege de perifere status van dit blad vermoedelijk door een
groat aantal collega-critici onopgemerkt gebleven."

Verder laat de bijlage zien dat enkele critici zich al in de beginfase van Verste-
gens loopbaan negatief over zijn werk hebben uitgesproken. Van Maanen le-
vert in het Utrechts Nieuwsblad een drietal recensies, die elk een uitgesproken
negatieve strekking hebben. Bernlef houdt het werk van Verstegen na zijn af-
wijzende bespreking van de verhalenbundel Fen zan bij nacbt reeds voor ge-
zien. Fens tenslotte, die in tegenstelling tot Van Maanen en BernIef Fen zan
bij nacbt nog een geslaagde bundel noemde, laat er in zijn recensies van de
hierop volgende twee boeken geen rnisverstand over bestaan, dat hij eveneens
weinig waardering voor Verstegens proza kan opbrengen. Evenals Bernlef en
Van Maanen reageert hij na 1970 niet meer op diens nieuwe publikaties.

In hoeverre de afwijzende reacties van genoemde critici de neerwaartse ont-
wikkeling in de literair-kritische waardering voor Verstegens werk hebben be-
vorderd, valt moeilijk te bepalen." Niettemin is het aannemelijk, dat met na-
me de negatieve stellingname van een prominent criticus als Fens, en in min-
dere mate ook die van BernIef, het nodige tot deze ontwikkeling hebben bij-
gedragen. Te meer, daar beiden tot de weinige critici van de oudere generatie
behoren, wier oordeel in de jaren zeventig ook bij (een dee I van) de opko-
mende generatie critici veel gewicht in de schaal legt. Per slot van rekening
zijn het de laatsten, en met name de nieuwkomers in de landelijke pers, die
tekenen voor de negatieve ontvangst van Verstegens latere werken. In een
aantal gevallen door er in zeer negatieve termen over te schrijven, meesten-
tijds door er helemaal geen aandacht aan te schenken.

4 De col van Verstegen

Uit de vorige paragrafen komt naar voren dat het werk van Verstegen buiten
de kritiek weinig weerklank heeft ondervonden en tot omstreeks het midden
van de jaren zeventig voornamelijk gedragen is door oudere en/of regionale
critici. Met de komst van een nieuwe lichting critici in de Nederlandse dag- en
weekbladpers is het tussen de wal en het schip geraakt. Het ontbreken van
prominente pleitbezorgers onder de oudere generatie critici enerzijds en het
negatieve oordeel van enkele gezaghebbende leden van de gevestigde literair-
kritische garde anderzijds, hebben hier - in combinatie met de geringe be-

16 Daarnaast kan de door Oversteegen gemaakte kanttekening bij De Wispelaere's lirerair-
kritische praktijk een rol hebben gespeeld.
17 Hetzelfde geldt voor de vraag in hoeverre het negatieve oordeel van de drie genoemde critici
een rol heeft gespeeld bi] het vertrek van Verstegen bij uitgeverij Querida. Van Maanen en Bern-
lef rnaken aUebei al jarenlang dee! uit van de vaste stal van Querido-auteurs, terwijl oak Fens in
de jaren zeventig een verbintenis met deze uitgeverij aangaat.
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langstelling en waardering voor Verstegens werk buiten de kritiek - waar-
schijnlijk in belangrijke mate toe bijgedragen. Daarnaast lijkt ook Verstegens
eigen opstelling deels verantwoordelijk voor de afname van de literair-kriti-
sche belangstelling en waardering voor zijn werk. In het voorgaande is opge-
merkt dat auteurs met het oog op een succesvol verloop van hun loopbaan
in veel gevallen niet kunnen volstaan met het geregeld publiceren van nieuw
werk, maar zich oak in andere opzichten actief dienen te betonen. Daarbij is
onder meer het belang van literaire nevenactiviteiten, interviews en poeticale
verhandelingen voor de oordeelsvorming over een auteurs werk benadrukt.
Het geval Verstegen, die zich goeddeels heeft beperkt tot het op gezette tij-
den aanleveren van een nieuwe roman of verhalenbundel, illustreert de nega-
tieve implicaties van een 'passieve' opstelling van de auteur voor de literair-
kritische receptie van zijn werk.

Verstegen heeft ten eerste niet of nauwelijks voor tekst en uitleg bij zijn crea-
tieve werk gezorgd en aangegeven waar hij als schrijver staat of hoe, met an-
dere woorden, zijn werk te situeren vall. Hij heeft nagenoeg geen gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid om via interviews of literatuurbeschouwelijke ver-
handelingen de bestaande literair-kritische opvattingen over zijn werk te
nuanceren of nieuwe inzichten toe te voegen. In de schaarse interviews die
gedurende zijn loopbaan met hem verschijnen," toont hij zich bovendien
nogal naief in het becommentarieren van zijn werk en van de uitspraken die
critici hierover hebben gedaan. In termen van Bourdieu (977) kan worden
gesteld dat Verstegen niet lijkt te beschikken over

'de combinatie van sluwheid en naieviteit, van berekening en onschuld, van oprechtheid
en kwade trouw, die vereist wordt door het "mandarijnenspel", het gecultiveerde spel met
de eulturele erfenis dat "scheppen" altijd identifieeert met het creeren van een "afwijking"
van algemeen bekende vormen en formules die aileen voor ingewijden zichtbaar is'."

Exemplarisch voor Verstegens geringe bedrevenheid in het 'mandarijnenspel'
is zijn reactie op de door de kritiek gesignaleerde overeenkomsten tussen zijn
debuut en de roman Nooit meer slapen, een vergelijking die zich, zoals hier-
voor is opgemerkt, na verloop van tijd tegen hem keert. In plaats van duide-
lijk te maken waarin het eigene van zijn werk is gelegen en de aandacht te
vestigen op verschilpunten tussen zijn werk en dat van Hermans, volstaat hij
met in een interview CBrabants Nieuuisblad) te verklaren dat hij 'zich rot
schrok' toen hij Nooit meer slapen las en een omschrijving van zijn problema-
tiek te geven die sterk doet denken aan de gebruikelijke karakteristiek van
Hermans centrale thematiek:

'Zelf was ik toen al tot over de helft gevorderd met Legt uw hart daarop. De gelijkenis
tussen beide romans is louter toevallig. Mijn roman is overigens opgebouwd aan de hand
van authentieke gegevens, terwijl Nooit meer slapen Relief is'.

18 Zie BijlageVII-D.
19 Geciteerd uit Nederlandse vertaling (biz. 280).
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In hoeverre het zeer geringe aantal interviews met Verstegen het gevolg is
van een geringe bereidheid van diens kant om zijn literaire bezigheden toe te
lichten, is mij niet bekend. Het kan zo zijn dat hij slechts sporadisch voor een
interview is benaderd. Voor wat betreft de eerste fase van zijn loopbaan is dit
echter, gelet op de brede en positieve literair-kritische waardering voor zijn
werk, minder aannemelijk. Het ontbreken van poeticale geschriften of litera-
tuurbeschouwelijke bijdragen van zijn hand, geeft in elk geval aan dat Verste-
gen zelf er niet veel aan gelegen is geweest om zijn literaire opvattingen voor
het voetlicht te brengen en op die manier te intervenieren in de literair-kriti-
sche oordeelsvorming over zijn werk.

Evenmin heeft hij langs andere wegen geprobeerd om de literair-kritische
belangstelling voor zijn werk van nieuwe impulsen te voorzien." Zo heeft hij
zich in zijn literaire praktijk beperkt tot het publiceren van verhalend proza
en zich niet of nauwelijks beziggehouden met de beoefening van andere gen-
res." Met een verbreding van zijn creatieve praktijk was hem het verwijt, dat
hij in herhalingen zou vervallen en zijn latere werk slechts 'meer van hetzelf-
de' zou behelzen, wellicht bespaard gebleven.

Verder heeft Verstegen zich gedurende zijn hele loopbaan strikt beperkt tot
zijn creatieve werk en geen andere activiteiten binnen de literaire wereld on-
dernomen. Hij heeft, met andere woorden, de mogelijkheid onbenut gelaten,
om via literaire nevenfuncties en -activiteiten het krediet en de contacten in
litera ire kringen op te bouwen, die zijn creatieve loopbaan ten goede hadden
kunnen komen. Wellicht heeft Verstegen vanwege zijn werkzaamheden als
chemicus de tijd hiertoe ontbroken. Dit zou aangeven dat de beoefening van
het schrijverschap als part-time bezigheid - in plaats van het tot een 'whole
way of life' te maken - in zekere zin een succesvol verloop van een schrij-
verscarriere in de weg kan staan. In het begin van zijn loopbaan merkt Ver-
stegen hie rover op dat hij wel van plan is om door te gaan met schrijven,
maar niet om het tot hoofdbron van zijn bestaan te maken. Daarvoor acht hij
het Nederlandse taalgebied te klein, terwijl hij ook bang is dat hij zich dan te
veel zal moeten versnipperen om van een leefbaar inkomen verzekerd te
zijn." Wat de redenen voor Verstegens geringe aerie-radius in de litera ire we-
reld ook geweest mogen zijn, voor zijn loopbaan lijkt het in elk geval nadeli-
ge consequenties te hebben gehad. Het is juist de 'versnippering' van activi-
teiten, al dan niet nodig 'om van een leefbaar inkomen verzekerd te zijn', die
auteurs in veel gevallen een uitgebreid netwerk van noodzakelijke en nuttige
relaties binnen de literaire wereld oplevert.

20 WeI kan de publikatie van de verhalenbundel De nieutoe urijbeid bij uitgeverij Bruna, wor-
den gezien als een paging van Verstegen am zijn werk onder de aandacht van een breder pu-
bliek te brengen. Het feit dat herdrukken van genoemde bundel en nieuwe publikaties bij uirge-
verij Bruna uitblijven, duidt erop dat deze poging weinig succes heeft opgeleverd.
21 Zie Bijlage VlI-A.
22 Interview in Brabants Nieuusblad 09(}8).
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Tenslotte wil ik er op wijzen dat Verstegen zich volstrekt afzijdig heeft ge-
houden tijdens de wisseling van de wacht die in de jaren zeventig in de Ne-
derlandse literaire constellatie plaatsvindt. Hij heeft part noch deel gehad aan
de diverse literaire polemieken en debatten die in deze periode plaatsvinden.
Tussen 1972 en 1979 heeft hij zelfs in het geheel niet gepubliceerd in literaire
bladen, laat staan dar hij op een andere manier aansluiting heeft gezocht bij
een van de nieuwe of bestaande literaire tijdschriften," i.e. bij de auteurs en
critici die zich in de jaren zeventig random deze tijdschriften groeperen." Ver-
moedelijk heeft dit er eveneens toe bijgedragen dat Verstegen de boot van de
nieuwe literair-kritische genera tie in de jaren zeventig heeft gemist.

23 Bijvoorbeeld door toe te treden tot de redactie van een literair tijdschrift,
24 In her hiervoor genoemde interview geeft Verstegen te kennen dat hij weinig waardering
heeft voor het werk van de meeste (nieuwe) Nederlandse schrijvers: 'Hermans behoort (...) tot de
weinige Nederlandse prozaschrijvers die Judicus Verstegen echt goed vindt, ondanks het feit dat
Hermans nogal eens rancuneus te werk gaat in zijn boeken. Bij de jonge schrijvers zijn er geen
die echt zijn goedkeuring kunnen wegdragen. Zijn grootste bezwaar regen de jongste generatie
prozaisten bestaat hierin dat deze hun onvermogen om een goed verhaal te kunnen schrijven
meestal verbloemen door het te zoeken in een gekunstelde constructie. Voor wat de Nederlandse
Iiteratuur betreft voelt hij zich niet verbonden met welke modernistische stroming dan ook'.
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VIII Jacques Firmin Vogelaar

'De eigen kracbt van bet woord hoejt men niet zo erg boog aan te slaan"

1 Introductie

jacq Firmin Vogelaar is het pseudoniem van Frans Broers, geboren 3 septem-
ber 1944 te Tilburg. In de periode 1962-1965 studeert hij Nederlands en fila-
sofie in Nijmegen. In 1965 vestigt hij zich in Amsterdam, waar hij zijn stu die
filosofie voortzet. Afgezien van de periode 1971-1975, waarin hij als docent is
verbonden aan achtereenvolgens de afdeling Bouwkunde van de TH-Delft,
het Instituut voor Neerlandistiek van de Gemeentelijke Universiteit van Am-
sterdam en de Kunstacademie in Arnhem, heeft Vogelaar in de afgelopen de-
cennia uitsluitend van zijn pen geleefd. Sinds het midden van de zestiger ja-
ren heeft hij een veelomvattend oeuvre op zijn naam gebracht: een dichtbun-
del, een tiental prozawerken, drie bundels met kritieken en essays, een intro-
ductie in de neo-marxistische kunst- en literatuurbeschouwing, een novelle
(onder pseudoniem), een kinderboek, een filmscenario en een groot aantal
vertalingen. In diezelfde periode levert hij taUoze creatieve, literair-kritische en
essayistische bijdragen aan diverse bladen.'

Behalve als schrijver, Iiteratuurcriticus, essayist en vertaler heeft Vogelaar
zich nog op andere fronten gemanifesteerd. Eind jaren zestig is hij actief in
het studenten- en kunstenaarsprotest. Hij is betrokken bij de Kritische Uniuer-
siteit en een van de initiatiefnemers en redacteuren van de publikatiereeksen
Kritische Bibliotheek en Permanente Kritiek: een tweetal gezamenlijke uitgeef-
projecten van De Bezige Bij, Van Gennep en Meulenhoff op het terrein van
kritische wetenschapsbeoefening en politiek. Tussen 1971 en 1976 vervult Vo-
gelaar de functie van redactie-secretaris van het politiek-culturele tijdschrift Te
Elfder Ure. Vanaf 1971 is hij gelieerd aan de SUN, de uit de studentenbewe-
ging van de jaren zestig voortgekomen Socialistische Uitgeverij Nijmegen.
Sinds 1972 is Vogelaar ook geassocieerd met de Bezige Bij. Tussen 1972 en
1976 verzorgt hij - samen met H.c. ten Berge, Lidy van Marissing en P.W.M.
de Meijer - de redactie van de Rasterreeks van de Bezige Bij, een voortzetting
in boekvorm van het in 1972 opgeheven literaire tijdschrift Raster. In deze
reeks verschijnt in de genoemde periode een zestal boeken. In 1977 is hij be-
trokken bij de heroprichting van Raster, dat dan, eveneens bij de Bezige Bij,

1 Vogelaar in Student 8 (rnei-juni 1972) 9, 13.
2 Zie Bijlage VIll-A voor een overzicht van de publikaties van Vogelaar.
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als 'tijclschrift in boekvorm' aan een derde leven begint. Vanaf dat jaar maakt
hij deel uit van de redactie van dit blad. Tenslotte is Vogelaar gedurende zijn
loopbaan ook bestuurlijk actief in de literaire wereld. Zo is hij in de periode
1974-1978 bestuurslid van de VVL-WS, de Vereniging van Letterkundigen -
Vakbond van Schrijvers.

Vogelaar heeft zijn veelzijdige en produktieve literaire loopbaan op jonge
leeftijd aangevangen. Als twintigjarige begint hij met het publiceren van ge-
dichten en verhalen in Merlyn, Podium en De Ylaamse Gids. Hoewel hij de-
buteert met een dichtbundel - Parterre, en van glas (965) - verschijnt na-
dien geen nieuwe poezie meer van zijn hand.' Wei publiceert hij spoedig
daama en in een kort tijdsbestek een zestal prozawerken. Bij uitgeverij Meu-
lenhoff verschijnen in de periode 1965-1970 achtereenvolgens: De komende
en gaande man (965), Anatomie van een glasachtig lichaam (966), Vijand
gevraagd (967), Gedaanteverandering of 'n metaforiese muizeval (968), Het
heeft geen naam (968) en Kaleidiafragmenten (970).

Na deze uiterst produktieve begintijd publiceert Vogelaar geruime tijd geen
nieuw verhalend proza. Pas in 1976, ruirn zes jaar na het uitkomen van Kalei-
diafragmenten, realiseert hij een nieuwe prozapublikatie. Het betreft de tekst
lk in Kapitaal, opgenomen in de bundel Het mes in het beeld. Uitgeverij Meu-
lenhoff heeft hij dan inmiddels verlaten en verruild voor De Bezige Bij. Behal-
ve de zojuist genoemde bundel brengt deze uitgeverij in het midden van de
jaren zeventig een nieuwe editie van enkele eerdere werken van Vogelaar op
de markt. In 1975 en 1976 beleven respectievelijk Gedaanteverandering of 'n
metaforiese muizeval en Anatomie van een glasachtig lichaam een herdruk.
Zijn latere prozawerken verschijnen eveneens bij de Bezige Bij. In 1978 en
1980 komen achtereenvolgens Raadsels van het rund en Aile vlees uit. Hierna
duurt het bijna acht jaar, alvorens Vogelaar met de bundel Verdwijningen
(988) een nieuwe prozatitel op zijn naam brengt. In de tussenliggende perio-
de publiceert hij onder pseudoniem de novelle Nora. Een val (984) en expe-
rimenteert hij met diverse andere literaire genres. In 1981, 1984 en 1986 mani-
festeert hij zich respectievelijk als dagboek-, scenario- en kinderboekenschrij-
ver. In 1991 verschijnt zijn tot op heden laatste prozawerk, de roman De dood
als meisje van acbt.

3 In 1967schrijftVogelaar de bundel Open Gedicbten, die echter ongepubliceerd blijft.Zie Bijla-
ge VIII-D,Kuypers (1983): 'Na Open Gedichten heb ik bijna geen poezie meer geschreven C.')
Open Gedichten werd niet gepubliceerd omdat het een bijzonder dure uitgave zou worden. Het
bestaat namelijk uit gedichten en tekeningen, vaak in een afwijkende typografische vorm, zodat
het grotendeels met de hand gezet had moeten worden. De prijs was dan op 35 gulden geko-
men, re vergelijken met tachtig gulden nu en dat is natuurlijk veel te duur voor een dichtbundel.
Daarom besloot mijn toenrnalige uitgever, Meulenhoff, het boek niet uit te brengen. Het heeft
sindsdien in de kast gelegen. De poezie is daama verdwenen, opgegaan in het proza denk ik, en
daarom schrijf ik het niet rneer. Ik ben blijkbaar toch meer prozaisr dan dichter'.
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Tegen het einde van de zestiger jaren doet Vogelaar oak zijn intrede in de Ii-
teratuurkritiek. Hij schrijft dan respectievelijk kritieken voor Het Parool (1967-
1968) en de Volkskrant (1969), In 1971 wordt hij literair medewerker van het
weekblad De Groene Amsterdammer. In die hoedanigheid publiceert hij een
groot aantal besprekingen van recent verschenen prozawerken en artikelen
over de literaire wereld. Vanaf het begin van de jaren zeventig publiceert Vo-
gelaar verder met grote regelmaat essays over kunst- en literatuur in diverse
tijdschriften en, vanaf 1977, met name in Raster. In 1972 brengt de Bezige Bij
de door Vogelaar geredigeerde bundel Kunst als kritiek uit: een verzameling
merendeels door hernzelf vertaalde en van commentaar voorziene teksten uit
de materialististische kunst- en literatuurbeschouwing. Hij is daarmee een van
de eersten in Nederland die aandacht besteedt aan het werk van Adorno,
Benjamin en andere neo-rnarxistische auteurs. Vogelaars kritieken en essays
verschijnen gedeeltelijk in boekvorm. In 1974 en 1983 brengt de SUN de ver-
zamelbundels Konfrontaties en Orientaties uit, in 1987 publiceert de Bezige
Bij de essaybundel Terugschrijven en in 1991 verschijnt Speelruimte, een bun-
deling van Vogelaars lezingen als gastcriticus aan de Groningse letterenfacul-
teit.

2 De literair-kritische receptie van Vogelaars werk'

Aan de bundel prozastukken waarmee Vogelaar in het najaar van 1965 debu-
teert, De komende en gaande man, worden eind 1965, begin 1966 vijf recen-
sies gewijd. In vier daarvan wordt tevens nieuw werk van andere (Meulen-
hoff-jauteurs besproken. Met uitzondering van Kossmann hebben de betrok-
ken critici veel waardering voor Vogelaars debuut. In bijna elke bespreking
wordt met instemming verwezen naar de flaptekst van De komende en gaan-
de man, waarin Vogelaar wordt gepresenteerd als een auteur die een 'nieuwe
intemationale stijl' vertegenwoordigt. Naar het oordeel van de critici beschikt
Vogelaar over een authentieke schrijfstijl en is hij erin geslaagd om de 'absur-
de', 'uitzichtloze', 'meedogenloze' werkelijkheid nauwgezet en op indringende
wijze te verbeelden. Zo constateert Buddingh dat Vogelaar

'waar het zijn stijl en verteltrant betreft een voor Nederland althans in menig opzicht
nieuwe weg in (slaat). Hij tracht tot een eigen simultanerstische verteltechniek te komen
(...) Waar het de sfeer en soms ook de situaties betreft, herinnert het proza van VogeJaar
nu en dan duidelijk aan dat van Samuel Becken C.') Vogelaars "stukken proza" zijn over
het algemeen beklemmend, maar het beklemmendst, wanneer ze het droogst, het objec-
tiefst zijn neergeschreven, wanneer hij zich tevredenstelt met de, volop voldoende mee-
dogenloze, dagelijkse realiteit C..) In zijn goede ogenblikken - en die overwegen stellig -
is zijn stijl zijn methode en zijn methode zijn stijl. Deze methode mag dan het nodige te
danken hebben aan de Franse "nouveau roman", Vogelaar hanteert ze nienemin op een

4 Zie Bijlage VIII-B voor een overzicht van de recensies die aan Vogelaars publikaties zijn
gewijd.
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persoonlijke wijze en niet aileen zijn schrijfwijze, vooral ook zijn thematiek is boeiend en
intrigerend genoeg om hem tot een auteur te stempel en van wie meer dan gewone pro-
zaprestaties verwacht mogen worden'.

Vogelaars tweede prozawerk (1966) ondervindt aanzienlijk meer belangstel-
ling dan zijn debuut. In de eerste helft van 1967 wordt Anatomie van een
glasachtig lichaam in een elftal dag- en weekbladen op veelal uitvoerige wij-
ze besproken. De critici zijn vrijwel unaniem van mening dat het hier een op-
merkelijk en belangrijk werk van de hand van een (uiterst) talentvol schrijver
betreft. Voor De Wispelaere laat de manier waarop Vogelaar

'met poetische taalkracht, de realiteitservaring tot buitengewone spanningen opdrijft, (. ..)
niet de minste rwijfel bestaan aan de grote mogelijkheden van zijn schrijverschap (...)De
thematiek C.) is in brokstukken over de hele roman verspreid, als 'n zich geleidelijk uit-
breidend web van situaties die samen 'n vrij ingewikkelde maar ongemeen rijke structuur
vormen. De schrijfmiddelen die daartoe door de auteur worden aangewend zijn sterk ge-
varieerd en omvatten de meest uiteenlopende technieken om de relatie tussen mens en
wereld, tussen psyche en realiteit te bevatten en te beschrijven C.) Samen met]. Bernlef,
Jacques Hamelink, Enno Develing en R. Geel behoort ].F. Vogelaar tot de beste Neder-
landse prozaschrijvers van de jonge generatie. Boven zijn leeftijdgenoten in engere zin
steekt hij met kop en schouders uit'.

Herhaaldelijk wordt Vogelaars werk in verband gebracht met de Franse 'nou-
veau-roman' en het werk van beroemde buitenlandse auteurs als Beckett en
Kafka. Daarbij worden naast overeenkomsten ook verschillen gesignaleerd. Vo-
gelaar wordt bepaald niet gezien als een epigoon, maar zou elementen uit het
werk van genoemde auteurs op een oorspronkelijke wijze hebben verwerkt.
De conclusie van de critici komt daarmee overeen met de flaptekst van Anato-
mie van een glasachtig licbaam, die meldt dat ook in dit boek 'de grote invloed
van auteurs als Samuel Beckett en Alain Robbe-Griller (blijkt), al doorbreekt
Vogelaars zich sterk maatschappelijk geengageerd voelen het kille constructivis-
me dat de nouveau roman kenmerkt'. Evenals in de recensies van zijn debuut
wordt Vogelaar geprezen om zijn verbeeldingskracht, zijn vermogen om de din-
gen op een complete en indringende wijze te beschrijven. Ook de problematiek
die in het werk aan de orde zou zijn - het geisoleerde, uitzichtloze bestaan van
het individu in een 'wereld waar god en medemens dood zijn' - oogst veel bij-
val en vormt aanleiding om het boek van het predikaat 'pessimistisch' te voor-
zien. Een aantal critici heeft naast bewondering ook bezwaren, Zij wijzen op
de moeilijke toegankelijkheid van het werk en constateren dat de functie en
noodzaak van de doorVogelaar gehanteerde experimentele precede's lang niet
altijd duidelijk is. Zo merkt Fens op dat hem 'na Iezing en gedeeltelijke her-
lezing' nog veel 'duister' is gebleven en dat de 'overdetaillering' die in de roman
tengevolge van de schrijfwijze zou optreden, lezing ervan bemoeilijkt. Niettemin
zou Vogelaar, veel beter dan in zijn debuut, er in zijn geslaagd om 'de nood-
zaak van deze vorm voor juist deze inhoud' duidelijk te maken:

'Men zou kunnen zeggen: de vorm is gegroeid en niet toegepast. Gezien de leeftijd van
de schrijver c...) is Anatomie van een glasacbtig licbaam een vaak bewonderenswaardig
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boek: vanwege de totaalgreep die de schrijver heeft op een dergelijk omvattend gebeu-
ren, om de vaak tekenende wijze waarop hij - met een grote woordenrijkdom - de we-
reld van het verhaal weet op te roepen'.

Volgens Poll is het 'eigene en de grote verdienste' van Voge!aars boek
'de briljante, beheerste manier waarop hij het thema van de verwisselbaarheid heeft uit-
gewerkt, met behulp van her beeld van de poppen. C..) De Anatomie van een glasacbtig
licbaam is een moeilijk toegankelijk boek, door de maskerades binnen een maskerade
die de schrijver erin opvoert. Soms maakt hij het duisterder dan voor zijn doeleinden no-
dig lijkt, onder andere door eigenzinnigheden in typografie en spelling (. ..) Maar in het
algemeen heeft hij bewezen de eigenschappen te bezitten - verbeeldingskracht, zorgvul-
digheid, virtuositeit - die voor deze ingewikkelde krachttoer nodig waren'.

De 'boerenrornan' Vijand geuraagd (967) krijgt evenals zijn voorganger in
betrekkelijk korte tijd aandacht van een substantiee! aantal critici. Tussen no-
vember 1967 en maart 1968 verschijnt een achttal besprekingen. In de NRC
kwalificeert Van de Pol het boek als 'een legpuzze! van struikelende, strom-
pelende zinnen'. Hij is daarmee de enige criticus die zich onverdeeld negatief
over Vijand gevraagd uitspreekt. Het eindoordee! van de andere recensenten
valt positief uit, al heeft een aantal van hen ook bedenkingen bij het boek.
Evenals in de besprekingen van Anatomie van een glasachtig lichaam, heb-
ben de kritische bezwaren voor een be!angrijk dee! betrekking op de moeilij-
ke leesbaarheid van Vogelaars werk. 20 wijst Volkskrant-criticus Berghuis er-
op dat de door Vogelaar gehanteerde precedes voor de professione!e lezer
weliswaar 'geen echte hindernis (vormen) om de grootte van het werk te
schatten', maar dat Voge!aar zich

'voor menig boekconsument c..) (opzettelijk, alweer) nagenoeg onmogelijk (maakt).
Waarom eigenlijk? Wat jacq Firmin Vogelaar te zeggen heeft, is voor veel rneer lezers be-
langrijk dan hij nu misschien bereikt. Maar voor degenen, die graag zich inspannen is
Vijand Geuraagd een groots en grotesk boek. En Firmin Vogelaar is een schrijver, die -
of hij succes heeft of niet - rneer doet voor de Nederlandse Iiteratuur dan menig gere-
nommeerd Iiterator in jaren heeft gedaan'.

Ongeveer zes maanden na de publikatie van Vijand gevraagd, verschijnt een
volgende prozawerk van Vogelaars hand: Gedaanteverandering of n metafo-
riese muizeval. De literair-kritische aandacht voor het boek is beperkt. In de
zomer van 1968 verschijnen slechts vier, weliswaar omvangrijke recensies.
Hoewel de kritische oordelen over Gedaanteverandering niet onverdeeld po-
sitief uitvallen, spreekt uit elk van de recensies grote waardering voor Voge-
laars pogingen om nieuwe wegen te bewandelen. Bernlef stelt voor de rwee-
de maal vast dat het werk van Vogelaar zich in gunstige zin onderscheidt van
dat van beoefenaren van de 'nouveau roman', waarin iedere psychologie,
iedere interpretatie zou zijn uitgebannen. Vogelaars romans zouden zich veel
meer met 'menselijke' thema's bezighouden en daarom ook rninder star zijn.
Hoewe! hij deze 'poging om de totaliteit van een situatie' weer te geven wat
rninder geslaagd acht 'dan in Vijand gevraagd dat concreter, zichtbaar was',
is Vogelaar in zijn ogen 'tenrninste iemand die iets probeert, in een richting
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die de moeite waard is om er kennis van te nemen'. Ruim een half jaar later,
Vogelaars vijfde boek is intussen uitgekomen, besteedt ook De Wispelaere
nog uitvoerig aandacht aan het werk. In een tweetal afleveringen van zijn
kroniek voor Het Vaderland gaat hij aan de hand van Gedaanteverandering
uitgebreid in op Vogelaars 'bijzondere schriftuur'. Hij situeert het werk van
Vogelaar in de met Ulyssess aangevangen traditie van de moderne roman,
waarin het boek steeds exclusiever 'in en door zijn eigen taalwerkelijkheid'
zou zijn komen te bestaan:

'In deze lijn van schriftuur, en wei op een zeer bewuste, eigen en radicale manier ligt de
roman Gedaanteoerandering of 'n metaforiscbe muizeual ( ...) Buiten zijn "formeel" sys-
teem van innerlijke geledingen en overeenkomsten, is deze roman georganiseerd rond
een psycho-pathologisch thema, dat de eigenlijke eenheid van her werk verzekert en
tegelijkertijd de bevreemdende verwarring ervan function eel maakt'.

Nog in hetzelfde jaar als Gedaanteverandering publiceert Vogelaar zijn vijfde
prozatitel Het beeft geen naam. Ook dit werk ondervindt relatief weinig belan-
gstelling in de dag- en weekbladkritiek. In drie van de vijf recensies die eind
1968, begin 1969 verschijnen wordt tevens nieuw werk van andere (Meulen-
hoff)auteurs besproken. Van de betrokken recensenten hebben alleen BernIef
en Bulthuis al eerder aandacht aan Vogelaars werk besteed. Ook hun recensies
van Vogelaars nieuwe boek hebben een overwegend positieve strekking. Bern-
lef wijst erop dat voor Vogelaar de vanzelfsprekendheid waarmee sommige
schrijvers zich van hun instrument - de taal - bedienen niet geldt:

'AI in vorige boeken van Yogelaar is te zien hoe hij probeert te ontkomen aan de tradi-
tionele vormen van het proza dat immers maar een ding tegelijk kan zeggen (. ..) In dit
boek lijkt hij zich verder in het probleem te hebben verdiept en tot de kern van de zaak
gekomen re zijn: de taal kan niets uitdrukken dat niet dubbelzinnig is (. ..) Het beeft geen
naam is dus in de eerste plaats een bezinning op de taal en haar relatie tot de dingen
die zij betekent C..) hoe interessant ook, alleen in de handen van een geniaal schrijver
kan er dan iets uit de bus komen waar de lezer zich niet bij verveelt'.

Gelukkig, aldus Bernlef, spelen op het tweede plan therna's die ook in vroeger
werk van Vogelaar terug te vinden zijn - zoals de relatie tussen subjectieve en
objectieve werkelijkheid en het geweld tussen mensen -, want deze 'menselijke
thema's van Vogelaars boeken houden ze, ondanks het niet geringe werk dat
de lezer moet verrichten, leesbaar'. De overige recensenten Cb)lijkengeen van
allen bijzonder gecharmeerd van Vogelaars jongste proza. Uitgesproken negatief
van toon is de bespreking van Lukkenaer in het Haarlems Dagblad, waarin
Vogelaars werk wordt afgedaan als Cinhouds)loos geexperimenteer met de
vorm. De twee andere recensenten zijn weinig expliciet in hun oordeel.

In de zomer van 1970 kent de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs toe aan Het beeft geen naam. De jury
merkt in haar verslag op:

'bij deze voordracht het eerder verschenen prozawerk van Vogelaar, met name zijn ro-
mans Anatomie van een glasacbtig licbaam en Gedaanteuerandering of 'n metaforiese
muizeual niet ongenoemd te kunnen laten. Met het werk van enkele dichters staat Voge-
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laar geheel apart in de Nederlandse Letteren. Al laten zich directe bernvloedingen niet
aanwijzen, het werk moet gesitueerd worden in een Europese context: het proza van
Beckett, en bepaalde verworvenheden van de nouveau roman, en dat in de opvattingen
van de realiteit en in het taalgebruik. Men kan concluderen dat Vogelaar als prozaist in
Nederland het werk van een pionier verricht en in een door de huidige wereldliteratuur
en taalgebruik opgedrongen eigenzinnigheid nu al een klein oeuvre heeft opgebouwd,
waarin een actuele wereld zich in haar wezenlijkheid opdringt en dat als elk nieuw lite-
rair werk dwars staat op de traditionele literatuur'.

In Vrij Nederland wijdt Bloem naar aanleiding van 'deze uiterst verdiende be-
kroning' een beschouwing aan het boek, dat naar zijn oordeel een van de
interessantste teksten van de afgelopen jaren vertegenwoordigt. Hierin tracht
hij duidelijk te maken dat Het beeft geen naarn niet zo ontoegankelijk is als
het misschien in eerste instantie lijkt en bovendien bepaald niet het werk is
van een 'ijzeren hein', maar 'vooral ook in zijn semantische exploraties en ex-
ploitaties heel inventief, aards en geinig is'.

Na het uitkomen van Het beeft geen naam duurt het ongeveer twee jaar, al-
vorens Vogelaar een nieuw prozawerk publiceert. Eind 1970 verschijnt de
bundel Kaleidiafragmenten. Geruime tijd daarvoor besteedt Bloem reeds aan-
dacht aan het boek. Evenals in zijn bespreking van Het beeft geen naam,
breekt hij in zijn beschouwing Vogelaar aan bet werk een lans voor de door
sommigen als onleesbaar aangemerkte boeken van Vogelaar. Hij stelt dat er
van alles wat in Nederland geschreven wordt, het meeste gebeurt in het werk
van Vogelaar:

'Deze handelingsbekwaamheid is niet van direkte invloed op de problemen waarvoor we
staan in onze tijd, maar is een kwestie van taal, van materiaalbehandeling. Oat lijkt mis-
schien een paradoks voor de uitgesproken aktivist en neornarxist, die Vogelaar in doen
en laten is. Maar juist in het ongeschikt maken voor konsumptie van zijn boeken revolu-
tioneert hij iedere keer weer het idee wat men van een boek heeft, de verzoenende ge-
dachte dat het een omlijnd verhaal zou kunnen zijn'.

Het nog te verschijnen Kaleidiafragmenten vormt volgens hem
'een fascinerende verzameling teksten, die minder dan in Vogelaars eerdere boeken op
montage gericht zijn, maar aan een stuk door demonteren, afgeronde betekenissen afhak-
ken, het materiaal in flarden scheuren, de breukvlakken accentueren in plaats van weg-
werken, nergens rust laten. Ook in het taalgebruik zelf worden de sporen van elk afron-
dend beginsel vernietigd, her boek is letterlijk in het geheel niet te volgen'.

De bundel Kaleidiafragmenten krijgt aanzienlijk meer aandacht in de dag- en
weekbladkritiek dan de twee voorgaande titels. In de loop van 1971 worden
acht recensies aan het boek gewijd. Herhaaldelijk wordt in de besprekingen
gerefereerd aan uitlatingen die Vogelaar in enkele recente interviews" omtrent
de aard en functie van zijn litera ire arbeid he eft gedaan, en die ook gedeelte-
lijk zijn opgenomen in de flaptekst van Kaleidiafragmenten. Zo merkt Voge-
laar in laatstgenoemd interview op dat literatuur

5 Zie Bijlage VIII-D,Auwera (1%9) en Van Marissing (1%9).
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'minder dan het "normale" (normaliserende) taalgebruik een medium van kommunikatie
(vormt), maar meer de plaats waar het bewustzijn zich vormt en wei in de eerste plaats
in beelden die niet de afbeelding zijn van de werkelijkheid maar een verandering (om-
vorming) ervan'.

Deze 'niet-onmiddellijke vorrn' van literatuur laat het volgens hem niet toe om
illusies te koesteren over een direct politiek effect van het medium literatuur.
De enige manier om als schrijver aan een mentaliteitsverandering te werken
zou zijn:

'de heersende mentaliteit radikaal te bekritiseren, dat wil tevens zeggen: de taal die als
medium dient van deze mentaliteit radikaal te lijf te gaan. En het kan niet anders dan dat
dit geen gemakkelijk karwei is en geen gemakkelijke resultaten oplevert. Maar wat er ge-
makkelijk ingaat gaat er ook even gemakkelijk weer uit' (...) De enige mogelijkheid om
verder te gaan is totale negatie en absoluut wantrouwen. In plaats van schijnbaar begrip
en overeenstemming en vaag welbehagen dat bestaat bij de gratie van vrijwillige beper-
king, een radikale breuk; in plaats van schijnbare kommunikatie helernaal geen kommu-
nikatie'.

Enkele recensenten maken kenbaar weinig of niets in Vogelaars proza te
zien, maar de meeste recensenten laten zich in overwegend positieve be-
woordingen over Vogelaars jongste werk uit. Meermalen wordt opgemerkt
dat het diens meest radicale werk tot nu toe betreft. De positieve waardering
van de betrokken critici voor wat zij - overeenkomstig Vogelaars intenties -
beschouwen als een rigoureuze poging om af te rekenen met de 'taal zoals
die allerwege gebruikt en misbruikt wordt', gaat evenwel gepaard met twijfels
over de toegankelijkheid van het werk, en daarmee met twijfels over de effec-
tiviteit van Vogelaars benadering. Fens stelt vast dat Vogelaar zich in zijn
werk steeds meer van bekende prozavormen heeft verwijderd en met het
bekende thans radicaal heeft gebroken,

'zo radikaal dat het erop lijkt dat hij zich buiten de literatuur heeft willen zetten, althans
buiten wat algemeen als lireratuur of zelfs als anti-literatuur beschouwd wordt. Hij onder-
graaft niet aileen de literatuur, maar ook de taal zelf; zijn boek is een poging tot ver-
nietiging van de vertrouwde taal. C..) De fragmenten zijn zo gekozen dat ze allerlei mo-
dellen van taalgebruik representeren. Wat ze grotendeels gemeenschappelijk hebben is,
dat aan de woorden ervan waarden worden toegekend C ..) die die woorden uit zichzelf
niet (rneer) hebben. fraaie holle pilaren houden hele gebouwen overeind. De auteur laat
ze in veel gevallen zelf hun onwaarde, holheid of valsheid aantonen. C ..) In de beste ge-
vall en wordt niet alleen de taalorde, maar ook gevestigde orden door die taal bijeenge-
houden, omver gegooid'.

Het door Vogelaar gehanteerde precede is volgens Fens echter lang niet altijd
succesvol:

'hele stukken blijven niet alleen duister, ze zijn - ook al zie je de wijze waarop de auteur
met zijn taalagressie bezig is - niet leesbaar. Alle herkenbaarheden zijn vermeden, er
wordt geen concessie gedaan en gezien de opzet van het boek is dat begrijpelijk. Je
vraagt je af of dat niet een averechts effect heeft, vemietigen van het vele gelezene kan
toch aileen maar via leesbare stukken C.) bereikt worden C ..) Nu zou het boek wei eens
- en erger kan het niet gezien de opzet ervan - de werk- en werfkracht van het literaire
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onderonsje kunnen hebben. Al hoop ik van niet (...) Voor wie het goed leest zal nog
weinig geproduceerde taal vanzelfsprekend zijn'.

In de eerste helft van de zeventiger jaren publiceert Vogelaar geen nieuwe
verhalend prozatitel, maar verschijnt aileen beschouwend werk van zijn hand.
In deze periode komen achtereenvolgens de door Vogelaar geredigeerde
bundel Kunst als kritiek (1972) en zijn kritiekenbundel Konfrontaties (1974)
uit. Aan het eerstgenoemde werk worden in de Nederlandse dag- en week-
bladpers acht beschouwingen gewijd. De grootste helft van de recensenten
heeft veel waardering voor het boek. Het zou een belangrijke impuls beteke-
nen voor de ideeenvorming omtrent de relatie tussen kunst en maatschappij
en een diepgaand en genuanceerd inzicht verschaffen in de ontwikkeling en
problemen van de materialistische kunsttheorie en methode.

Naar aanleiding van de bundel Konfrontaties verschijnt een zestal dag- en
weekbladrecensies. Alleen de besprekingen van Verdaasdonk en Noordegraaf
hebben een overwegend positieve strekking. De overige critici hebben grate
bezwaren tegen de literair-kritische uitgangspunten en werkwijze van Voge-
laar. Poll kenschetst hem als een rigide, dogma tisch criticus met een blinde
vlek voor literatuur, die niet zou sporen met zijn eenzijdige, materialistische
literatuuropvatting. Fens toont zich weliswaar aanmerkelijk gematigder in zijn
oordeel, maar dit neemt niet weg dat hij eveneens bezwaar maakt tegen Vo-
gelaars kritieken. Hierin zouden lezen en schrijven worden gereduceerd tot
hun maatschappelijke functies en zou sprake zijn van een opvallend gebrek
aan relativeringsvermogen. Wei merken zowel Poll als Fens op dat zij, vanuit
een andere invalshoek werkend, in veel gevallen tot eenzelfde oordeel als
Vogelaar komen.

In 1976, bijna zes jaar na het uitkomen van Kaleidiafragmenten, verschijnt
een nieuwe prazapublikatie van Vogelaars hand. Het betreft de in de bundel
Het mes in bet beeld opgenomen 'rnontage-tekst' Ik in Kapitaal. Naast de
tekst van Vogelaar bevat de bundel prozateksten van Lidy van Marissing en
Daniel Robberechts en een begeleidend essay van Hugo Verdaasdonk. De
bundel krijgt in de Nederlandse pers acht besprekingen, die qua opzet en
strekking sterk uiteenlopen. In een aantal besprekingen wordt niet zozeer in-
gegaan op de drie 'montage-teksten' uit bundel, maar wordt vooral aandacht
besteed aan de literaire uitgangspunten van de auteurs en aan de positie en
functie van experimentele teksten. Het oordeel van de recensenten over de
bundel vertoont nogal wat varia tie, evenals de wijze waarap dit oordeel
onder woorden wordt gebracht. Van de besprekingen hebben alleen die van
Mertens en Schuitemaker een duidelijk positieve strekking. Eerstgenoemde
maakt in een omvangrijke bespreking in De Groene Amsterdammer zijn onge-
noegen kenbaar over de neiging die er onder Nederlandse critici zou bestaan
om experimentele werken als ontoegankelijk en onverstaanbaar van tafel te
vegen. In zijn optiek zijn ze dat allerminst, maar vergen ze een fundamenteel
andere benaderingswijze dan binnen de traditionele literatuur gebruikelijk zou
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zijn, Schuitemaker besteedt in de Volkskrant uitvoerig aandacht aan de Euro-
pese context waarin het werk van de auteurs van Het mes in bet beeld vol-
gens hem gesitueerd en gelezen dient te worden. Volgens hem is de Neder-
landse literatuur via deze auteurs tenminste nog enigszins verbonden met de
Europese. De overige critici staan ambivalent, zo al niet negatief tegenover
het werk van de betrokken auteurs. Uitgesproken negatief van toon is de re-
censie van 't Hart in Hollands Diep. Hij betreurt het dat de experimentele
schrijvers uit de zestiger jaren nog niet definitief van het toneel verdwenen
zijn:

'niet omdat het experimentele proza op zichzelf zou hebben afgedaan (dat zou ik jammer
vinden) maar omdat de ermee gepaard gaande onverdraagzaamheid zo benauwend was,
alsmede de pretentie van deze experimentelen dat de arbeidersklasse juist op dit proza
zat te wachten'.

Van de teksten uit de bundel vindt hij aileen die van Robberechts de moeite
waarde. Op de overige drie teksten kan men volgens hem 'het best de litera i-
re demontage-techniek toepassen. Tussen duim en wijsvinger nemen en
scheuren maar'. Verscheidene critici signaleren een discrepantie tussen het-
geen de auteurs beogen en dat wat zij in en met hun werk realiseren. Zo
vindt Nuis, die in zijn bespreking uitgebreid ingaat op de literaire opvattingen
van Vogelaar, dat Vogelaar en ook Robberechts vaak goed schrijven, 'on-
danks en strikt genomen in strijd met de theorieen die ze aanhangen'. En Van
Dee! constateert dat het eenheidsconcept in de traditione!e literatuur, waarte-
gen de experimentelen zich kanten, ook in hun eigen werk een wezenlijke
rol speelt. Een bezwaar is voor hem

'dat van deze literatuur vrijwel niemand kennis neernt. Men moet al behoorlijk op de
hoogte zijn van de traditionele literatuur wil men iets zien in kritiek op de daarin gehan-
teerde literaire technieken C.) men moet weten waartegen dit werk (=experimentele tek-
sten) zich richt. Het nare is aileen dat in zo'n geval de bewustwording eigenlijk al heeft
plaatsgevonden'.

Twee jaar na de verschijning van Het mes in het beeJd publiceert Vogelaar het
omvangrijke prozawerk Raadsels van het rund. De belangstelling in de dag-
en weekbladkritiek is groot, zij het in de tijd sterk gespreid, Aan het boek wor-
den tussen augustus 1978 en begin 1980 veertien, veelal uitvoerige besprekin-
gen gewijd. De kritische waardering voor Raadsels van het rund loopt sterk
uiteen. Hoewel het grootste deel van de recensenten zich in (uiterst) negatieve
zin over het werk uitlaat, is er tevens een aantal critici dat Vogelaars jongste
publikatie hogelijk waardeert. Voor eerstgenoemde categorie critici is met
name de 'ontoegankelijkheid' van Raadsels van het rund argument om het
werk af te wijzen. Het boek zou onbegrijpelijk, vervelend, kortom onleesbaar
zijn. Naar het oordeel van Nuis behelst Vogelaars nieuwe boek 'imposante ge-
heirntaal' en is het 'extra ontoegankelijk doordat het zo genadeloos d66rgaat'.
Zijn 'plichtsgetrouwe ploeteren' ziet hij niet be!oond met:

'een duidelijk beeld van Ekke als een hedendaagse ridder van de droevige figuur, een
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personage dat ik me voortaan maar voor de geest hoef te roepen om herinnerd te wor-
den aan een complexe en verhelderende visie op de werkelijkheid van de auteur: Ekke
blijft een vlek, het boek een taaie brij'.

In de NRC komt Poll tot de slotsom dat de Vogelaar van Raadsels van bet
rund, anders dan de Vogelaar van Anatomie van een glasachtig licbaam,
'niet kan schrijven', In zijn recensie bespreekt hij Raadsels van het rund in
een adem met de jongste werken van Sybren Polet en Lidyvan Marissing:

'Aile drie zijn ze sterk in lange zinnen en onpersoonlijke opsommingen, die gekruid wor-
den met vaste populaire uitdrukkingen c. ..) Waar wijst die gelijkvormigheid op? Precies:
op eerder gehoorde zinnen, bekende gebaren, gecodeerd gedrag. Zij prediken een stijl
die aanzet tot denken, die bestaat uit eigen woorden, die niet gehoorzaamt aan vaste re-
gels, en wat komt er uit hun vrije individualistische expressie te voorschijn? Een ratjetoe
van omgangstaal en slecht verteerde lectuur, opgeschreven als een verschaalde echo van
Joyce, van Brecht, van Proust en van hun leerlingen, d.w.z. als de echo van de echo van
andermans experimenten c. . .) Ze pretenderen het bewustzijn van de lezer te verstoren
c. ..) en die pretentie maakt hen, althans in de ogen van henzelf en hun gelovigen, im-
muun voor kritiek. Bij ieder teken van ergemis of verve ling zeggen zij voldaan. zie je
wei, bewijs van verstoord bewustzijn. Als zij consequent waren, zou ieder compliment
hen treurig rnoeten srernmen. Maar zo gaat dat niet. Zij genieten permanent - en de lezer
lijdt'.

Criticidie zich in eerdere besprekingen van Vogelaars werk nog tamelijk wel-
willend toonden, geven te kennen dat de grens van wat ze nog kunnen en
willen lezen thans is bereikt:

'Polet heb ik positief besproken en serieus genomen, He! mes in bet beeld van o.a. Voge-
laar en H. Verdaasdonk heb ik serieus genomen. Ik heb me verdiept in hun werkwijze,
in hun theorieen, in hun werk C ..) Ik maakte me kwaad over de verwerpelijke, naar boe-
kenverbranding riekende, verguising van collega-critici. En van dit alles heb ik nog steeds
geen spijt, maar wat die goochelaar nu gebakken heeft, sluit bij mij aile deuren'. (Van der
Doef)

Opnieuw merken enkele critici op dat de praktijk van Vogelaars schrijver-
schap niet strookt met zijn doelstellingen en intenties. In hun ogen is Raad-
sels van het rund dermate ontoegankelijk, dat het de lezer allesbehalve zou
aanzetten tot nadenken en het stellen van kritische vragen:

'Door je materiaal een aantal welomschreven C?)bewerkingen te laten ondergaan, de
taalmachine in werking te zetten, stel je als schrijver je constructies open voor discussie,
althans zo stelt Vogelaar het in theorie voor, Zijn romanpraktijk ziet er, in ieder geval in
mijn ogen, heel anders uit. Het hoe, waarom en waartoe van zijn bewerkingen (opera-
ties) bleef voor mij een volslagen raadsel'. (Huizing)

In plaats van het boek als 'onleesbaar' te kwalificeren, wordt in de positieve
besprekingen juist de 'leesbaarheid' van Raadsels van het rund benadrukt.
Beekman ziet het werk als een 'uitermate interessant experiment', waarvan de
aantrekkelijkheid onder meer gelegen is 'in het feit dat Vogelaar zijn lezers de
mogelijkheid tot meer dan een manier van lezen geeft'. Bloem en Boomsma
suggereren daarenboven dat Vogelaars nieuwe boek de lezer allerlei hand-
reikingen biedt en toegankelijker is dan eerder werk van zijn hand. Volgens
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eerstgenoemde is Raadsels van bet rund 'in wezen een tegemoetkomend
boek', dat in heel zijn complexiteit bijdraagt tot 'bestaansverheldering'. Waar
in de negatieve kritieken wel wordt beweerd dar Vogelaar er niet in slaagt
zijn poeticale doelstellingen te realiseren, wordt in de positieve besprekingen
- zij het niet altijd expliciet - her tegenovergestelde standpunt verdedigd.

In de herfst van 1980, ruim twee jaar na Raadsels van bet Rund, komt de
titel Aile vlees uit. In vergelijking met zijn voorganger ontvangt het boek wei-
nig aandacht in de dag- en weekbladkritiek. In de periode tussen november
1980 en juni 1981 verschijnen zeven recensies. De critici laten zich vrijwel
allemaal op positieve wijze over het werk uit. Uitzondering vormt Visser, die
in de Leeuwarder Courant een reprise van de negatieve kritieken op Raadsels
van bet rund levert. In aile besprekingen wordt ingegaan op Vogelaars opvat-
tingen over de aard en functie van zijn werk, waarbij in de positieve bespre-
kingen opnieuw wordt gei'mpliceerd dat Vogelaar zijn poeticale ideeen in Aile
vlees uitwerkt en in praktijk brengt. Den Boef noemt het kenmerkend voor
Vogelaar

'dat hij de lezer geen afgerond, rechtIijnig en gesloten produkt voorschotelt, maar "werk
in uitvoering", werk dat de Iezer zelf moet verzetten om zijn eigen boek samen te stellen.
De auteur heeft wel een aantal huIpmiddeIen in de tekst verwerkt, zoals de wijze waarop
hij de diverse tekstfragmenten aan elkaar monteert, verwijzingen, motieven, thema's en
voorstellen voor een bepaalde Ieesvolgorde. Niet dat het proces hierdoor gemakkelijk
wordt. Ondanks de steun in de tekst bIijft er nog genoeg over waar een onwennige Iezer
moeite mee kan hebben. Zo is alles in Vogelaars werk geconstrueerd uit elementen van
taal, ook de personages. Deze hebben niets met realistische hoofdfiguren te rnaken, wet-
matigheden uit psychologische romans zijn op hen niet van toepassing (. ..) Gezien het
feit dar Vogelaar zowel in theoretische stukken als door uitspraken van personages in
zijn niet-rheoretische stukken C.) dezeIfde onderwerpen aansnijdt, kun je stellen dat ook
in de boeken aan een poetica wordt gewerkt. Dit is ook in Aile vlees het geval. Belangn]-
ker is dat zo'n poetica er verder ook werkelijk wordr uitgevoerd'.

Na het uitkomen van Aile vlees duurt het circa acht jaar, alvorens Vogelaar
zijn volgende prozatitel publiceert." In de loop van de jaren tachtig verschij-
nen echter wei twee bundels met kritieken en essays van zijn hand. De bun-
del Orientaties (983) wordt in zes dag- en weekbladen uitvoerig besproken.
De reacties van de betrokken critici zijn gemengd. De recensent van Her-
uormd Nederland betitelt Vogelaar tot een 'Don Quichotte zonder tragiek of
humor'. Hij is de enige criticus wiens oordeel over de bundel onverdeeld ne-
gatief uitvalt. Ook Goedegebuure, Peeters en Warren geven te kennen grote
bezwaren tegen Vogelaars benadering te hebben, maar hun besprekingen be-
vatten daamaast een aantal positieve kwalificaties. Laatstgenoemde critici oor-
delen zeer negatief over de in de bundel verzamelde Kommentaren, maar
uiten wei waardering voor Vogelaars kritieken. Volgens Peeters bevat de af-
deling Kritieken vee! stukken 'die de schrijvers recht doen en intelligent zijn

6 Afgezien van de onder pseudoniem verscheen novelle Nora - een val (1984) en het kinder-
boek Het gebeim van de bolboeden (986)
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geschreven' en ook Warren constateert dat Vogelaar in zijn kritieken wel de-
gelijk 'niveau bereikt'. Goedegebuure kan daarentegen weinig waardering op-
brengen voor de 'rigide' kritieken in Orientaties, maar wel voor de afdeling
Kommentaren, waarin Vogelaar 'bij vlagen de souplesse en genuanceerdheid
zelve' zou zijn. De overige critici - Boomsma, Beurskens en Clercx - laten
zich uitsluitend in positieve termen over Orientaties uit. Zijwijzen erop dat de
gebundelde stukken nauw aansluiten bij Vogelaars prozawerk en tevens als
een toelichting op dit werk gelezen kunnen worden. Alledrie constateren zij
in hun besprekingen dat zich in Vogelaars kritische praktijk een duidelijke
verschuiving heeft voorgedaan, die al in de titel van de bundel tot uitdrukking
zou komen. In De Groene Amsterdammer kenschetst Beurskens deze ver-
schuiving aldus:

'(Maar) globaal gezien is het polemisch karakter van Vogelaars artikels een belangrijk
eind (verder) uit het centrum geschoven, in ieder geval is de kritiek op de literaire sei-
zoenoogsten vee I meer impliciet geworden C.) Echte oordelen komt men in de bijna
dertig recensies bijna niet meer tegen. AIleen het feit dat Vogelaar nu duidelijk zelf kiest
voor de bespreking van bepaalde boeken, houdt nog een waarde-oordeel in en dat valt
dan voornamelijk uit in positieve richting (. ..) Wie respekt voor een bepaalde zaak heeft,
doet in de eerste plaats zijn best om die zaak zijn specifieke aspekten te laten behouden
(. ..) zo iemand zal de laatste zijn die overal etiketten op wi! plakken. Vandaar dat veel
van Vogelaars recensies in Orientaties grotendeels informatief zijn C'blijven", zou de
slechte verstaander hier schrijven) (. ..) Zeer vee I van wat er in die recensies gesteld
wordt, kan ook gelezen worden als informatie over Vogelaars werk ("overige werk" ,
want ook deze orienta ties kunnen langzamerhand niet meer los gelezen worden)'.

Aan de essaybundel Terugscbrijuen (1987) worden zeven omvangrijke recen-
sies gewijd. Vrijwel aile betrokkenen laten zich in overwegend positieve zin
over het boek uit. Van Deel en Raat zijn vollof voor de bundel, die een voor
Nederlandse begrippen ongebruikelijk 'hoog soortelijk gewicht' zou hebben
en waarin Vogelaar met een 'onmiskenbare affiniteit en kennis van zaken'
over verwante geesten zou schrijven. Peeters, Goedegebuure en Warren heb-
ben weliswaar ook ten aanzien van Vogelaars jongste bundel bedenkingen,
maar tonen zich niettemin onder de indruk van Vogelaars essays. Naar hun
oordeel getuigen deze van 'affiniteit', een 'begerenswaardige belezenheid' en
een 'onrniskenbaar inzicht' in de behandelde schrijvers. Meermalen wordt in
de besprekingen gewezen op de ook al naar aanleiding van Orientaties ge-
constateerde verandering in Vogelaars beschouwend werk.
Van Deel merkt op dat wie van Vogelaar de indruk heeft dat

'hij een dogmatische, kille schrijver is bedrogen uitfkomt). Terugscbrijten heeft als essay-
bundel een hoog soortelijk gewicht. Het is al weinig gebruikelijk dat in ons land op dit
niveau wordt nagedacht over groten als Dostojewski, Kafka, Woolf C ..) en ook kornt het
weinig voor dat iemand zo goed thuis is in het werk van bijvoorbeeld Valery, Blanchard,
Barthes. Nog ongebruikelijker is dat iemand al zijn essays zo kan infiltreren met een
eigen belang bij het geschrevene (. ..) De essayist Vogelaar, net zo goed als de roman-
schrijver (die twee gaan hand in hand) doet op een gedreven en erudiete manier onder-
zoek naar levenswerken die onvoltooid bleven (...) Bekende kwesties, zoals die van het
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fragmentansch schrijven snijdt Vogelaar hier nieuw en vanuit veel gezichtspunten bezien
aan C.) Naast C..) meer algemene beschouwingen bevat Terugscbrijoen een massa diep-
gaande inzichten in het werk van genoemde schrijvers. Het boek is het programma van
Vogelaar C.') Het is bovendien een programma voor de lezer. In bijna elk geval nam ik
mij C.) voor het werk van de behandelde schrijver te gaan lezen of C') herlezen; zo
overtuigend weer VogeJaar de indruk te wekken dat de door hem besproken auteurs en
werken tot de interessantste behoren die er zijn'.

De bundel Verdwijningen (1988) ontvangt evenals Aile vlees betrekkelijk ge-
ringe aandacht van de zijde van dag- en weekbladrecensenten. Eind 1988 ver-
schijnt een achttal besprekingen van het boek. Van de betrokken critici heeft
aileen Offermans al eerder aandacht aan Vogelaars werk besteed. Ook bij de-
ze gelegenheid geeft hij te kennen grote waardering voor Vogelaars veelzijdi-
ge schrijverschap te hebben. De overige recensenten zijn pas in de tachtiger
jaren met hun literair-kritische activiteiten begonnen. In hun besprekingen la-
ten ze zich vrijwel allemaal in overwegend positieve termen over Vogelaars
nieuwe boek uit. Volkskrant-criticus Heumakers heeft als enige grote beden-
kingen bij Verdwijningen, dat naar zijn mening een wei zeer vrijblijvend spel
met de taal betreft. In zijn bespreking voor Vrij Nederland constateert Offer-
mans dat

'pluriformiteit C.) niet aileen karakteristiek (is) voor Vogelaars gedreven schrijverschap
als zodanig, ze is het ook, in toenemende mate voor zijn afzonderlijke boeken: in Ver-
dunjningen komen de meest uiteenlopende therna's aan de orde in ruim zestig - ja wat?
C .. ) Het gaat om oefeningen in de zin waarin goede essays dat zijn: pogingen om via de
taal door te dringen in tot dan toe onbekende, of liever: nooit op die manier in kaart ge-
brachte regionen van het bestaan. Bij Vogelaar is het verschil tussen prozatekst en essay
in elk geval gradueel, het heeft minder met intenties en werkwijze te maken dan met de
dimensies van de taal die het werk moet verzetten: in het essay gaar het meer om de be-
gripsmatige kant van de taal, in de prozatekst meer om de materiele kant C') Vogelaar
balanceert altijd op de scherpst denkbare rand van (on)verstaanbaarheid, elke vanzelf-
sprekende omgang met de taal heeft hij zich ontzegd (...)Het boek eindigt niet met een
verdwijning, maar met een verschijning - en weI die van ene meneer Taats C ..) Een boek
als Verdtuijningeri was er in de Nederlandse Iiteratuur nog niet (. ..), een figuur die zich
kan meten met illustere buitenlandse voorgangers als Teste en Plume evenmin. Toch zou
het mij niet verbazen als Taats het nog eens zo ver schopte'.

Ontwikkeling belangstelling en waardering
Tabel 33 laat zien dat de creatieve prozapublikaties van Vogelaar in de perio-
de 1965-1970 vrijwel onverdeeld positieve aandacht in de dag- en weekblad-
kritiek ontvangen.
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Tabel 33. De literair-kritiscbe receptie van Vogelaars creatieve werk.

ITITEl- IKO AN vI] GE HE KA ME RA Al VE Dol

Nederlandse pers 5 11 8 5 5 8 8 14 7 8 12

Landelijee bladen 3 8 3 4 3 4 7 7 3 4 8

Regionale bladen 2 3 5 1 2 4 1 7 4 4 4

Oteruegend posiiief 4 10 6 5 3 6 2 6 5 5 11

Gemengd/Onduidelijk - 1 1 - 1 - 3 - 1 2 -
Ooenoegend negatief 1 - 1 - 1 2 2 8 1 1 1

Vlaamse pers 1 2 1 1 1 1 1 4 2 1 1

Literaire tijdschriften 1 1 1 - 4 1 3 1 1 - -

• De komende en gaande man 09(5); Anatomie van een glasachtig lichaam (966); Vijand
gevraagd (967); Gedaanteverandering of een metaforiese muizenval (968); Het heeft geen
naam (968); Kaleidiafragmenten (970); Het mes in het bee1d (976); Raadsels van her
rund (978); Aile vlees (980); Verdwijningen (988); De dood als meisje van acht (1991).

Hoewe! in de besprekingen meermalen bezwaar wordt gemaakt tegen de moei-
lijke toegankelijkheid van Vogelaars geschriften, is de algemene reactie er toch
een van bewondering en waardering. Naar aanleiding van Kaleidiafragmenten
verschijnen enke!e negatieve besprekingen, maar de meeste critici laten zich
ook over dit werk in overwegend positieve bewoordingen uit. Eerder is opge-
merkt dat er in de jaren zestig binnen de Nederlandse litera ire wereld relatief
vee! belangstelling bestaat voor experimenten op literair gebied. Zo blijft de
opkomst van de nouveau-roman in Frankrijk in de Nederlandse literatuurkritiek
niet onopgemerkt en wordt met een zekere gretigheid op zoek gegaan naar
vergelijkbaar werk van vaderlandse bodem. De prozapublikaties van Vogelaar
voorzien in die zin onmiskenbaar in een behoefte,' wat mede zal hebben bijge-
dragen tot de positieve ontvangst die ze in de Nederlandse kritiek ten dee! valt.

Uit de tabel kan verder worden opgemaakt dat Vogelaars eerste zes werken
zich in een meer dan gemidde!de belangste!ling van dag- en weekbladcritici
mogen verheugen. De aantallen besprekingen die aan deze werken worden
gewijd zijn evenwe! geen van aile uitzonderlijk groot. Vermoedelijk hangt dit
onder meer samen met de zeer geringe publieke be!angstelling voor Voge-
laars werk. Hiermee zal voor bepaalde (vooral regionale) bladen een stimu-
lans hebben ontbroken om aandacht aan zijn werk te besteden.

Vogelaars eerste prozapublikatie ontvangt, zoals de meeste debuutwerken,
een betrekkelijk klein aantal recensies, waarin tevens andere titels worden be-

7 UitgeverijMeulenhoff spee1thierop in door Vogelaars eerste publikaties te lanceren als werken
die aansluiten bij vemieuwingen in her buitenland.
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spraken. Daama volgen nieuwe publikaties elkaar in hoog tempo op. Vijand
gevraagd, Gedaanteuerandering en Het beeft geen naam verschijnen in een
tijdsbestek van nog geen anderhalf jaar. Het re!atief geringe aantal dag- en
weekbladrecensies van de twee laatstgenoemde tite!s is daar waarschijnlijk
deels op terug te voeren. Bij de bunde! Kaleidiafragmenten, die circa twee
jaar later uitkomt, ligt de hoevee!heid recensies weer op hetzelfde niveau als
bij Vijand gevraagd. Hierbij kan worden aangetekend Voge!aar enige tijd
voor de verschijning van Kaleidiafragmenten de Van der Hoogtprijs heeft
ontvangen voor Het beeft geen naam. Hoewel dit nauwelijks leidt tot extra
aandacht voor laatstgenoemd werk, heeft de toe kenning van de prijs" moge-
lijk we! de kritische be!angstelling voor nieuw werk van Voge!aars hand in
positieve zin beinvloed.

In de eerste helft van de jaren zeventig publiceert Voge!aar geen nieuwe
prozatitel. De bundel Het mes in bet beeld, die hij in 1976 samen met enke!e
andere auteurs uitbrengt, ontvangt evenals Kaleidiafragmenten een substan-
tieel aantal besprekingen. In tegenstelling tot de recensies van laatstgenoemde
bunde! zijn deze niet langer overwegend positief van strekking. Het omvang-
rijke prozawerk dat Voge!aar twee jaar later het licht doet zien, ondervindt
brede belangstelling in de dag- en weekbladpers. Hoewe! Raadsels van bet
rund geruime tijd hoog genoteerd staat in een door critici samengestelde boe-
kentop voor de KRO, blijken de kritische oordelen in de recensies van het
boek sterk uiteen te lopeno De meeste critici laten zich op zeer negatieve wij-
ze over Raadsels van bet rund uit, maar er is ook een aantal critici dat het
boek zeer lovend bespreekt. Bij het uitkomen van Aile vlees is het aantal re-
censenten dat erop reageert met de helft afgenomen. De critici die aandacht
aan de titel besteden, geven in meerderheid te kennen dat zij grate waarde-
ring voor het boek hebben. De kritische belangstelling voor de prazatitel die
Voge!aar acht jaar later publiceert levert een vergelijkbaar beeld op. Aan Ver-
dwijningen worden acht, voomamelijk positieve besprekingen gewijd.

De literair-kritische waardering voor Vogelaars proza geeft dus in de tweede
helft van de zeventiger jaren een duidelijke teruggang te zien. Weliswaar wor-
den ook de werken die hij na Kaleidiafragmenten publiceert door een aantal
critici hogelijk gewaardeerd, maar in de meeste dag- en weekbladen worden
ze negatief bespraken of krijgen ze helemaal geen aandacht. Deze ontwikke-
ling manifesteert zich deels ook op andere fronten. Mocht Vogelaar in de eer-
ste fase van zijn loopbaan enkele literaire prijzen in ontvangst nemen,? na

8 Door een jury bestaande uit: Hella Haasse, Genit Borgers, P.H. Dubois, Kees Fens en Paul de
Wispelaere.
9 He! radiofonisch gedicht Folie a Deux levert hem in 1965 de poeziepriis op in een door de
VARA uitgeschreven literaire wedstrijd. In 1969 ontvangt hij - overigens voor zijn derde proza-
werk Vi/and geuraagd - de debutantenprijs van de gemeente Hilvarenbeek en in 1970 de reeds
vermelde Van der Hoogtprijs.
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1970 valt zijn prozawerk geen nieuwe bekroningen ten dee!. In het over-
zichtsartikel over het proza in Nederland dat begin jaren zeventig in Literair
Lustrum 2 verschijnt, wordt het werk van Vogelaar zeer positief besproken.
Bovendien is in de afdeling Profielen een aparte beschouwing over zijn proza
opgenornen." In het daaropvolgende decennium daarentegen, wordt in lite-
raire overzichten en essays over ontwikkelingen en tendensen in het Neder-
landse proza aan Vogelaars werk voornamelijk in negatieve zin gerefereerd of
geen aandacht besteed." Wei worden in de loop van de zeventiger jaren di-
verse essays aan Vogelaars proza gewijd" en ondervindt zijn werk tevens er-
kenning en financiele steun van overheidsinstellingen op literair gebied. Van
het Fonds voor de Letteren ontvangt Vogelaar vanaf het eind van de jaren
zestig (vrijwel) jaarlijks de hoogste vorm van subsidie voor full-time schrij-
vers." Verder krijgt hij voor de meeste van zijn publikaties een zogenaamd
additioneel honorarium van het Fonds en ontvangt De Bezige Bij voor het
merendeel van zijn boekuitgaven van Vogelaars werk subsidie van het minis-
terie van C.R.M./W.V.C.

De receptie van Vogelaar beschouwend werk kent een andersoortig verloop
dan die van zijn proza. Zijn beschouwende bezigheden geven van meet af
aan aanleiding tot sterk uiteenlopende reacties. Een aantal collega-literatoren
toont grote waardering voor Vogelaars literair-kritische en essayistische activi-
teiten. Het betreft hier voor het merendeel met het tijdschrift Raster geasso-
cieerde critici en auteurs. Naar het oordeel van de betrokkenen beschikt Vo-
gelaar over een omvattende visie op het complexe verschijnsel literatuur. In
tegenstelling tot de meeste andere Nederlandse critici, zou hij literaire werken
vanuit een expliciete en consistente literatuuropvatting aan de hand van in-
zichtelijke beoordelingscriteria bespreken.

Oak zijn inspanningen om de kunst- en literatuurtheoretische geschriften
van Adorno en Benjamin en andere neo-marxistische auteurs in Nederland
bredere bekendheid te verschaffen, ondervinden waardering, getuige onder
meer de positieve reacties van De Wispelaere, Bloem en Van Marissing op de
bundel Kunst als kritiek. Buiten de dag- en weekbladkritiek ontvangt Voge-
laars beschouwend werk eveneens blijken van erkenning. Het Willem Kloos-
Fonds verstrekt hem in 1973 een opdracht tot het schrijven van een bundel
kritieken en essays, war in 1974 resulteert in de bundel Konjrontaties, en in

10 Zie BijlageVIII-C,De Wispelaere (1973) en Bloem (973).
11 Zie Bijlage VIU-C en Bronnen: Peeters en Kaal (1975), Goedegebuure (1976b), Brokken
(1977), Nuis (1977, 1979 en 1980), Diepstraten en Kuyper (978), Van Dijl (979), Brouwers
(1979), De Rover (1979 en 1982),De Moor 0980b).
12 Zie Bijlage VIII-C.
13 Tot 1976 is dar het zogeheten stipendiurn, vanaf dat jaar de zogenoemde 12-maands-werk-
beurs. In de jaren 1972, 1974 en 1975 krijgt Vogelaar een lagere vorrn van subsidie (een zoge-
naamde werkbeurs) van het Fonds, hetgeen wellicht verband houdt met zijn docentschap in de
betrokken periode.
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1976 wordt hem de essay-opdracht van de gemeente Amsterdam verleend.
Vogelaars beschouwend proza - met name zijn literair-kritische werk-

wept in de jaren zeventig echter eerst en vooral weerstanden op. De kritie-
kenbundel Konfrontaties wordt in overwegend negatieve zin besproken. En-
kele prominente critici (Fens en Poll) geven in hun bespreking van de bundel
te kennen dat zij grote bezwaren tegen de literair-kritische benadering van
Vogelaar hebben.

Tabel 34. De literair-kritische receptie van Vogelaars beschouwend werk.

TITEL' Kunst als kritiek Konfrontaties Orienta ties Terugschrijven
(972) (974) (982) (1987)

Nederlandse pers 8 6 6 7

Landelijhe bladen 4 5 5 5

Regionale bladen 4 1 1 2

Oteruiegend positief 5 2 2 7

GemengdiOnduidelijk - - 3 -

Overwegend negatief 3 4 1 -

Vlaamse pers 1 - 2 -

Literaire tijdschriften 2 1 - 2

Van dergelijke afwijzende reacties is niet aIleen sprake bij het uitkomen van
Konfrontaties. In de loop van de jaren zeventig laten diverse coIlega-litera-
tuurbeschouwers zich in (overwegend) negatieve termen over Vogelaars lite-
rair-kritische bezigheden uit. In een essay in De Gids (1972) licht Anbeek uit-
voerig toe, waarom hij de opvattingen van Vogelaar - ook al zou deze zich
als criticus vanwege zijn duidelijke uitgangspunten in gunstige zin onderschei-
den - onhoudbaar acht. 14 Nuis merkt in zijn recensie van Het mes in het beeld
op dat de criticus Vogelaar een scherper oog heeft voor de maatschappelijke
rol van de schrijver dan veel aanhangers van literatuuropvattingen, die aIle
nadruk leggen op de eigen aard van het litera ire werk. De 'logge leerstellig-
heid' van Vogelaars literatuuropvattelijke uitgangspunten vormt voor hem
evenwel een onoverkomelijk bezwaar. Volgens Goedegebuure mag de criti-
cus Vogelaar zijn normen dan wei steeds duidelijk hebben geformuleerd,
maar vertegenwoordigen zijn 'Ieesmodellen' weinig meer dan 'schoolse scha-
blones waarmee kreatief minder bedeeIde schrijvers, kritici en lezers literatuur
kunnen aanleren'. 15 Misschien wel de meest in het oogspringende kritiek komt

14 Zie Bijlage VIII-C.
15 Zie Bijlage VIII-E, Goedegebuure 0977: 67).
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van Peeters, die zich in de jaren zeventig meennalen op zeer negatieve wijze
over Vogelaars Iiteratuurbenadering uitlaat."

Terwijl in de zeventiger jaren in de literatuurkritiek vooral negatief op Vo-
gelaars beschouwende activiteiten wordt gereageerd, neemt in de jaren tach-
tig het aantal positieve reacties van collega-critiei toe, veelal onder verwijzing
naar Vogelaars gewijzigde houding en orientatie als criticus. De in Orienta ties
bijeengebrachte stukken worden in de dag- en weekbladkritiek aanmerkelijk
positiever ontvangen dan de eerder gebundelde kritieken en conunentaren.
Zelfs 'verklaarde tegenstanders' als Peeters en Goedegebuure geven te ken-
nen dat zij Vogelaars beschouwingen tot op zekere hoogte wei degelijk kun-
nen waarderen. Bij het uitkomen van de essaybundel Terugscbrijuen in 1987
lijkt het tij definitief in Vogelaars voordeel gekenterd. Op de bundel wordt in
dag- en weekbladen overwegend positief gereageerd en gerenornmeerde cri-
tiei als Van Deel en Raat laten zich uiterst lovend over de verzamelde essays
uit.

De verbreding van de waardering voor Vogelaars beschouwend werk in de
tachtiger jaren komt ook via andere kanalen dan recensies tot uitdrukking. Te-
rugscbrijuen wordt in 1988 genornineerd voor de AKO-prijsl7en beleeft in
datzeIfde jaar een herdruk. In de literair-kritische commentaren naar aanlei-
ding van de AKO-norninatieswordt Vogelaars voordracht niet bestreden, be-
halve door Poll die her over de hele linie met de jury oneens is. Een jaar later
wordt de bundel bekroond met de Busken Huetprijs."

3 De critici van Vogelaar

In Mertens (980)19 wordt de cesuur in de literair-kritische receptie van Voge-
laars prozawerk in verband gebracht met de activiteiten, die deze in de eerste
helft van de jaren zeventig op literatuurbeschouwelijk vlak heeft ontplooid."

'Vogelaar werd bij zijn vroegere werk nog geprezen als een buitensraander, een der wei-
nigen die aansloot bij de vemieuwingen in het buitenland (...) Sinds het begin van de ja-
ren 70 wordt hij evenwel niet langer als buitenstaander beschouwd. Vanaf die tijd rnani-
festeerde hij zich als criticus in De Groene Amsterdammer, waarin hij het literaire klimaat
bekritiseerde. Hij introduceerde studies op het terrein van de marxistische literatuurbena-
dering, waardoor ook her politi eke aspect van zijn literaire produktie geprofileerd werd
(...) Anderzijds ontstond er in de literaire kritiek steeds meer een aversie tegen de experi-

16 Zie Bijlage VIII-E, Peeters (1976, 1979 en 1981).
17 Door een jury bestaande uit: H. d'Ancona (voorzitter), J Bernlef, F. Boenders, D. Meijsing en
JJ Oversteegen.
18 Volgens de adviescommissie - bestaande uit Anthony Mertens, Henk Propper en jan van der
Vegt - vragen de 'niet zelden provocerende, altijd enthousiasmerende stukken' uit de bundel om
een reactie en wordt her tijd 'om eens terug te schrijven',
19 Zie Bijlage VIII-C..
20 Zie Bijlage VITI-D,Gottlieb (1987), waarin Vogelaar een vergelijkbare verklaring voor de
verrninderde literair-kritische waardering voor zijn prozawerk geeft.
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mente Ie literatuur C..) Het zouden deze factoren weI eens kunnen zijn, die de moeilijk-
heidsgraad van Vogelaars werk tot een onoverkomelijk bezwaar hebben gemaakt voor
een groat aantal critici'.

Voor een beter begrip van de geconstateerde kentering in de literair-kritische
receptie van Vogelaars prozawerk, kan mijns inziens echter niet worden vol-
staan met een verwijzing naar de weerstanden die zijn literair-kritische prak-
tijk in de jaren zeventig oproept en het ontstaan van een groeiende aversie te-
gen experimente!e literatuur in de Nederlandse kritiek. Evenmin kan de toe-
name van de literair-kritische waardering voor Vogelaars beschouwende be-
zigheden in de tachtiger jaren, zonder meer op conto worden geschreven van
de ontegenzeglijke verandering die zijn beschouwende praktijk vanaf het eind
van de jaren zeventig te zien geeft. De ontwikkeling van de literair-kritische
aandacht voor Vogelaars werk dient tevens in re!atie te worden bezien met de
in hoofdstuk V geschetste veranderingen die vanaf omstreeks 1970 in de
Nederlandse literaire constellatie plaatsvinden.

De critici die de werken van Vogelaar in de tweede helft van de zestiger ja-
ren onder ogen krijgen en bespreken, behoren voor het overgrote dee! tot
een oudere genera tie dan Voge!aar. Hetze!fde ge!dt voor de prozaschrijvers
die in deze periode van zich doen spreken, respectievelijk dingen om de aan-
dacht van de literaire kritiek en waarmee Voge!aar als beginnend auteur moet
concurreren. Dit betekent aan de ene kant dat hij in een zeker isolement ver-
keert, in die zin dat hij het moet stellen zonder de steun die een coalitie met
leeftijdgenoten (auteurs en critici) voor een nieuwkomer in de literaire were!d
kan betekenen. Anderzijds, dat hij in de eerste jaren van zijn loopbaan betrek-
kelijk weinig te maken he eft met de vaak scherpe onderlinge concurrentie
tussen generatiegenoten. In Hoofdstuk V is uiteengezet hoe hier rond 1970
verandering in komt. In de loop van de jaren zeventig dient een groot aantal
generatiegenoten van Vogelaar zich aan als schrijver of criticus.

De wisseling van de wacht die gedurende de zeventiger jaren in de Neder-
landse kritiek plaatsvindt, komt tot uitdrukking in Bijlage VIII-B. De critici die
na 1975 op Vogelaars werk reageren, zijn voor het merendeel anderen dan
degenen die zijn geschriften in de daaraan voorafgaande periode bespreken.
Het grootste deel van de critici heeft slechts eenmaal een bespreking gele-
verd. De kortstondige belangstelling van deze critici voor Vogelaars werk kan
deels worden teruggevoerd op de periode waarin ze als prozarecensent werk-
zaam zijn. Geen enkele criticus heeft het werk van Voge!aar gedurende diens
he!e loopbaan als recensent gevolgd. WeI is er zowel in de periode 1965-1975
als in de daaropvolgende peri ode een aantal critici dat meermalen (positieve)
aandacht aan zijn werk besteed.

In de eerste fase van Voge!aars schrijverschap wijden Buddingh, Berghuis,
Bernlef, Fens, De Wispe!aere en Bloem aan meerdere van zijn publikaties een
overwegend positieve recensie. Fens en De Wispe!aere geven voorts als jury-
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lid van de Van der Hoogtprijs 1970 blijk van waardering voor Vogelaars
schrijverschap. Daarmee kan Vogelaar zich in de beginfase van zijn loopbaan
verheugen in de positieve belangstelling van een aantal gerenomrneerde criti-
ci, alleggen deze met uitzondering van Bloem en De Wispelaere geen opval-
lende inzet v~~r zijn werk aan de dag. Bernlef besteedt weliswaar aandacht
aan vrijwel aile werken die Vogelaar in deze periode publiceert, maar kan ge-
zien het gereserveerde karakter van zijn besprekingen toch moeilijk als een
pleitbezorger van Vogelaars werk worden aangemerkt. Fens en Buddingh be-
spreken slechts een aantal van de betreffende werken en zijn evenmin als
Bernlef onverdeeld positief in hun oordeel. Ook de overige recensenten van
Vogelaars eerste werken hebben bedenkingen, met name ten aanzien van de
leesbaarheid ervan. Dit geldt niet of in veel mindere mate voor Bloem en De
Wispelaere. Hoewel Bloem slechts enkele besprekingen publiceert, duidt het
feit dat hij als poeziecriticus diverse malen aandacht aan het proza van Voge-
laar besteedt op grote waardering. De strekking van zijn beschouwingen,
waarin uitsluitend in positieve termen over Vogelaars werk wordt gesproken,
bevestigt dit. Van de hand van De Wispelaere verschijnt naar aanleiding van
bijna elke titel die Vogelaar v66r 1975 publiceert, een uitvoerige, positieve be-
spreking in Het Vaderland. Zowel Bloem als De Wispelaere geven bovendien
als essayist uitdrukking aan hun waardering voor Vogelaars proza."

Behalve Bloem, die in Vrij Nederland een uitgebreide bespreking levert van
Raadsels van bet rund, heeft geen van de zojuist genoemde critici aandacht
besteed aan Vogelaars latere werk. Hierbij moet in aanmerking worden geno-
men dat Buddingh, Berghuis, Fens en De Wispelaere in de loop van de jaren
zeventig stoppen met het (regelmatig) recenseren van nieuwe Nederlandse
literatuur, terwijl Bernlef zich in deze periode in hoofdzaak gaat bezighouden
met de bespreking van poezie.

Tot de nieuwe literair-kritische en essayistische garde van de jaren zeventig
behoort een aantal critici wier opvattingen over literatuur(beschouwing) nauw
verwant zijn aan die van Vogelaar: Beekman, Offermans, Mertens, Boomsma
en Den Boef. Zij zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de (posi-
tieve) aandacht die Vogelaars werk na 1975 in dag- en weekbladen en literai-
re tijdschriften ontvangt. Met name Boomsma en Mertens bested en vanaf de
tweede helft van de zeventiger jaren herhaaldelijk aandacht aan het werk van
Vogelaar. Beiden reageren niet aileen als recensent van respectievelijk De
Waarbeid en de De Groene Amsterdammer uitvoerig op diens nieuwe publi-
katies, maar wijden ook een aantal essays en interviews aan zijn werk.

Met de komst van een nieuwe lichting critici dienen zich dus tevens enkele
pleitbezorgers voor het werk van Vogelaar aan. De veranderingen in de lite-
rair-kritische constellatie hebben echter in de eerste plaats nadelige gevolgen
voor de receptie van zijn werk. Hoewel de critici die in de eerste jaren van

21 Zie Bijlage VlII-C.
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Vogelaars loopbaan op zijn werk reageren, in het algemeen zijn poeticale uit-
gangspunten niet delen en er ook onderling (soms sterk) verschillende opvat-
tingen over literatuur op nahouden, laat vrijwel elk van hen zich er in over-
wegend positieve termen over uit." In de loop van de jaren zeventig blijft van
deze relatief brede positieve literair-kritische aandacht weinig over. Na 1975
beperkt de (positieve) belangstelling voor het werk van Vogelaar zich nage-
noeg tot een kleine groep van literaire geestverwanten. Anders dan somrnige
van de critici die Vogelaars werk in de beginfase van zijn schrijverschap
meermalen positief bespreken, kunnen de betrokkenen, gezien de geringe
bijvaI die hun stellingnamen in de tweede helft van de zeventiger jaren in de
literaire wereld ondervinden, niet tot de gezaghebbende Nederlandse critici
van dat moment worden gerekend. Het gros van de critici die zich in de jaren
zeventig in de voornaamste Nederlandse kranten en tijdschriften op een regu-
liere basis met de beschouwing van recent Nederlands proza (gaan) bezig-
houden - met in hun kielzog het grootste deel van hun coIlega's in de regia-
nale dagbladpers -, reageert niet of in negatieve zin op het prozawerk van
Vogelaar. Dit geIdt onder meer voor Van DeeI, 't Hart, Kornrij, Goedegebuu-
re," de vaste recensenten van de Haagse Post en De Tijd: Nuis" en De Moor,"

22 Vermoedelijk mede geinspireerd door de op dat moment betrekkelijke grote belangstelling
voor literaire experimenten.
23 Zie bijvoorbeeld Goedegebuure 0976, Bijlage VIII-E), waarin de 'predikantenmentaliteit'
wordt gehekeld, waarvan de ideologie en het werk van Vogelaar, Van Marissing en Robberechts
en Tophoff doortrokken zouden zijn en Goedebuure 0980, ibidem), waar wordt gesteld dat de
Nederlandse beoefenaren van het 'Andere Proza', over her hoofd zien dat de door hen bewon-
derde buitenlandse voorbeelden naast 'wereldverbeteraars ook literair-technische perfectionisten
waren die zich wei degelijk bekommerden om een sluitend geheel. Het Andere Proza hier blijft
steken in compositorische chaos, gecamoufleerd door quasi-diepzinnigheid en stilistische slordig-
heid'.
24 Cf. Nuis 0980, Bijlage VIII-E) waar een lans wordt gebroken voor een 'persoonlijke' literaruur
en de experimentele literatuur van 'schrijvers als Vogelaar' tezamen met de feministische litera-
tuur wordt verworpen: 'Ik vind dat allebei opvattingen die tot niets van betekenis hebben geleid
en ook niet kunnen leiden als ze consequent worden nageleefd. C..) Bovendien heb ik de indruk
dat her gebrek aan lezersbelangstelling - her gaat hier om literatuur die in de meeste gevallen
niet zonder subsidie kan worden gepubliceerd - op den duur de spankracht ondermijnt en ge-
makkelijke zelfgenoegzaamheid binnen de eigen kring vergroor'.
25 Warn de Moor besreedt in zijn actieve literair-kritische praktijk van de zeventiger jaren in het
geheel geen aandacht aan het proza van Vogelaar. In De Moor 0980: 25, Bijlage VIII-E) merkt hij
hierover her volgende op: 'Weinig succes hebben in dit decennium de voortgaande pogingen op-
geleverd van hen die met hun boeken de ongelijkheid in de maatschappelijke structuren wilden
blootieggen C ..) Over het algemeen rnaakte dit geexperimenteer een machteloze indruk C ..) Ook
]acq Firmin Vogelaar ging, blijkens Raadsels van het rund, denken aan de samenhangen tussen
zijn boeken waarmee hij v66r zeventig debuteerde. Een uitvoerige studie over her werk van deze
auteurs, bij wie zich van de jonge schrijvers aileen Lidy van Marissing gevoegd heeft, zou op haar
plaats zijn, omdat het gaat om werk, gemaakt met technieken die een kritische begeleiding ver-
gen. Ik voelde mij echter daartoe nog niet bij machte, maar ervaar dit wei als een tekort, ook bin-
nen dit boek',
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de Vrij Nederland-critici Peeters, De Rover en Kruithof," de medewerkers van
het NRC Handelsblad Poll, Reinders en Mulder en de Parool-recensenten
Sanders, Salverda en Anker. In Hoofdstuk V is er op gewezen dat de meeste
van deze critici daarentegen wei herhaaldelijk positieve aandacht aan het
werk van een aantal nieuwe zogenoemde realistische schrijvers en/of aan het
werk van auteurs die zich vanaf 1974 groeperen rond het tijdschrift De Revi-
sor en aldus de desbetreffende auteurs, en in sommige gevallen ook zichzelf,
een prominente positie in de literaire hierarchic van de jaren zeventig en
tachtig verschaffen.

4 De rol van Vogelaar

De betekenis van nevenactiviteiten van de auteur voor de receptie van een
werk is in het voorgaande al meermalen benadrukt. De loopbaan van Vogelaar
illustreert in meer dan een opzicht het belang van de opstelling van de auteur
voor het verloop van een schrijverscarriere. Vogelaar heeft zijn creatieve werk
vrijwel steeds gecombineerd met een breed scala aan andere literaire activitei-
ten. Gezien zijn redactionele inspanningen voor onder andere de Rasterreeks
en Raster, zijnvertaalwerkzaamheden, zijnbestuurlijke en adviserende functies
in de literaire wereld en zijn intensieve literair-kritische en essayistische prak-
tijk, kan hij zander overdrijving als een veelzijdige en uiterst produktieve
auteur worden aangemerkt. Daarenboven heeft hij zich ook anderszins als een
bijzonder actieve en flexibele auteur doen kennen.

Om te beginnen heeft hij zich gedurende zijn hele loopbaan beijverd om dui-
delijk te maken waar hij als schrijver staat en hoe zijn werk gesitueerd moet
worden. In interviews," maar vooral met zijn kritieken en essays heeft hij niet
slechts gereageerd op andermans werk, maar tegelijkertijd voor een perma-
nente stroom van 'tekst en uitleg' bij zijn eigen creatieve werk gezargd. Zijn
kritieken en essays laten zich in veel gevallen lezen als een oratio pro domo.
Deze poeticale activiteiten hebben onmiskenbaar consequenties gehad voor
de receptie van Vogelaars werk, met name voor de wijze waarop critici zijn
proza hebben gesitueerd en gekarakteriseerd. Wie de recensies van zijn res-
pectieve werken in ogenschouw neemt, kan slechts constateren dat de uit-
spraken die critici hierin over de aard en ontwikkeling van Vogelaars proza
doen, tot op grote hoogte berusten op hun kennis van diens literatuuropvat-
telijke uitspraken en stellingnamen. Dit geldt nog sterker voor de essays die
in de loop der jaren aan Vogelaars werk worden gewijd.

In de tweede plaats hebben vermoedelijk weinig Nederlandse auteurs zich

26 Het mes in bet beeld en Aile vlees worden in VrIjNederland niet besproken, en de bespre-
king van Raadsels van bet rund wordt overgelaten aan poeziecriticus Rein Bloem.
Z7 Zie Bijlage VlII-O voor een overzicht van de interviews met vogelaar.
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in hun loopbaan zozeer rekenschap gegeven van veranderende verhoudingen
in de literaire wereld als Vogelaar. In elk geval zijn er niet veel auteurs die
even intensief op ontwikkelingen in de literaire constellatie hebben gerea-
geerd. De afname van de belangstelling en waardering voor zogenaamd ex-
perimenteel proza in de zeventiger jaren, heeft Vogelaar steeds bestreden en
op diverse manieren trachten te keren. In het begin van de jaren zeventig
doet hij dit vooral door zich af te zetten tegen het literair-kritische klimaat in
Nederland en herhaaldelijk kritiek te leveren op de Nederlandse literatuur die
zou worden

'omgetoverd in het innerlijk leven van individuen. Oit innerlijk leven is tijdloos. De enige
problemen die aan de orde komen zijn die tussen mannetjes en wijfjes, of jeugdherinne-
ringen die afgewerkt moeten worden (. ..) Men kan zich afvragen of het typerend is voor
de literatuur (beter: de burgerlijke literatuur) dat ze reele gebeurtenissen, die meer dan
aileen het individuele behelzen, niet adekwaat kan vatten, zelfs niet in beschrijvende of
kwasi-dokumentaire vormen C.) Is de traditionele literatuur in feite een uitdrukkings-
vorm die samenvalt met de binnenkamer, het priveleven, en is ze als vormgevingstech-
niek niet uitsluitend gebonden aan de individualistiese ideologie die met name de mid-
denstander siert?,28

Vanuit een concurrentieperspectief is het begrijpelijk, dat in zijn beschouwin-
gen met name de nieuwe zogenoemde realistische schrijvers het moeten ont-
gelden. Met dezelfde polemische instelling waarmee hij eerder het werk van
oudere auteurs naar de prullebak heeft verwezen," richt hi] zich vanaf 1971
in zijn bijdragen aan de De Groene Amsterdammer tegen het proza en de lite-
raire opvattingen van de jonge schrijversgeneratie." In zijn beschouwing Res-

tauratie van de literatuur" trekt hij van leer tegen de groeiende afkeer van
elk experiment, waarvan volgens hem over het he Ie front van de kunsten
sprake is. Steeds vaker zou worden teruggegrepen op beproefde vormen en
stijlen. Door in te spelen op 'populistische sentimenten' zou gepoogd worden
greep te krijgen op een breder publiek. 'Experimenten en geplande konstruk-
tie' zouden in toenemende mate het veld moeten ruimen voor

'het gevoel, de spontane beweging met allerlei elementen van anti-intellektualisme (. ..)
Inhoudelijk wordt kunst in het algemeen weer gepresenteerd als een veilige wijkplaats
voor de problemen van alledag (. ..) Grof gezegd kan men deze tendens samenvatten als
een vlucht voor de realiteit, ofwel een echte vlucht in de fantasie, het verleden, het exo-
tiese C.), ofwel een "innerlijke emigratie": subjektieve gevoelens of belevingen, nieuwe
zakelijkheid of neoromantiek. In de literatuur overweegt het laatste, zij het in verschillen-

28 De Groene Amsterdammer, 20 februari 1971.
29 Zie onder meer zijn interview met Van Marissing (969), waarin Vogelaar opmerkt dat de
'generatie van Hermans en Mulisch' op aile punten verstek heeft laten gaan en het debat in Raster
4 (970) nr. 2, waar Vogelaar desgevraagd verklaart dat wat hem betreft niet aUeen de generatie
van de Vijftigers, maar ook de volgende generatie 'tot en met Gard Sivik, tot en met Barbarber'
het heeft laten afweten.
30 Zie de bundel Konfrontaties, waarin een aantal van deze beschouwingen is samengebracht
in een aparte afdeling getiteld 'Hollands realisme'.
31 De Groene Amsterdammer, 21 december 1972.
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de variaties: in de poezie de stroom van praatgedichten geent op Barbarber, Buddingh en
Campen of de neoromantiek van Armando, Verhagen, Gerrit Komrij, Habakuk II de Bal-
ker, Jakob der Meistersanger, enz. In het proza: Van het Reve, Hugo Claus met zijn Het
jaar van de ereeft, Heere Heeresma, Hans Plomp, Blesheuvel, en daarnaast het meer
knusse werk C.) van Luyters, Vervoort, Van Keulen, Van Doorn, Kars en Kuik, en vele
andere namen die o.a. zijn aan te treffen in Soma'.

In de tweede helft van de zeventiger jaren geeft Vogelaars beschouwende
praktijk echter een duidelijke koersverandering te zien. Hij houdt zich in vee!
mindere mate bezig met de bespreking van Nederlandse literatuur, maar richt
zijn aandacht in de eerste plaats op (in vertaling verschenen) buitenlandse
literatuur. Een opvallend verschilpunt met zijn eerdere kritieken is dat Voge-
laar veel minder uitgesproken stelling neemt. Zijn boekbesprekingen zijn zel-
den nog polemisch van aard. Waar hij in het begin van de jaren zeventig her-
haaldelijk ten strijde trekt tegen het 'huiskarner-realisme' van de nieuwe pro-
zageneratie, besteedt hij in zijn hoedanigheid van criticus niet of nauwelijks
aandacht aan de concurrentie, die zich rond het midden van de jaren zeventig
in de vorm van het zogenaamde Revisor-proza voor de 'experimentele' litera-
tuur heeft aangediend." De door hem behandelde werken worden nooit meer
volledig gekraakt, maar in het algemeen juist met veel respect en omzichtig-
heid besproken.

Verdwenen, zowel in zijn kritieken als in zijn essays, is ook de programma-
tische gerichtheid op de maatschappelijke en politieke functies van literatuur.
Met name in zijn essays gaat Vogelaars belangstelling eerst en vooral uit naar
het schrijven als 'een problematisch geworden bezigheid' en naar de 'drijf-
veren in het schrijven' bij door hem behandelde schrijvers. Aangezien hij zich
daarbij voornamelijk buigt over alom gewaardeerd 'avantgardistisch' werk uit
de wereldliteratuur, mag ook zijn keuze van te behandelen auteurs nauwelijks
nog controversieel he ten.

Het voorgaande betekent niet, dat Vogelaar niet langer in debat zou treden
met literaire collega's. Zijn pennestrijd met Peeters in het door laatstgenoemde
aangezwengeld debat over 'De taak van de scbrijuer' (979),33 bewijst het te-
gendeel. Dit wapenfeit laat echter onverlet dat zijn beschouwende praktijk in
genoemde zin verandert.

Het lijkt erop dat de geringe waardering van veel collega's voor zijn literaire
arbeid Vogelaar tot de conclusie heeft gebracht, dat een rigide 'experimentele'
opstelling niet de aangewezen weg vormt om aan het isolement van de afge-

32 Het interview dat Vogelaar zichzelf in 1981 afneemt ('Vraag en antwoord', Raster nr. 19)
vormt een van de schaarse gelegenheden waarbij hij het 'Revisor-proza' expliciet afwijst. Vogelaar
bestempelt het daar als een 'derivaat van enkele nouveau-rornanprocedees', dat in Nederland
enkel 'salonfahig' zou zijn geworden, dankzij een gebrek aan belangstelling in Nederland voor
wat buiten het eigen taalgebied gebeurt en het ontbreken van een echte litera ire traditie zoals in
Duitsland en Frankrijk.
33 Zie Bijlage VIII-A en V1I1-E.
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lopen jaren te ontkomen, maar dat zijn en ander 'experimenteel' proza een
bredere grondslag nodig heeft om te overleven." In dit verband moet, behal-
ve op zijn gewijzigde houding en orientatie als criticus en essayist, worden
gewezen op het programma van het in 1977 heropgerichte tijdschriftRaster,
waarin Vogelaar en zijn mederedacteuren" te kennen geven dat zij de basis
van de experimentele literatuur in Nederland wil verbreden door deze in een
ruimer kader te plaatsen. Enerzijds wordt uitdrukkelijk de internationale lite-
ratuur tot aandachtsgebied verklaard, anderzijds wordt benadrukt dat men
'experimentele literatuur' in een zo breed mogelijke zin wenst op te vatten:

'Zo spreekt her vanzelf dat Raster, als ieder ander serieus blad, de bestaande vormen van
literatuur wil handhaven, uitbreiden, veranderen en, waar nodig, bestrijden. Het ligt
eveneens voor de hand dat enkele lijnen uit het recente verleden zullen worden doorge-
trokken, met dit verschil dat aan sommige ontwikkeJingen en verschijnselen - in het bi-
zonder op het gebied van de buitenlandse literatuur - minder wilJekeurig en meer ge-
ricbte aandacht zal worden geschonken. (...) Daamaast stelt de redactie zich een tijd-
schrift voor, waarin blijvend een plaats wordt ingeruimd voor werk dat afwijkt van de
gangbare of voorspelbare precedes en dar een minder gebruikelijke verschijningsvorm
heeft. Met andere woorden zij toont zich niet afkerig van het experiment in welke vorm
dan ook,.36

De consequenties die Vogelaar heeft getrokken uit de beperkte bijval voor
zijn literaire bezigheden in de [aren zeventig, lijken zich niet te hebben be-
perkt tot zijn literatuurbeschouwelijke praktijk, maar hem ook tot een bijstel-
ling van zijn creatieve praktijk te hebben gebracht. Zijn herhaalde verklaring
dat hij theorie en schrijfwerk niet langer wenst te scheiden maar steeds meer
voelt voor een 'essayistisch schrijven'" en zijn respectievelijke experimenten

34 Zie 'Vraag en Anrwoord', Raster (1981) nr. 19, waar Vogelaar schrijft dat hem een ding de af-
gelopen jaren wei duidelijk is geworden, 'namelijk dat over Ander proza praten als een aparte
geschiedenis van een bepaald 50011 literatuur met eigen wetten en kenmerken onjuist is. Het be-
vestigt de behandeling van ongebruikelijk lees- en schrijfvormen als afwijkingen. Het betekent in
feite een vrijwillige aanvaarding van her opgelegde isolement. Er is geen "traditie van het nieu-
we". Het eksperiment, ik houd toch maar vast aan dat woord, hoort thuis in de literatuur, maar
wei in de meest brede zin: het medium tekst'.
35 H.C. ten Berge en P. de Meijer, beiden ook redacteur van de zogeheten Rasterreehs, en J.
Bernief.
36 'Wat wi! Raster?', Raster (1977) nr. 1. Een vergelijkbaar streven ligt ten grondslag aan de
bloemlezing Ander proza, die de schrijver Sybren Po let in 1978 het licht doet zien. Via deze
bloemlezing probeert hij af re rekenen met het gangbare beeld van een 'marginale Nederlandse
experimentele literatuur'. Enerzijds door zoveel mogelijk Nederlandstalige auteurs onder de noe-
mer van het Ander proza te brengen, anderzijds door uitvoerig in re gaan op de aloude, intema-
tionale avantgardistische traditie, waarvan de desbetreffende schrijvers deel zouden uitmaken.
Oat de bloemlezing van Polet ook in eigen kring scherp wordt bekritiseerd (o.m. Ten Berge
1978, zie Brennen) komt vermoedelijk niet in de laatste plaats VOOI1 uit (de gerechtvaardigd ge-
bleken) angst, dar zijn weinig subtiele 'annexarie-poging' de 'experimentele zaak' meer kwaad
dan goed zou doen. Ook Offermans 0986: 147, zie Bijlage YIn-E) laat Polet acht jaar later nog
een keer weren dat "Ander proza" op die manier aanprijzen C.,) in het kamp van het "norma Ie
proza" aileen maar op de lachspieren (kon) werken'.
37 Zie o.m. 'Vraag en Antwoord' in Raster (981) nr. 19: 'lk bedoel het schrijven als proefonder-
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met diverse andere literaire genres in de jaren tachtig, kunnen worden gezien
als evenzovele pogingen om langs een andere weg de bredere waardering te
verwerven, die hem in de jaren zeventig niet ten deel is gevallen.

Zelf heeft Vogelaar vooral de vruchteloosheid en de negatieve implicaties van
zijn actieve opstelling in de literaire wereld benadrukt. Zo stelt hij enkele ja-
ren na de verschijning van de eerste aflevering van het nieuwe Raster, dat de
inspanningen van de redactie om in Nederland meer aandacht en begrip voor
'afwijkende' literatuur te kweken, tot dusver niet het gewenste resultaat heb-
ben opgeleverd:

'In de pers en in de kritiek wordt Raster zo goed als doodgezwegen. Het moet een vorm
van gemakzucht zijn die maakt dat men ons niet leest. Raster lijkt wei een signaal, een
symbool geworden voor alles wat onleesbaar is, nauwelijks iemand neemt de moeite om
de zaken eens onbevooroordeeld te onderzoeken'."

Volgens hem gaat het hier om een stelselmatige continuering van het rnisver-
stand dat hij en zijn mede-redacteuren ideologen, 'duistere constructivisten in
dienst van Marx', zouden zijn. Evenals in het debat dat hij eind 1977 voerde
met Klaas Wellinga, zijn collega-recensent bij de De Groene Amsterdammer."
distantieert Vogelaar zich in het interview met Gaarlandt van zogenaamde
moralistische opvattingen over literatuur en maatschappij en van een traditio-
nele politieke literatuur, die zijns inziens in een fundamenteel opzicht, dat
van de vormgeving, emstig tekort schiet, Raster noch hijzelf zouden een 'al-
tematief wereldbeeld', een 'blauwdruk als normenstelsel' hebben of een 'poli-
tiek-ideologische screening' toepassen, maar daarentegen juist streven naar
discussie, openheid en pluriformiteit:

'Bernlef, met wie we het vroeger zo oneens waren, hebben we gevraagd als redacteur
C.') Nog steeds is het zo dat Bernlef vreemd tegen bijvoorbeeld mijn werk aankijkt, maar
dat verhindert onze samenwerking niet. Raster heeft trouwens de meest heterogene re-
dactie van Nederland zonder dat we ooit ruzie gehad hebben C.) Literatuur is construe-

vindelijke metode, heel materieel, heel zintuiglijk ook, inclusief het cerebrale. Wie schrijft moet
zich ook meten met het wetenschappelijke denken, al is het maar om vast te stellen welke moge-
lijkheden er nog voor het schrijven zijn overgebleven. Gelukkig heeft de schrijver een grote vrij-
heid ten aanzien van de wetenschap, in het schrijven is her zoeken immers belangrijker dan her
vinden (...) literatuur of liever schrijven zie ik als werkelijkheidsbeleving, een manier om dingen
leesbaar te maken, een manier ook om zaken uit elkaar te halen en te onderzoeken hoe iets
werkt. Die manier moet je niet in procedees vastleggen. Er bestaat niet de beproefde metode. Het
gaat me dus vooral om een vrijheid van handelen'. Cf. het voorwoord bij de bundel Orientattes,
waarin Vogelaar vastsrelt dar zijn keuze van de te bespreken boeken alsmede de wijze van
bespreken, meer nog dan in Konfrontaties, aansluit bij zijn 'eigen schrijfwerk, proza en essayis-
tiek. De essays van de afgelopen jaren - over Roussel, Flaubert, Bacon, Joyce, de utopie, het
fragmentariese - sluiten naar mijn mening zo direkt aan bij mijn prozareeks Operaties, dat ik ze
daarom niet in dit boek heb opgenomen maar reserveer voor een van de volgende delen voor
de prozareeks'. De essaybundel Terugscbrijuen (1987) wordt inderdaad als Operaties 4 gepresen-
teerd.
38 BijlageVIII-D,Gaarlandt (1979).
39 De Groene Amsterdammer, december 1977en januari 1978.
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tie. Bij iedereen van de redactie staat de gedachte voorop dat proza of poezie een maak-
sel is, een controleerbaar proces waarover je moet kunnen discussieren C.)

Raster probeert een essayistiek te ontwikkelen (. ..) als verbinding naar het creatieve
werk. We willen dingen uitproberen en daar zijn verschillende methoden voor, de redac-
teuren doen dat ieder op een eigen manier'.

Opnieuw wijst hij op de intemationale orienta tie van Raster en op de veelorn-
vattende, intemationale literaire traditie, waarbinnen onder meer zijn eigen
werk zou zijn te situeren:

'In de eerste plaats is Raster een tijdschrift dat buitenlandse literatuur wil introduceren die
stelselmatig veronachtzaamd wordt C') Internationaal gezien is er een brecle stroom van
war in Nederland moeilijke, duistere, afwijkende literatuur genoemd wordt. Raster toont
aan dat een aantal mensen hier te lande geen marginale fantasten zijn, maar schrijvers die
in een eeuwenoude traditie werken, beginnend bij Sterne en Jean Paul, via Flaubert naar
Robert Walser en verder. Een gemeenschappelijke noemer voor het SOOI1 proza (en voor
poezie geldt dat net zo) heb ik niet - experimenteel proza, montage-proza, ander proza,
avantgarcle, her zijn mijns inziens allemaal onjuiste of achterhaalde begrippen'.

De afname van de literair-kritische waardering voor zijn prozawerk heeft Vo-
gelaar diverse malen in verband gebracht met zijn literair-kritische praktijk in
de eerste helft van de [aren zeventig:

'Ik werd inclusief door Poll in '71, '72, zeer welwillend en lovend besproken. Daarna is
her fout gegaan. Ik ben kritieken gaan schrijven en werd onmiddellijk met politi eke be-
wegingen geassocieerd. Oat lokte enorm veel agressie uit. Ik nam risico's, maar was ook
bereid de kous op de kop te krijgen. De discussie werd echter al snel gesloten. Daar had
ik niet op gerekend. En tegen zwijgen kun je niet op, dat neigt naar kwaadaardigheid.
Oat ligt niet eens in de sfeer van miskenning, het is vervalsing van het beeld van de lite-
ratuur' ..j()

Tegen Vogelaars beweringen omtrent het effect van de activiteiten, die hij
naast zijn creatieve werk in de literaire we reid heeft ontplooid, valt het nodi-
ge in te brengen. In het voorgaande is gesuggereerd dat de afname van de li-
terair-kritische belangstelling en waardering voar Vogelaars proza in de jaren
zeventig, nauw verband houdt met de entree van een nieuwe lichting proza-
schrijvers en de gelijktijdige opkomst van een nieuwe generatie critici in deze
periode. Vogelaars literair-kritische bezigheden en stellingnamen kunnen
mijns inziens met evenveel recht worden beschouwd als een reactie op de
nieuwe, voor hem ongunstige, verhoudingen die als gevolg daarvan binnen
de Nederlandse literaire wereld ontstaan, dan dat zij als de oorzaak van zijn
verslechterde positie als prozaschrijver kunnen worden aangemerkt. Verder is
het maar zeer de vraag of Vogelaar de 'omwentelingen' - of moet ik zeggen
'De Restauratie' -, in de zeventiger jaren zou hebben overleefd, wanneer hij
zijn creatieve werk niet met een breed scala aan andere litera ire activiteiten
had gecombineerd en niet voortdurend op ontwikkelingen in de literaire
wereld had gereageerd.

In dit verband wil ik onder meer opmerken dat Vogelaars literatuurbe-

40 Bijlage VIII-D, Gottlieb (1987).
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schouwelijke activiteiten in de loop van de jaren zeventig niet slechts weer-
standen hebben opgeroepen, maar ook bijval en navolging hebben gekregen
van een aantal nieuwe critici, die zijn latere prozapublikaties in enkele lande-
lijke bladen van positieve recensies hebben voorzien en ook anderszins de
aandacht voor zijn werk levend hebben gehouden.

Ten tweede is noch de minierne publieke belangstelling noch de verminder-
de literair-kritische waardering voor Vogelaars werk een be1etse1 gebleken
voor de uitgave ervan, al vormt de eerstgenoemde factor vermoedelijk wei
een belangrijke aanleiding tot zijn vertrek bij uitgeverij Meulenhoff.' Dat na-
dien, weliswaar met tussenpozen, nieuwe boekpublikaties van zijn hand en
zelfs een nieuwe editie van enkele eerdere werken worden uitgebracht, lijkt
niet in de laatste plaats te danken aan de nauwe betrekkingen die Vogelaar
begin jaren zeventig met de Bezige Bij en de SUN is aangegaan. Gezien zijn
bemoeienis met het nieuwe Raster en de Rasterreeks kan zelfs worden geste1d
dat Vogelaar zijn eigen publikatiekanalen gecreeerd heeft. Zo verschijnt de
bundel Kunst als kritiek, na drie jaar lang in uitgeversladen te hebben gele-
gen," uiteindelijk als dee1 1/2 in de Rasterreeks. In dieze1fde reeks wordt ook
Het mes in het beeld gepubliceerd.

Voor de subsidiering van Vogelaars werk heeft de toename van het aantal
negatieve literair-kritische reacties evenmin nadelige consequenties gehad.
Waar de positieve ontvangst van zijn eerste prozapublikaties in de kritiek er
ongetwijfe1d toe heeft bijgedragen, dat Voge1aar al in een vroeg stadium van
zijn loopbaan subsidie van het Fonds voor de Letteren heeft weten te verwer-
yen, is van een omgekeerd effect in de zeventiger jaren geen sprake. Ook dit
is vermoedelijk voor een belangrijk dee1 te danken aan Vogelaars overige lite-
raire activiteiten - onder andere ten behoeve van de Vereniging van Letter-
kundigen en het tijdschrift Raster -, waardoor hij in literaire kringen het nodi-
ge krediet en de nodige contacten heeft opgebouwd.

Op Vogelaars sombere conclusies omtrent de effectiviteit van de door hemze1f
en andere Raster-medewerkers geleverde inspanningen om meer aandacht en
beg rip voor 'afwijkende' literatuur in Nederland te kweken, valt eveneens het
een en ander af te dingen. Zo is zijn bewering dat Raster zo goed als doodge-
zwegen wordt, op zijn minst sterk overtrokken. De hoeveelheid aandacht in

41 Begin jaren zeventig vindt bij deze uitgeverij een sanering van het fonds plaats, waarbij
(slecht verkopende) auteurs wordt verzocht naar een andere uitgever om te zien.
42 Zie de recensies van Bloem en Van Marissing van deze bundel. Bloem heeft het over de bun-
del Kunst als kritiek die 'eerst nu als eerste en rweede deel van de nieuwe Rasrerreeks verschijnt'.
Van Marissing merkt op dat Vogelaar 'de bundel al in 1968 heeft samengesteld met de bedoeling
materiaal aan re dragen dar tot dan toe in Nederland nauwelijks voorhanden was. Het manu-
script heeft drie jaar onuitgegeven in uitgeversladen gelegen. In een voetnoot tekent Vogelaar
aan: "De vertraging in de uirgave heeft tot gevolg gehad dat her boek niet kon inspelen op de
beweging die twee jaar geleden onder kunstenaars ontstond hoewel her daarvoor bedoeld was
C.') De keuze zou waarschijnlijk op dit moment niet meer precies dezelfde zijn geweest'".
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de kritiek voor de afleveringen van Raster die tot op dat moment zijn ver-
schenen, wijkt niet noemenswaardig af van die voor afleveringen van andere
literaire tijdschriften. Aan het eerste nummer van Raster is zelfs veel aandacht
besteed." Misschien wel juist door bij voortduring protest aan te tekenen te-
gen de zogenaamde veronachtzaming en in discussie te treden met anders-
denkende schrijvers en critici, zien Voge1aar en andere vertegenwoordigers
van 'de experirnentele literatuur' namelijk kans om, althans in de polemische
sfeer, onderwerp van discussie te blijven en is van een feitelijke veronachtza-
ming geen sprake.

Hiermee is niet beweerd dat Vogelaars pessimistische uitlatingen anna 1979
misplaatst zouden zijn. De ontvangst van Raadsels van het rund, de terzelfder-
tijdverschenen prozawerken van Lidyvan Marissing en Sybren Polet en de door
laatstgenoemde samengestelde bloemlezingAnder Proza, stemmen nauwelijks
tot vrolijkheid. Op langere termijn blijven de aanhoudende pogingen die vanuit
Raster worden ondemomen, om verandering te brengen in het bestaande beeld
van een geisoleerde, marginale experimentele literatuur, niet zonderweerklank.
20 constateert onder meer criticus Rob Schouten in 1986 dat er:

'Vanaf 1980 een verbroedering (lijkt) plaats te vinden tussen de experimentele literatuur
en sommige sectoren van de voorheen versmade meer traditionele literatuur, In 1977
werd Raster heropgericht en in de loop der jaren verbreedde de redactie zich en nam
ook schrijvers als Bernlef (?-SJ) en Tentije op. ( ...) Ook in de praktijk yond een toenade-
ring plaats, vooral in het domein van toch al nooit definitief gerubriceerde poezie. Dich-
ter-essayist Robert Anker verwoordde in een artikelenreeks in De Revisor ("op zoek naar
de olifant") het algemene gevoel dat een aantal dichters uit de Rasterhoek, o.a. Zuider-
ent, Ten Berge en Hamelink, een ontwikkeling doormaakte naar grotere toegankelijkheid
en aanschouwelijkheid van hun teksten, terwijl anderen uit de traditionele richting juist
meer naar het abstracte idioom opschoven: Kopland, Kuijper - AI met al lijkt met ingang
van de jaren tachtig een zacht einde gekomen aan een geheel afgezonderde experimen-
tele literatuur. In de hoofdstad van het voormalige gebied der experimentelen, Raster,
kunnen inmiddels ook heel wat schrijvers uit andere richtingen, zoals De Revisor, zich
thuisvoelen'."

Ook de waardering binnen de literaire wereld voor Vogelaars eigen werk ver-
toont sinds de tweede helft van de jaren tachtig een stijgende lijn. Werd zijn
beschouwende werk voor die tijd door het gros van zijn collega-literatoren
zeer negatief ontvangen, sinds de verschijning van de bundel Terugscbrijuen
wordt over het algemeen welwillend tot positief op Vogelaars beschouwende
bijdragen gereageerd. Met de zeer positieve ontvangst van zijn roman De

43 Geruige her volgende (vermoedelijk nog niet eens volledige) overzicht: R. Bloem, 'Er is geen
nieuwsgierigheid meer naar wat her en der gebeurt', Vrij Nederland, 29 januari 1977; K. Fens,
'De herrijzenis van het tijdschrift Raster', De Volkskrant, 9 april 1977; 'Raster', NRC Handelsblad,
29 april 1977; W. de Moor, 'Raster aan zijn zevende jaargang begonnen', De Tijd, 6 mei 1977; A.
Mertens, 'Raster tijdig ontwaakt in landschap vol slaapwandelaars', De Groene Amsterdammer, 18
mei 1977; J. Kruithof, 'Het nieuwe Raster kiest voor literatuur als avonruur', Vrij Nederland, 21
mei 1977, P. Mooren, 'Her herrezen Raster', Bzzllettn 60978: 36-42).
44 Zie Brannen, Schouten 0986: 14-15).
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dood als meisje van acbt in 1991,4s lijkt ook de literair-kritische waardering
voor zijn creatieve werk in zijn voordeel gekeerd.

Hoewel een en ander niet in de laatste plaats te danken lijkt aan de ge-
schetste inspanningen van de kant van Vogelaar zelf, moet mijns inziens hier-
bij ook in aanmerking worden genomen, dat de behoefte aan polemiek en
richtingenstrijd van de schrijvende en kritiserende nieuwkomers uit de jaren
zeventig vermoedelijk is afgenomen, naarmate hun positie in de Nederlandse
literaire wereld steviger verankerd raakte."

45 Zie Bijlage VIII-B.De roman werd tevens genomineerd voor de AKO-prijs.
46 Vandaar wellicht de veronderstelde 'roenadering' tussen voorheen 'tegengestelde' richtingen
en auteurs.
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IX Conclusies

Het hier gepresenteerde onderzoek is ondernomen vanuit de veronderstelling
dat de literaire kritiek een sleutelrol vervult in de symbolische produktie van
literatuur. In Hoofdstuk II is betoogd dat de aandacht die teksten binnen de
literatuurkritiek ondervinden, constitutief is voor hun status van meer of minder
waardevolle literaire werken en bijgevolg van grote invloed is op de behande-
ling die ze van andere, in literatuur geinteresseerde instanties en personen krij-
gen. De complementaire activiteiten van verschillende categorieen critici bepa-
len in oge mate we e teksten in een gegev~nperiode toittillelTilt=Ee:r:ramii'Tr"WMft4etA-
ger-ekend, welke plaats ze binnen de rangorde van Iiterair waardevol geachte
werken verwerven en welke termen als geeigend gelden am erover, te s reken.
De keuzen en uitspraken van journalistieke critici vormen een eerste, cruciale
fase in deze afbakening en hierarchisering van het literaire repertoire.

Tot dusver is betrekkelijk weinig onderzoek gedaan naar de modus operan-
di van critici en de omstandigheden waaronder zij hun schiftings- en waarde-
ringsarbeid verrichten. Wei is het functioneren van de litera ire kritiek onder-
worpen aan een min of meer chronische zelfreflectie, maar onder meer vanuit
een institutionele literatuursociologische gezichtshoek zijn argumenten gege-
ven om het empirisch gehalte van deze bespiegelingen in twijfel te trekken.
Critici en andere literatoren functioneren binnen een specifieke sociale con-
text en niet aileen hun gedrag, maar ook het beeld dat zij van de eigen en el-
kaars bezigheden huldigen draagt hier de sporen van.

In dit proefschrift is de omgang van de literaire kritiek in dag- en weekbla-
den met het aanbod van nieuwe werken tot object van studie gemaakt. De
aandacht die dag- en weekbladcritici aan de dag leggen voor auteurs en hun
werken heb ik beschouwd als onderdeel van een institutionele praktijk.
Meestal wordt de omgang met literatuur, of het nu gaat am Iezen, waarderen
of becornmentarieren, opgevat als een individuele zaak. Ook de omgang van
critici met het literaire aanbod, hun selectie en beoordeling van teksten, wordt
veelal gepresenteerd als een persoonlijke aangelegenheid van de criticus,
waarbij aileen werk-immanente aspecten een rol spelen. Mijn dissertatie be-
oogt deze voorstelling van zaken te relativeren. De keuzen en uitspraken van
critici, - en daarmee ook de onderscheiden literaire reputaties die auteurs en
werken verwerven -, zo luidde het vertrekpunt van het onderzoek, moeten in
samenhang worden bezien met de institutionele omgeving waarbinnen ze tot-
standkomen; de activiteiten van critici worden namelijk gereguleerd door de
normen, opvattingen en praktijken die binnen deze omgeving in zwang zijn.

In het voorgaande is deze opvatting nader uitgewerkt en onderbouwd met
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behulp van empirische gegevens. Hier volgt een bespreking van de belang-
rijkste resultaten van het onderzoek.

Orkestratie
De voomaamste taak van criticiis het beoordelen van de onderscheiden kwali-
teit van literaire werken. In de hedendaagse kritiek geldt daarbij als stelregel
dat aileen werkimmanente aspecten in aanmerking mogen worden genomen.
Crit~den geacht tekstuele eigenschappen te benoemen, die grand leveren
om een bepaald waardeoordeel te vellen. In Hoofdstuk II heb ik uiteengezet,
dat de uitvoering van deze taak vanwege het ontbreken van een objectief be-
oordelin sinstrumentarium gekenmerkt wardt door een aanzienlijke mate van
onzekerheid. Een kwalificatiedie op het ene moment grand levert voor een
positief oordeel, kan op een ander tijdstip of in het betoog van een andere
criticus tot een negatief oordeelleiden. Toch dienen criticitot uitspraken te ko-
men over de aard en kwaliteit van teksten. Uitspraken, waarbij niet aileen de
reputatie van deze teksten en de auteurs ervan in het geding is, maar die te-
vens repercussies hebben voor hun eigen reputatie en positie als criticus.

Dit gaf icli~de~'eTstelling dat criticibij hun behandeling van
een werk het zekere voor het onzekere nemen, dat wi! zeggen niet aileen de
te st,maar ook buiten-tekstuele indicatoren van kwaliteit in aanmerking ne-
rnee--Ze zullen ondermeer rekening houden met de uitgeverij waarbij een
werk is verschenen en, vooral, met de uitspraken van collega's. Op de keper
beschouwd, vormen deze de ultieme toets voor het 'gelijk' van een criticus en
stoelt diens 'kennerschap' in hoge mate op de overeenkomst of vergelijkbaar-
heid van zijn standpunten met die van andere kenners. Wanneer een criticus
bij herhaling tot afwijkende keuzen en oordelen komt, kan zijn betrouwbaar-
heid als beoordelaar van literatuur in twijfelworden getrakken en zet hij zijn
positie als criticus op het spel.

Mijn onderzoeksbevindin en leveren em irische steun voor de stelling dat
critici goed nota n~ van elkaars verrichtingen en hun keuzen en uitspra-
ken plegen af te stemmen op die van collega-~tici. uTt Hoofdstuk III komt
naar voren dat er sprake is van een aanmerkelijke overeenstemming en conti-
nuiteit in de door critici gemaakte selectie van te bespreken werkeo. De ge-
constateerde centratie-\lan...Qeliterair-kritische aandacht op een klein be-
'Stand aan werken geeft aan, dat dag- en weekbladcriti~i tot op grate hoogte
gelijkluiden<R-l5esltssingentrefferi"als het gaat om de vraag welke werken
aan c ve~en. De analyse-resultaten fndiceren voorts dat bij de beslis-
sing om een werk al da~.et te bespreken, eerdere literair-kritische keuzen
in aanmerking worden g omen en voor een belangrijk deel worden gere-
praduceerd. In het geva van debuutwerken lijken critici zich bij het nemen
van deze beslissing sterk te laten leiden door de uitgeverijwaaraan de betrok-
ken schrijvers zijn gelieerd. Door rekening te houden met de naam van deze
uitgeverij, reduceert een criticus de onzekerheid of een debuut wei een be-
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spreking 'waard' is, i.e. door andere critici al dan niet serieus zal worden ge-
nomen. Dat criticigebruik plegen te maken van dergelijke buiten-tekstuele in-
dicatoren van kwaliteit, wordt bevestigd door de in latere hoofdstukken ge-
presenteerde case-studies. Deze laten zien dat de verbintenis van een auteur
met een bepaalde uitgeverij of tijdschrift, en meer in het algemeen diens pu-
blieke betrekkingen met andere literatoren, aanzienlijke gevolgen kunnen
hebben voor de wijze waarop critici op zijn werk reageren en voor de karak-
teristieken die ze van dit werk geven.

De case-studies demonstreren tevens dat critici de standpunten van colle-
ga's verdisconteren in hun eigen benadering van een werk. Hierdoor kunnen
de literair-kritische uitspraken over zo'n werk de tendens vertonen om steeds
meer op elkaar te gaan lijken en kan er geleidelijk een betrekkelijk vastom-
lijnd en breed geaccepteerd beeld ontstaan van de kwaliteit en het karakter
van een werk of oeuvre. In Hoofdstuk II is opgemerkt dat dit roces van 'or-
kestratie' gaandeweg een dWingend karakter k~ krijgen. Naarmate eJ=eputa-
tie van een auteur groeit en meer critici en andere kenners het eens worden
over het belang en de aard van diens werk, wordt het steeds moeilijker voor
een criticus om openlijk een afwijkend standpunt te belijden. De Kopland-ca-
sus laat zien dat 'dissidente' critici zich onder deze omstandigheden inderdaad
conformeren aan wat inmiddels in bredere kring als de geeigende benade-
ringswijze van een werk is gaan gelden, dan wel zich in stilzwijgen hullen.
Ook nieuwe critici blijken geneigd om de gegroeide communis opinio over
een werk te respecteren. Een consensus onder critici kan derhalve niet aIleen
worden beschouwd als resultaat van een institutioneel bepaald proces, maar
ook als factor die sterk bepaalt hoe critici in het vervolg op het werk van een
auteur zuIlen reageren.

De rot van individuele critici
Het bovenstaande impliceert dat de totstandkoming van literair-kritischeover-
eenstemming over een werk, niet valt terug te voeren op de inspanningen
van een of enkele critici. Dat neemt niet weg dat individuele critici een voor-
trekkersrol kunnen vervullen in de meningsvorming over een werk, in die zin
dat hun inzichten omtrent de aard en kwaliteit van een werk, al dan niet in
gemodificeerde vorm, worden overgenomen door andere critici en mettertijd
kunnen uitgroeien tot een min of meer algemeen aanvaarde visie op dit werk.

In Hoofdstuk II is opgemerkt dat de reputatie van de criticus en deze vorm
van bijval voor zijn uitspraken onlosrnakelijk met elkaar zijn verbonden. De
bevindingen van de case-studies illustreren deze verwevenheid. Ze geven aan
dat in de literair-kritischebeeldvorrning over een werk de reputatie van critici
zelf op verschillende manieren in het geding is. Zo lijken de stellingnamen
van gerenommeerde critici een niet te verwaarlozen factor in de onderschei-
den ontwikkeling die de literair-kritische receptie van het werk van de casus-
auteurs heeft doorgernaakt. Naarmate een criticus een grotere reputatie als be-
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oordelaar van literatuur geniet, lijkt met andere woorden de kans groter dat
andere critici hun opvattingen aan zijn standpunten toetsen en zijn oordeel la-
ten meewegen of volgen bij hun behandeling van een werk.

Anderzijds kan een criticus zijn prestige als kenner vergroten, wanneer hij
kans ziet om zijn opvattingen over een werk bij andere kenners ingang te
doen vinden. Zo lijkt de vooraanstaande positie die Van Deel in de loop van
de jaren zeventig binnen de literair-kritische wereld heeft verworven, niet in
de laatste plaats te danken aan zijn succesvolle optreden in de meningsvor-
ming over de poezie van Kopland. Wi! een criticus een dergelijke voortrek-
kersrol vervullen, dan lijkt het onder meer van belang dat hij herhaaldelijk
aandacht besteedt aan een werk en zijn ideeen hie rover ook langs andere ka-
nalen dan recensies kenbaar maakt, bijvoorbeeld via essays in gespecialiseer-
de, letterkundige bladen. Deze bieden een criticus doorgaans meer ruimte om
zijn uitspraken te onderbouwen en vergroten tevens de kans dat andere critici
kennisnemen van zijn opvattingen. Met name wanneer een criticus niet ver-
bonden is aan een prominent dag- of weekblad op literair gebied, lijken addi-
tionele publikaties een voorwaarde voor een verbreiding van zijn inzichten.
De Kopland-casus laat zien dat de acceptatie van deze inzichten door andere
kenners sterk kan worden bevorderd, wanneer ze de instemming verwerven
van de auteur in kwestie.

Distinctie
Algemener gesteld kan een criticus met het oog op zijn eigen reputatie niet vol-
staan met het reproduceren van wat andere kenners over auteurs en hun wer-
ken te berde hebben gebracht. Zoals aangegeven in Hoofdstuk II, geldt in dit
opzicht voor critici hetzelfde als voor auteurs. Het prestige van een criticus valt
of staat met de vraag of zijn werk in de ogen van collega-literatoren getuigt van
vindingrijkheid en van een eigen, persoonlijke benadering van literatuur. Mijn
onderzoek levert ampel materiaal om te stellen dat critici (ook) aan deze institu-
tionele norm gehoor geven, i.e zich onderscheiden of proberen te onderschei-
den van collega's. Ze leveren besprekingen van werken die door hun mede-
critici worden genegeerd; ze prijzen werken die door collega's worden gekraakt;
ze gaan polemieken aan met andere literatoren; ze trekken de verrichtingen
van alom gerespecteerde critici publiekelijk in twijfel; ze werpen zich op als
pleitbezorger van onbekende of 'ondergewaardeerde' auteurs; ze introduceren
nieuwe literatuurbeschouwelijke termen of propageren een nieuwe literatuur-
opvatting, ze bestrijden of nuanceren de gangbare ideeen omtrent het werk
van gevestigde auteurs, enzovoort. Dat critici rekening houden met elkaars ver-
richtingen en hun keuzen en uitspraken blijken af te stemmen op die van colle-
ga's, impliceert dus niet dat zij zich geen afwijkende keuzen en oordelen (kun-
nen of moeten) veroorloven. Enkel, dat hieraan zekere grenzen zijn gesteld.
Binnen deze marges beschikken critici over een aanzienlijke speelruimte om
zich te profileren of, zo men wil, op 'eigen' wijze met literatuur om te gaan.
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De relatieve autonomie van de kritiek
In het zelfbeeld van de literatuurkritiek wordt sterk de nadruk gelegd op de
autonomie van deze institutie en haar leden. De kritiek zou in de uitoefening
van haar taak weinig vatbaar zijn voor exteme invloeden en daardoor bij uit-
stek in staat zijn tot een 'zuivere' beoordeling van literaire werken. In Hoofd-
stuk II is aandacht besteed aan de factoren die ertoe bijdragen dat deze claim
door de overige partijen binnen het literaire veld wordt gehonoreerd. Hun bij-
val voor de verrichtingen van critici betekent dat zij de kritiek de facto de be-
voegdheid verlenen om aan te geven wat literatuur en wat grate literatuur is.
Strikt genomen valt of staat het gezag van de kritiek als literatuurbeoordelen-
de instantie met de mate van instemming die haar keuzen en uitspraken on-
dervinden bij andere literaire deskundigen en bij het literaire publiek. Onder
meer daarom is de kritiek s!echts relatief autonoom en lijkt ze gehouden om
de oordelen en reacties van buitenstaanders in aanmerking te nemen.

Mijn onderzoek levert diverse aanwijzingen voor het bestaan van een twee-
richtingsverkeer tussen critici en andere in literatuur geinteresseerden en illu-
streert aldus dat de literair-kritische praktijk wel degelijk openstaat voor in-
vloeden van buitenaf. Instanties en personen die betrokken zijn bij de pro-
duktie, verspreiding en consumptie van literatuur mogen dan vaak het oor-
dee! van de kritiek volgen; critici tonen zich op hun beurt geneigd om de
keuzen en oordelen van deze instanties en personen te laten meewegen in
hun behandeling van literaire werken.

Zo indiceren de analyse-resultaten in Hoofdstuk III, dat de dag- en week-
bladkritiek de voorkeur van het litera ire publiek voor bepaalde categorieen
van titels verdisconteert in haar selectie van te bespreken werken. De verhou-
dingsgewijs grate aandacht die zij schenkt aan verhalend proza en aan Neder-
landse uitgaven, hangt vermoedelijk samen met het feit dat de Nederlandse
litera ire lezer in het algemeen meer geinteresseerd is in verhalend proza dan
in poezie en werk van Nederlandse schrijvers prefereert boven dat van
Vlaamse auteurs. De relatieve grote aandacht in regionale bladen voor de pro-
dukten van uitgevers en auteurs uit de eigen regio duidt er eveneens op, dat
bij de literair-kritische selectie rekening wordt gehouden met veronderstelde
interesses van de krantelezer.

Uit de Hoofdstukken VI tim VIII komt naar voren, dat ook aan een groei of
afname van de literair-kritische belangstelling en waardering voor het werk
van individuele auteurs exteme factoren ten grandslag kunnen liggen. De be-
studeerde casussen suggereren dat de populariteit van de auteur bij het lees-
publiek, de verschijning van essays of academische studies en literaire bekro-
ningen stuk voor stuk, dan wel in combinatie met elkaar, de belangstelling
van dag- en weekbladcritici voor een werk kunnen aanwakkeren en kunnen
bevorderen dat zij hun initiele bejegening van een werk in positieve zin bij-
stellen. Omgekeerd kan het uitblijven van literaire prijzen en andere externe
blijken van erkenning er toe bijdragen dat de in aanvang brede literair-kriti-
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sche be!angstelling en de waardering voor een werk na verloop van tijd afkal-
yen.

De rot van de auteur
Bijzondere aandacht is in de loop van dit proefschrift besteed aan de mogelij-
ke inbreng van de auteur in de literair-kritische meningsvorming over een
werk. In eerste instantie is vooral de nadruk ge!egd op het doorslaggevende
be!ang van de activiteiten van critici als het gaat om de plaats die auteurs ver-
werven binnen de literaire hierarchic van een bepaalde periode. De analyse
van de door dag- en weekbladcritici verrichte se!ectie indiceerde dat er spra-
ke is van een 'reproduktiemechanisme' binnen de kritiek, dat weinig ruimte
lijkt te laten aan auteurs om de reacties van critici op hun werk te beinvloe-
den. Wanneer een auteur niet kan bogen op een al bestaande literair-kritische
belangstelling voor zijn werk of voor de produkten van zijn uitgeverij, mag hij
er nauwelijks op rekenen dat nieuw werk van zijn hand weI volop in de
schijnwerpers komt te staan. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt ech-
ter deze, op het eerste gezicht ondergeschikte, rol van de auteur gerelati-
veerd. Hieruit komt namelijk ook (de opstelling van) de auteur naar voren als
een be!angrijke COactor in de meningsvorming over het belang en de aard
van een werk.

In Hoofdstuk IV is het verband onderzocht tussen de mate van literair-kriti-
sche aandacht voor een werk en specifieke literaire nevenactiviteiten van de
kant van de auteur. Auteurs die hoog scoorden qua aandacht in de dag- en
weekbladkritiek, bleken in vee! meer gevallen de publikatie van nieuw werk
in boekvorm te combineren met diverse andere bezigheden op literair gebied
dan hun minder succesvolle collega's. Ze publiceerden frequenter creatief
werk in literaire tijdschriften, waren verhoudingsgewijs actiever op literatuur-
beschouwelijk vlak en bleken bovendien vaker litera ire nevenfuncties te heb-
ben vervuld. Dit geeft aan dat de literair-kritische ontvangst van een werk me-
de afhankelijk is van de wijze waarop de betrokken auteur zich binnen de li-
teraire wereld manifesteert. Boekpublikaties mogen dan aan de basis Jiggen
van elke schrijversloopbaan of schrijversreputatie; auteurs die zich niet hiertoe
beperken, maar zich ook op andere fronten actief betonen, lijken meer kans
te maken om voor het voetlicht van de kritiek te komen en te blijven.

De resultaten van deze kwantitatieve analyse hebben een verdere onder-
bouwing en uitwerking gekregen in de volgende hoofdstukken. De bevindin-
gen van de aldaar gepresenteerde case-studies bevestigen de veronderstelde
betekenis van de opstelling van de auteur en van specifieke auteursactivitei-
ten voor het verloop van de literair-kritische receptie van een werk. Waar de
Kopland- en de Vogelaar-receptie de positieve effecten van een actief optre-
den van de auteur demonstreren, illustreert de Verstegen-casus de negatieve
implicaties van een passieve opstelling van de auteur voor de ontvangst van
zijn werk.
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In Hoofdstuk IVwerd geconstateerd dat het ontplooien van literaire neven-
activiteiten niet toereikend of noodzakelijk is om een auteur te verzekeren
van ruime literair-kritische aandacht. Dit deed onder meer de vraag rijzen
naar de omstandigheden waaronder bepaalde activiteiten van de kant van de
auteur vereist zijn om de aandacht van critici te verwerven of te behouden.
Aan de hand van de bestudeerde gevallen kunnen hier veronderstellenderwijs
enkele uitspraken over worden gedaan. Bij ontstentenis van exteme blijken
van erkenning - prijzen, publieke belangstelling -, en van een of meerdere
(gerenommeerde) critici die herhaaldelijk in positieve zin de aandacht op een
werk vestigen, is een auteur welhaast gehouden om naast het publiceren van
boeken nog andere activiteiten te ondememen. In een dergelijke situatie lijkt
het onder meer van belang dat een auteur zich inspant om zijn 'sociale kapi-
taal' te vergroten, dat wil zeggen activiteiten ontplooit die hem erkenning en
steun kunnen opleveren van literaire collega's. Zo kan hij zich verdienstelijk
maken op literatuurbeschouwelijk of -organisatorisch vlak. Zonder deze er-
kenning en steun van tenrninste een aantal actoren binnen het literaire veld,
lijkt iemands rol als schrijver zo goed als uitgespeeld. Een auteur kan even-
min volstaan met het publiceren van nieuwe boektitels, wanneer zich ingrij-
pende veranderingen voltrekken binnen de literaire constellatie - zoals de
komst van nieuwe auteurs, critici, tijdschriften -, die ertoe leiden dat hij te
kampen krijgt met een verhevigde concurrentie van collega-schrijvers. Het is
dan cruciaal dat een auteur aansluiting zoekt bij nieuwkomers of zijn banden
met gevestigde actoren in het literaire veld verstevigt. Gezien de voortrekkers-
rol die het oordeel van gerenommeerde critici kan vervullen, lijkt een auteur
verder gehouden om in te grijpen, wanneer criticivan naam zich in negatieve
zin over zijn werk uitspreken. In dat geval zal hij zich moeten beijveren om
de bezwaren van de betrokkenen te weerleggen en duidelijk te maken dat
hun oordeel op een verkeerde interpretatie van zijn werk berust.

Een auteur die kan bogen op een of meerdere pleitbezorgers binnen de kri-
tiek, lijkt daarentegen min of meer gevrijwaard van de verplichting om naast
het publiceren van boeken nog andere activiteiten te ondememen. Te meer,
wanneer zijn pleitbezorgers veel prestige genieten binnen de kritiek en zijn
werk ook buiten de kritiek de nodige belangstelling en waardering onder-
vindt. Toch lijktook onder deze omstandigheden 'tekst en uitleg' van de zijde
van de auteur bevorderlijk voor een positief verloop van de literair-kritische
receptie van een werk. Criticigaan er irnmers van uit dat een auteur van enig
formaat beschikt over een omvattende visie op de aard en functie van litera-
tuur, in ieder geval van zijn eigen werk, en spreken auteurs hier regelmatig
op aan. Dit betekent dat een auteur ten minste verplicht is om desgevraagd
zijn literatuuropvatting te ontvouwen. Ook wanneer hi] hiertoe niet expliciet
wordt uitgenodigd, is het mijns inziens van belang dat een auteur zijn poeti-
cale inzichten kenbaar maakt. AIwas het aileen om te voorkomen dat critici
gaan betwijfelen of ze in zijn geval wei met een auteur van formaat van doen
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hebben. Los daarvan lijkt het zinvol dat een auteur, zolang hij niet is opgeno-
men in de literaire eredivisie, zijn bijzondere status als maker van een werk
zoveel mogelijk benut om de beeldvorming hieromtrent in een gewenste rich-
ting te bevorderen.

De case-studies vestigen tevens de aandacht op het effect van een veelzijdig
optreden van auteurs, dit in relatie tot de ontwikkeling die de Iiterair-kritische
belangstelling voor de produkten van auteurs in veel gevaUen te zien geeft. Er
is slechts een selecte groep auteurs van wie de produktie op brede schaal en
continu door literaire critici wordt gevolgd. Voor een veel grotere groep van
schrijvers vertoont de aandacht van de kritiek de tendens am, na een korte
peri ode van relatieve intensiteit, te verflauwen en te verschuiven ten gunste
van een nieuwe lichting schrijvers. Mijn onderzoek laat zien dat dag- en
weekbladcritici zich vooral plegen te richten op werk van de jongste genera-
tie(s) auteurs. Door niet, zoals Verstegen, 'meer van hetzelfde' te produceren,
maar als Vogelaar aan 'produktdifferentiatie' te doen, kan een auteur de lite-
rair-kritische belangstelling voor zijn schrijverschap een nieuwe impuls geven
en de kans verkleinen dat de discussie over zijn werk wordt gesloten.

De empirische gegevens die ik heb aangedragen, laten zien dat auteurs langs
diverse wegen kunnen ingrijpen in de literair-kritische meningsvorrning over
hun werk en dus voor wat betreft de naam en faam die ze verwerven niet
aan de literair-kritische goden zijn overgeleverd. Op grond hiervan zou men
kunnen overhellen tot de conclusie dat auteurs hun literaire reputatie geed-
deels in eigen hand hebben c.q. zelf bepalen. Dit lijkt me evenwel geen juiste
gevolgtrekking. Zoals hiervoor is opgemerkt, kan de vorrning van een literaire
reputatie niet worden beschouwd als het werk van enkelingen. Wat geldt
voor de individuele criticus, gaat bovendien evenzeer op voor de auteur, Ook
de inbreng van de laatste in de beeldvorming over een werk, diens mogelijk-
heden om hierop invloed uit te oefenen, wordt gereguleerd en ingeperkt, zo-
wel door institutionele normen en gebruiken als door structurele verhoudin-
gen en ontwikkelingen binnen het literaire veld. Zo kunnen poeticale uitspra-
ken van de auteur aileen het geconstateerde effect op de karakterisering van
een werk sorteren, omdat men binnen de kritiek aan de auteur een bijzonder
inzicht in het eigen werk toeschrijft. De impact van auteursuitspraken kent
met andere woorden een institutionele grondslag: namelijk de literair-kritische
premisse dat de schepper van een werk bij uitstek in een positie verkeert om
de achterliggende bedoelingen en betekenissen van dit werk aan te geven of
de uitspraken van critici over dit werk op hun me rites te beoordelen.
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Bijlage III De literair-kritische selectie

A. Titelproduktie per uitgeverij

1978 1991

T Totaal Poezie Proza T Totaal Poezie Proza

Aarts C 11 (2) 10 (2) 1 (0) E 1(1) 1(1) 0

Agathon C 8 (2) 4 (0) 4 (2) E 3(1) 0 3 (1)

Amber - C 13 (8) 1 (1) 12 (7)

Ambo E 1 (0) 1 (0) 0 E 3 (0) 0 3 (0)

An Dekker - E 5 (4) 1(1) 4 (3)

Arbeiderspers, De A 50 (13) 7(7) 43 (6) A 79 (28) 12 (5) 67 (23)

Athenaeum Polak & C 7(7) 2 (2) 5 (0) E 2 (1) 1 (0) 1(1)
Van Gennep

Bert Bakker A 21 (5) 8 (2) 13 (3) A 36 (13) 8 (5) 28 (8)

Beuk, De D 14 (14) 11(ll) 3 (3) D 25 (24) 25 (24) 0

Bezige Bij, De A 38 (31) 8 (7) 30 (24) A 82 (34) 9 (8) 73 (26)

Blitz E 3 (0) 3 (0) 0 -
Boekencentrum E 2(1) 2(1) 0 E 3 (3) 2 (2) 1(1)

Boekerij, De D 16 (1) 0 16 (1) D 7 (2) 0 7 (2)

Bosbes, De D 15 (13) 13 un 2 (2) E 3 (3) 0 3 (3)

Bosch & Keuning D 10 (9) 0 10 (9) E 10) 0 1(1)

Bruna B 23 (6) 0 23 (6) E 4 (4) 0 4 (4)

Bzzt6h E 4(4) 0 4 (4) E 4 (4) 0 4 (4)

Callenbach D 8(1) 1 (1) 7(0) E 3 (3) 3(3) 0

Clauwaert, De' E 5 (5) 0 5 (5) c 8 (8) 0 8 (8)

Conserve - C 6 (4) 0 6 (4)

Contact - C 20 (12) 2 (2) 18 (10)

Corry Zelen C 19 (13) 7(7) 12 (6) -
Dabar & Luyten - E 3 (3) 2 (2) 1(1)

Davidsfonds' E 3 (3) 0 3 (3) C 7 (4) 1 (1) 6 (3)

Dedalus' - C 7 (6) 1(1) 6 (5)
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1978 1991

T Totaal Poezie Proza T Totaal Poezie Proza

Dilbeekse Cahiers' - C 12 (12) 12 (12) 0

Distel E 3 (3) 0 3 (3) -

Donker E 1 (1) 0 1 (1) E 3 (3) 2 (2) 1(1)

Elsevier-Manteau A 47 (17) 4 (4) 43 (13) -

Fontein, De D 14 (4) 1(1) 13 (3) B 39 (11) 3(1) 36 (10)

Futile E 4 (3) 3 (3) 1 (0) -

Gennep, Van - E 5 (3) 1 (1) 4 (2)

Geus, De - E 3 (3) 1 (1) 2 (2)

Gooise Uitgeverij E 3(1) 3 (1) 0 -

Gottmer Haarlem B 23 (10) 0 23 (10) D 12 (8) 0 12 (8)

Groen & Zoon - E 4(4) 0 4 (4)

Hadewijch' - E 5 (4) 0 5 (4)

Hardeman - E 4 (4) 0 4 (4)

Harmonie, De C 7 (4) 3 (2) 4 (2) C 15 (6) 3 (2) 12 (4)

Heibrand' - E 4 (4) 0 4 (4)

Heideland Orbis' E 3 (3) 3 (3) 0 -

Hertog, Den - D 11 (3) 6 (2) 5(1)

Hoeve, De - D 6 (1) 0 6 (1)

Holkema & Warendorf B 29 (5) 0 29 (5) D 9 (2) 0 9 (2)

Holland E 1 (0) 1 (0) 0 E 3 (3) 2 (2) 1(1)

Hollandia D 7 (4) 2 (0) 5 (4) -

Holmsterland D 7 (5) 4 (3) 3 (2) -

Houtekiet' - C 15 (10) 3 (3) 10 (7)

Jansma D 6 (4) 3 (3) 3(1) -

Kern D 6 (3) 0 6 (3) -

Knipscheer, In de C 6 (4) 2 (2) 4 (2) c 12 (10) 2 (2) 10 (8)

Kofschip, Het - D 14 (14) 13 (13) 1(1)

Kok B 25 (11) 7 (4) 18 (7) B 48 (29) 24 (13) 24 (16)

Koofschep, De - D 11 (11) 4 (4) 7(7)

Koster - E 5 (2) 0 5 (2)

Kruseman E 4 (2) 0 4 (2) -

Kwadraat - C 7(6) 6 (6) 1 (0)

Lannoo' E 3 (3) 3 (3) 0 c 6 (5) 5 (5) 1 (0)
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1978 1991

T Totaal Poezie Proza T Totaal Poezie Proza

Lernniscaat - E 3 (3) 0 3 (3)

Leopold D 7 (3) 0 7 (3) -
Leuvense Schrijversak- - D 8 (8) 6 (6) 2(2)
tie"

Loeb C 13 (9) 1 (1) 12 (8) E 1 (1) 0 1(1)

Lotus E 3(1) 1 (1) 2 (0) -

Luitingh & Sijthoff - E 5 (3) 0 5 (3)

Manteau" A 33 (11) 11 (5) 22 (6) A 36 (21) 2 (2) 34(9)

Merweboek - E 5 (5) 4 (4) 1(1)

Meulenhoff A 40 (10) 4 (2) 36 (8) A 44 (32) 6(6) 38 (26)

Mingus - E 3 (3) 2 (2) 1 (1)

Muntinga - E 4 (0) - 4 (0)

Niemeijer E 3 (0) 0 3 (0) -

Nijgh & Van Ditmar A 26 (8) 2 (2) 24 (6) C 19 (8) 1(1) 18 (7)

Novella - E 4 (3) 0 4 (3)

Oorschot, Van C 6 (4) 2 (2) 4 (2) C 17 (8) 9 (2) 8 (6)

Opwenteling C 11 (11) 11 (11) 0 E 4 (4) 4 (4) 0

Orion/Gottrner Nijm." D 20 (17) 12 (12) 8 (5) -

Osinga D 6 (2) 0 6 (2) -
Poeziecentrum" - E 5 (4) 5 (4) 0

Prom, De - C 9 (6) 3 (2) 6 (4)

Prometheus - C 12 (10) 1 (1) 11 (9)

Prov.Genootschap N-Br. E 3 (0) 3 (0) 0 -

Querido A 76 (17) 11 (4) 65 (13) A 80 (22) 17 (12) 63 (10)

RMB Press D 6 (6) 6 (6) 0 -
Riviere & Voorhoeve E 4 (4) 0 4(4) E 3 (3) 2 (2) 1 (1)

Rodopi D 6 (6) 4 (4) 2 (2) -
Roerdomp, De E 3 (3) 0 3 (3) c 6 (4) 2(1) 4 (3)

Rotschild & Bach - E 3 (3) 1(1) 2 (2)

Servo - E 4 (4) 1 (1) 3 (3)

Spectrum, Het D 11 (4) 1 (1) 10 (3) D 10 (9) 0 10 (9)

Spijk, Van - E 3 (3) 3 (3) 0

Stabo D 6 (4) 2 (2) 4 (2) -
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1978 1991

T Totaal Poezie Proza T Totaal Poezie Proza

Standaard" C 10 (7) 0 10 (7) -

Strengholt E 4 (3) 0 4 (3) E 2 (2) 0 2 (2)

Teleboek E 3(2) 0 3(2) E 1 (1) 0 1 (1)

Thieme E 3 (1) 0 3(1) -

Thomas Rap C 6 (6) 2 (2) 4 (4) c 7(6) 3(2) 4(4)

Tille E 3(1) 1(1) 2 (0) E 1(1) 0 1 (1)

Tirion - E 3 (3) 0 3 (3)

Tol E 4 (4) 0 4 (4) -
Vava D 6 (4) 5 (4) 1 (0) -

Veen C 10 (2) 0 10 (2) A 26 (13) 2 (2) 24 (11)

Vleermuis, De - E 4 (4) 2 (2) 2 (2)

Vuurbaak, De E 3(3) 2 (2) 1 (1) E 2 (2) 2 (2) 0

Westers E 4 (0) 0 4 (0) E 1 (0) 0 1 (0)

West-Friesland B 22 (7) 0 22 (7) B 59 (37) 0 59 (37)

Wever E 5 (4) 1(1) 4 (3) -

Witkam & De Bruyn - E 3 (0) 0 3 (0)

Zomer & Keuning D 11 (9) 0 11 (9) D 12 (11) 0 12 (11)

Zuid-Hollandse Uitge- E 4 (3) 0 4 (3) D 9 (6) 0 9 (6)

versmii,

Legenda:
- Aileen uitgeverijen die in 1978 of 1991 meer dan 2 titels hebben uitgebracht zijn in de

tabel opgenomen.
T: A = groot literair; B = groat niet-literair; C = middelgroot literair, D = middelgroot
niet-literair, E = klein.
0: Tussen haakjes is steeds het aantal nieuwe titels vermeld .
•: In Belgie gevestigde uitgeverij. De titels van de Vlaarns/Nederlandse uitgeverscombi-
natie Orion Brugge/Gottmer Nijmegen zijn als Vlaams beschouwd, aangezien het hier
vrijwel uitsluitend titels van Vlaamse auteurs betreft.
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B. Aandacht voor nieuwe titels per uitgeverij

1978 1991

Type uitgeverij AT BT GT GBT AT BT GT GBT
A 115 105=91% 8.1 8.9 163 120= 74% 4.6 6.2

Arbeiderspers, De 13 13=100010 11.9 11.9 28 23=82% 6.7 8.1

Bert Bakker 5 5=100010 7 7 13 12=92% 6.5 7

Bezige Bij, De 31 30=97% 8 8.2 34 28=82% 6.7 8.1

Elsevier-Manteau 17 15=88% 7.3 8.3 -

Manteau' 11 8=73% 2.2 3 21 10=48% 0.9 1.9

Meulenhoff 10 10=100010 8.3 8.3 32 21=66% 3.5 5.3

Nijgh & Van Ditmar 8 6=75% 5.3 7 C

Querido 17 16=94% 12.5 13.3 22 18=82% 3.6 4.3

Veen C 13 8=62% 3.1 5

B 39 12=31% 1 3.3 77 8=10% 0.2 1.8

Bruna 6 5=83% 4.8 5.8 E

Fontein D 11 5=46% 0.9 2

Gottrner Haarlem 10 2=200/0 0.2 1 D

Holkema & 5 2=400/0 1.2 3 D
Warendorf

Kok 11 2=18% 0.2 1 29 3=10% 0.2 1.3

West-Friesland 7 1=14% 0.1 1 37 0 0 0

C 69 59=86% 5.1 6 133 63=47% 2.4 5

Aarts 2 2=100010 2.5 2.5 E

Agathon 2 2=100010 2 2 E

Amber - 8 5=63% 1 1.6

Athenaeum Polak & 2 2=100010 6.5 6.5 E
Van Gennep

Clauwaert, De' E 8 0 0 0

Conserve - 4 3=75% 1.3 1.7

Contact - 12 11=92% 6.2 6.7

Corry Zelen 13 12=92% 4.5 4.9 -

Davidsfonds' E 4 0 0 0

Dedalus' - 6 3=50% 0.8 1.7

Dilbeekse Cahiers - 12 0 0 0
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1978 1991

Type uitgeverij AT BT GT GBT AT BT GT GBT
Harmonie, De 4 3=75% 6.3 8.3 6 5=83% 7.5 9

Houtekiet" - 10 4=400h 0.6 1.5

Knipscheer, In de 4 3=75% 5.3 7 10 4=400h 1.1 2.8

Kwadraat - 6 0 0 0

Lannoo" E 5 1=20% 0.2 1

Loeb 9 9=1000/0 9.6 9.6 E

Nijgh & Van Ditmar A 8 6=75% 4.0 5.3

Oorschot, Van 4 4=1000!& 11.8 11.8 8 8=1000/0 6.4 6.4

Opwenteling 11 5=46% 0.6 l.2 -

Prom, De - 6 4=67% 2.7 4

Prometheus - 10 7=70% 5.9 8.4

Roerdomp, De E 4 0 0 0

Standaard" 7 7=1000!& 4 4 -

Thomas Rap 6 6=1000/0 3.8 3.8 6 2=33% 0.3 1

Veen 2 1=500!& 4 4 A

D 113 28=25% 0.6 2.6 100 6=6% 0.2 2.5

Beuk, De 14 6=43% 1.2 2.8 2.4 0 0 0

Boekerij, De 1 1=1000/0 2 2 2 1=50% 1.5 3

Bosbes, De 13 0 0 0 -

Bosch & Keuning 9 2=22% 0.7 3 E

Callenbach 1 0 0 0 E

Fontein, De 4 2=500!& l.3 2.5 B

Gottmer Haarlem B 8 0 0 0

Hertog, Den - 3 0 0 0

Hoeve, De - 1 0 0 0

Holkema & B 2 0 0 0
Warendorf

Hollandia 4 2=500h 1.5 3 -

Holmsterland 5 0 0 0 -
Jansma 4 0 0 0 -

Kern 3 3=1000/0 2.7 2.7 -

Kofschip, Het - 14 0 0 0

Koofschep, De- - 11 1=9% 0.1 1
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1978 1991

Type uitgeverij AT BT GT GBT AT BT GT GBT
Leopold 3 3=100010 3.7 3.7 -

Leuvense - 8 0 0 0
Schrijversaktie'

Orion/Gottmer" 17 0 0 0 -

Osinga 2 0 0 0 -

RMB Press 6 0 0 0 -

Rodopi 6 3=50% 1 2 -

Spectrum, Het 4 0 0 0 9 4=44% 1.2 2.8

Vava 4 1=25% 0.3 1 -

Zomer & Keuning 9 2=22% 0.2 1 11 0 0 0

Zuid-Hollandse E 6 0 0 0
Uitgeversmij.

E 108 37=34% 0.9 2.7 184 41=22% 0.7 3

TOTAAL 444 241=54% 3.4 6.2 657 238=36% 1.8 5.1

Legenda:
- Type uitgeverij: A = groot literair; B = groot niet-literair; C = middelgroot literair; 0 =

middelgroot niet-literair; E = klein.
- AT = aantal nieuwe titels; BT = aantal besproken titels; GT = Gerniddeld aantal recensies

per titels; GBT = Gemiddeld aantal recensies per besproken tite!'
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C. Recensiegegevens per periodiek

1978 1991

R P V R P V

WEEKBLADEN 300 25 75 (70) 143 15 85 (82)

Eiseviers Magazine 58 26 74 (59) 27 0 100 (100)

Groene Amsterdammer 51 18 82 (78) 5 0 100 (100)

Haagse Post 58 31 69 (67) -

Hervormd Nederland - 20 20 80 (75)

HP/De Tijd - 20 5 95 (95)

Nieuwe Linie 23 35 65 (65) -

Tijd 40 20 80 (78) -

Vrij Nederland 70 23 77 (73) 71 24 76 (72)

LANDELIJKEDAGBLADEN 398 25 75 (69) 395 17 83 (76)

Algemeen Dagblad 83 16 84 (78) 37 11 89 (68)

Nederlands Dagblad 23 48 52 (52) 20 30 70 (65)

NRC Handelsblad 75 29 71 (64) 110 22 78 (72)

Parool 87 26 74 (68) 45 4 96 (93)

Telegraaf 25 12 88 (68) 9 22 78 (67)

Trouw 39 28 72 (67) 70 21 79 (70)

Volkskrant 45 20 80 (73) 104 15 85 (81)

Waarheid 21 29 71 (71) -

REGIONALE DAGBLADEN

Amersfoortse Courant 25 24 76 (40) 31 13 87 (87)

Binnenhof 35 3 97 (86) 33 15 85 (79)

Brabants Nieuwsblad 49 16 84 (73) 30 7 93 (90)

Drenrse en Asser Courant 12 8 92 (67) 27 19 82 (82)

Friesch Dagblad 15 33 67 (53) -
Gelderlander 26 12 88 (81) 32 6 94 (94)

Gooi- en Eemlander 28 39 61 (50) 15 20 80 (80)

Haagsche Courant 37 16 84 (78) 79 14 86 (73)

Haarlerns Dagblad 35 46 54 (51) 35 11 89 (77)

Leeuwarder Courant 130 30 70 (58) 66 15 85 (79)

Leidsch Dagblad 29 14 86 (72) 45 9 91 (76)
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1978 1991

R P V R P V

Limburger 28 32 68 (64) 33 9 91 (85)

Nieuwsblad vh Noorden 39 5 95 (79) 19 11 89 (89)

Noord-Hollands Dagblad 7 0 100 (0) -
Provo Zeeuwsche Courant 42 45 55 (55) 63 13 87 (86)

Rotterdams Dagblad - 31 16 84 (77)

Rotterdams Nieuwsblad 40 15 85 (75) -

Stem - 51 2 98 (90)

Tubantia 43 44 56 (44) 20 5 95 (90)

Utrechts Nieuwsblad 58 33 67 (59) 63 14 86 (86)

Vaderland 80 44 56 (54) -

Vrije Yolk 38 5 95 (79) -

TOTAAL 1494 26 74 (67) 1211 14 86 (80)

Legenda:
R = totaal aantal recensies, P = percentage poezierecensies, V = percentage prozarecensies
(tussen haakjes is percentage recensies vermeld dat aan literair proza is gewijd.
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Bijlage IV Literaire nevenactiviteiten van auteurs

R Categorie I G T Bt Bp B ll> Lj Lt L LN

13 Baart A V ~ - - - - - - - 1
12 Berge H ten V ~ +t +t ~ +t +t +t ~ 3
14 Bernlef J V ~ +t +t ~ +t - +t ~ 3
11 Blaauw J' P , - - - - + - . 2
14 Borgart B V , - - - - - - - 1
17 Bosch F vd" V - - - - - - - - -
16 Brakman W V ~ +t - ~ - - - - 2
14 Brand A' V 't - - - - - - - 1
14 Buddingh C V "t - +t ~ - +t - ~ 3
15 Canaponi P' V ~ - - - - - - - 1
13 Cartens J V ~ - - - - - - 1 - 1
17 Claus H V ~ - - - - - - - 1
16 Cremer J V - - +t ~ - - - - 1
20 Haasse H V ~ +t - ~ +t - - ~ 3
22 Hart M 't V ~ +t +t ~ +t + - ~ 3
16 Hazeu W V ~ +t + °t +t +t + ~ 3
14 Holsbergen J V ~ +t +t "t +t +t + ~ 3
20 Hotz F V ~ - - - - - - - 1
16 Koolhaas A V ~ +t +t "t +t +t - °t 3
16 Kopland R P ~ +t +t °t - - - - 2
12 Kouwenaar G P °t - - - +t +t +t °t 2
13 Krabbe T V - - +t ~ - - - - 1
13 Kusters W' P ~ +t +t "t - - - - 2
15 Meinkema H V ~ - +t °t - - + , 3
17 Moonen A' V - - - - - - - - -
12 Nooteboom C V ~ - - - - +t - "t 2
13 Poll K' V ~ - +t ~ +t - +t 't 3
12 Raes H V ~ - - - - - - - 1
21 Reve G V - - - - - - - - -
12 Ruyslinck W V - - - - - - - - -
15 Schippers K V ~ +t +t °t - +t - 't 3
21 SiebelinkJ V ~ +t +t ~ - - - - 2
10 Tentije H P ~ - - - - - - - 1
17 Toorn W van V ~ +t +t 't - - - - 2
21 Uyl B den V ~ +t +t °t +t +t - ~ 3
14 Voge\aar J V ~ +t +t ~ +t - +t °t 3
10 Vries H de P - - - - - - - - -
12 Vries T de V - +t +t ~ - - - - 1
14 Winter L de V . - - - - - - - 1
10 Zonderland P' P ~ - - - - - - - 1
14 Zwier G' V - - - i - - - - i - -
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R Categorie I G T Bl Bp I B Ib Lj Lt I L LN
I I8 Armando V - - - - - - - I - -

6 Augustin E P - - - - - - - I - -I
10 Brunt N V - - - - - - - I - -
6

I
Bi.ich B P "t +t +t "t - - - - 2

7 Campen R V "t - - - - - + · 2
8 Carmiggelt S V - - - - - - - - -
7 Dalenoord F* P "t - - - - - - - 1
5 Eybers E P - - - - - - - - -
7 GilsG V "t - - - - - - - 1
7 Haimon P P - - + . - - - - 1
6 Heeresma M' P "t - - - - - - - 1

5 Herberghs L P - - +t "t - - - - 1

6 Hoogstraten H' P "t - - - - - + · 2
7 Jager J de V - - - - - - - - -
7 Jagt B' V - - - - - - - - -
8 Jansen B V - - - I - - - - - -
8 KalJ P "t - - - - - - - 1
8 Kars T V - - - - - - - - -
6 Kerkhof K vd" P . - - - - - - - 1

11 Knopper H V - - - - - - - - -
8 Koomen M V - - +t "t - - - - 1

7 Kousbroek R V - +t +t "t - + - · 2
9 Kraft C V - - - - - - - - -
9 Kuyper S' V "t +t +t "t - - - - 2
5 May L P "t - - - - - - - 1

5 Mulisch H P "t +t - "t - - +t "t 3
7 Pirana J' V "t - - - - - - - 1
7 Pleysier L V "t - - - - - - - 1

10 Polet S V "t +t +t "t +t +t - "t 3
9 Rodenko O' V - - - - - - - - -
8 Schouten R' P "t +t - "t - - - - 2
8 Terlouw J' V - - - - +t - - "t 1

9 Verstegen J V - - - - - - - - -
6 Vinkenoog S P "t - - - - - - - 1

5 Vliet Evan P "t +t - "t - - + · 3
8 Waard E de' P "t - - - - - - - 1

6 Weemoedt L P - - -
I - - - - - -
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R Categorie I G T Bt Bp I B Lb Lj uT L LN
I T

4 Baaren T van P - - - - - - - - -
4 Berge C vd V - - - - - - - - -
3 Beurskens H P "t +t - "t - - - - 2

2 Blokker J jr P "t - - - - - - - 1

3 Boelens ] P · + - . - - + · 3
3 Boelens M V - - - - - - - - -
0 Boot M P · - - - - - + · 2

0 Cairo E V "t +t - "t - - - - 2

2 Daisne J P "t - - - - - - - 1

4 Dhondt A V - - - - - - - - -
6 Dorresteijn H· V "t - +t "t - - - - 2

4 Evenhuis G V · +t +t "t +t +t - ·t 3
5 Franquinet R V - - - - - - - - -
2 Golsteijn J" V - - - - - - - - -
5 Hoon C de V - - - - - - - - -
1 Janssen B V - - - - - - - - -
6 Jong E de V - - +t "t - - - - 1

5 Koeck P V - - +t "t - - - - 1

1 KruitJ P · - - - - - - - 1

3 Linden G vd P "t - - - - - - - 1

0 Malsen W van V - - - - - - - - -
1 Mangroelai K· V - - - - - - - - -
1 Molin R" P · - - - - - + · 2

3 Montag S V - - - - - - - - -
4 OvereemJ V · +t - "t + - + · 3
1 Pot T P · - - - - - - - 1

2 Sinninghe Dam- P · - - - - - + · 2

ste"
3 Vaandrager H· P - - - - - - - - -
1 VerduynJ P - - - - - - - - -
6 Vries D de V · +t + "t - - - - 2

0 Vroom R· V - - - - - - - - -
2 Warren H P "t - + . - - - - 2

4 Wetering R vd" P - - - I - - - - - -
I

0 WijnenJ V - - - I - - - - - -
I

3 Wissen D van P - - - I - - - - - -

Legenda:
I: Proza-auteurs waarvan titel meer dan 11 recensies heeft ontvangen en dichters waar-

van tite! meer dan 9 recensies heeft ontvangen
II: Proza-auteurs waarvan tite! 7-11 recensies heeft ontvangen en dichters waarvan titel 5-

9 recensies heeft ontvangen
III: Proza-auteurs waarvan titel minder dan 7 recensies heeft ontvangen en dichters waar-

van titel minder dan 5 recensies heeft ontvangen
De auteurs met een • achter hun naam zijn debutanten in het betreffende genre.
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R: Aantal ontvangen recensies in Nederlandse dag- en weekbladpers
G: Genre titel. P = Poezie, V = Verhalend proza
T: "(t): creatieve bijdragen aan (grote) Nederlandse Iiteraire tijdschriften in de periode

1975-1978.
B: oCt): beschouwende bijdragen in (landelijke) dag- en weekbladen of (grote) literaire

tijdschriften gedurende de periode 1975-1978.
Bt +It): beschouwende bijdragen in (grote) litera ire tijdschriften
Bp +Ct):beschouwende bijdragen in (landelijke) dag- en weekbladen
L "(t): literaire nevenfuncties in litera ire (top)organen gedurende de periode 1975-1978
Lb +(t): lid (prominente) literaire besturen of commissies
Lj +It): lid (prorninente) literaire jury's
Lt: +(t): lid redactie (groat) literair tijdschrift
LN: Aantalliteraire nevenactiviteiten gedurende de periode 1975-1978. Een score van 3 be-

tekent dat de auteur creatieve bijdragen aan litera ire tijdschriften heeft geleverd, be-
schouwende bijdragen in dag- en weekbladen of literaire tijdschriften heeft gepubli-
ceerd en tenminste 1 van de bovengenoemde Iiteraire nevenfuncties heeft vervuld.
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Bijlage V Nieuwe prozaschrijvers en dichters

jaar Prozaschrijvers Dichters

1965 Andreas Burnier (931) Fritzi Harmsen van Beek (927)
Kees Holierhoek (941) Hans Vlek (947)
Henk van Kerkwijk (940) Hans van de Waarsenburg (943)
Ton van Reen (941)
Michael Tophoff (939)
Jacq Firmin Voge\aar (944)

1966 Helen Knopper (934) Gerrit Bakker (939)
Peter van Lieshout (946) Rein Bloem (1932)
Koos van Zomeren (1946) Johnny van Doorn (944)

Helen Knopper (934)
Rutger Kopland (1934)
Neeltje Maria Min (944)
Riekus Waskowsky (1932-1977)
Willem Wilmink (1936)

1967 j.c. Bijkerk (1928) Hans Bouma (1941)
Philo Bregstein (1932) Jan Emiele Daele 0942-1978, VI)
Walter van den Broeck 0941, VI) Louis Ferron (1942)
Theo Kars (1940) Karel Soudijn (944)
Tim Krabbe (943) Jan Vanriet (948)
Judicus Verstegen (1933) Hans Wap (943)
L.H.Wiener (945)

1968 Claude van den Berge 0945, Vi) Marc Alstein 0947, VI)
Frank Herzen (933) Stefaan van den Bremt 0941, VI)
Daniel Robberechts 0937, VI) Hans Faverey (933)
Wouter Donath Tieges (1945) Gerrit Komrij (944)

Dirkje Kuik (929)
Patricia Lasoen (1948, VI)
Herman de Coninck 0944, VI)
Kees Ouwens (1944)
Ad Zuiderent (944)

1969 Peter Andriesse (941) H. ter Balkt (938)
Jan Erniel Daele 0942, VI) Tom van Deel (944)
Edgar Cairo (1948) Jules Deelder (944)
Hans Plornp (944) Herman de Coninck 0944, VI)
Adriaan Venema (1941) Lucienne Stassaert 0936, VI)

Freddy de Vree 0939, VI)
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jaar Prozaschrijvers Dichters

1970 Martin Hankamp (943) Arie van den Berg (948)
Wim Hazeu (940) Thomans Graftdijk (949)
Arie B. Hiddema (943) Jacob Groot (947)
Boudewijn van Houten (939) Jacques Waterman 0928-1975)
Marga Kool (949)
Hilbert Kuik (938)
Hans Vervoort (939)

1971 Maarten 't Hart (944) Frans Esper
Eelke de Jong (935) Arie Gelderblom (945)
Dirk Ayelt Kooiman (946) Frank Koenegracht (945)
Guus Kuyer (942) Anton Korteweg (944)
Monika van Paemel (1945, VI)
Ethel Portnoy (1927)
K. Schippers (936)
Bernard Sijtsma (939)
Kees Simhoffer (934)
Wim Zaal (935)

1972 Ben Borgart (942) Martien J.G. de jong (1929)
Johnny van Doorn (944) Jan Blokker Jr. (952)
Mensje van Keulen (1946) Rien Vroegindeweij (944)
Guus Luijters (943)
Wim Noordhoek
Maarten Biesheuvel (939)
Lidy van Marissing (942)

1973 Marc Aistein 0947, VI) Hans Dorresteijn (940)
Frank Martinus Arion (936) Luuk Gruwez 0953, VI)
Jan Donkers (1943) Jan Kuijper (947)
Ger Verrips (928) Leonard Nolens 0947, VI)
C. te Winkel (1942) Willem Jan Otten (1951)

1974 Martine Carton (944) Hendrik Carette 0946, VI)
Louis Ferron (942) Sjoerd Kuijper (1952)
Wim Gijssen (933) Jan Kal (946)
Guido Goli.ike Peter Verstegen (1938)
R.A. Loesberg (944) Arie Visser (944)
Hannes Meinkema (943)
Maanje Luccioni (1935)
Ischa Meijer (943)
Doeschka Meijsing (947)
Tijmen Trolsky (1948)
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Jaar Prozaschrijvers Dichters

1975 Hester Albach (954) Huub Beurskens (1950)
Jan Cartens (1929) Erika Dedinszky (1942)
Bert Janssen (1945) Jan Kooistra (1938)
Joyce & Co, 1950/51) Peter Simpelaar (1954)
Roeland Kerbosch (941) Hans Tentije (1944)
Martin Koomen (939)
Frans Kusters (1949)
Jan Siebelink (938)
Frans Stuger (946)
Kees Verheul (1940)
Loekie Zvonik (1935)

1976 Jules Deelder (1944) R.]. Blom (948)
Hans Dorrestijn (940) Boudewijn Buch (948)
Agnes de Haas (1939) Harry de jong (952)
F.B. Horz (922) Manuel Kneepkens (1942)
Christine Kraft (949) Peter Nijmeijer (1947)
Aleida Leeuwenberg (1944) Margriet Poort (946)
Rob Marinus
Nicolaas Matsier (945)
Anja Meulenbelt (945)
Wouter Noordewier (935)
Leon de Winter (954)

1977 Marcus Heeresma (1936) Levi Weemoedt (1948)
].L. de Jager (949)
Oek de jong (1952)
Frans Kellendonk (951)
Laurie Langenbach 0947-1984)
G. Raat (946)
Greta Seghers (942)

1978 A.F.Th. van der Heijden (1951) Frits Dalenoord
Bouke Jagt (944) Jan Eijkelboom (928)
A. Moonen (1978) Harry Hoogstraten (941)
J. Pirana Wiel Kusters (1947)
Monika Sauwer (1946) Gerry van der Linden (955)
Gerrit-jan Zwier (947) Rob Schouten (1954)

H.M. Vaandrager (955)
EUyde Waard (940)
Peter Zonderland (947)
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J3M Prozaschrijvers Dichters

1979 Olaf Baltus Robert Anker (1956)
Huub Beurskens (1950) Bart Chabot (1955)
A. Brand Eva Gerlach (1948)
]aap van Manen (1943) Heleen Hildering
Kester Freriks (1954) Ed Leeflang (1929)
Hans van Pinxteren (1943) Jean Pierre Rawie (1979)
Oscar de Wit (1935)
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Bijlage VI Rutger Kopland'

A. PUBLlKAllES'

Boekpublikaties
- R.H. van den Hoofdakker, Bebaviour and EEG of drowsy and sleeping cats (Gronin-

gen 1966, proefschrift).
Onder bet vee (Amsterdam: Van Oorschot 1966) [tweede tim achtste druk: 1970-1988].
Het orgeltje van Yesterday (Amsterdam: Van Oorschot 1968) [tweede tim veertiende
druk: 1968-1988]
Alles op de fiets (Amsterdam: Van Oorschot 1969) Itweede tim elfde druk: 1970-19881.
R.H. van den Hoofdakker, Het bolwerk van de beterweters. Over de mediscbe etbiek en
de status quo (Amsterdam: Van Gennep, Kritiese Bibliotheek 1970) lrweede druk
1971).
Wie wat vindt beeft slecbt gezocbt (Amsterdam: Van Oorschot 1972) ltweede tim ze-
vende druk: 1973-1988].
Winter en uoorjaar (Amsterdam: ]. Meijer 1973) [bibliofiele uitgave: 100 exemplarenl.
Gulliver onder de reuzen (Amsterdam: ]. Meijer 1974) [bibliofiele uitgave: 25 exempla-
renl,
Een lege plek om te blijven. Plaatsen/passages (Amsterdam: Van Oorschot 1975) [rwee-
de tim zesde druk: 1976-19881.
R.H. van den Hoofdakker, Een pjl voor Doornroosje. Essays over een wetenscbappelijke
psycbiatrie (Amsterdam: Van Gennep, Kritiese Bibliotheek 1976).
Eden. Gedicbt van Rutger Kopland. Met een lino van Cees Andriesen (Ulvenhout:
Haans, Pen en Burijn dl. 5, 1976) [bibliofiele uitgave: 200 exemplarenl,
Zoals de pagina's van een krant... (Amsterdam:]. Meijer 1977) [bibliofiele uitgave: 25
exernplaren].
Al die mooie beloften (Amsterdam: Van Oorschot 1978) [tweede tim vijfde druk: 1979-
1988]
Gesprekken I (Amsterdam: ]. Meijer 1979) [bibliofiele uitgave: 25 exernplarenl,
Dit uitzicbt (Amsterdam: Van Oorschot 1982) [tweede en derde druk: 1982 en 19831.
Vroeger. Met een inleiding van Michel Bartosik (Baarn: Atlanta Pers, Zeven Zestigers
dl. 6, 1985) [bloemlezing, bibliofiele uitgave: 117 exernplarenl,
Voor bet verdwijnt en daarna (Amsterdam: Van Oorschot 1985) ltweede en derde
druk: 1987 en 1988J
Verslagen van de W T.F Dertien ansicbteaarten (Terhorst: Ser.].L. Prop 1986) [biblio-
fiele uitgave: 100 exernplarenl.

1 De gegevens in deze bijlage, die ik heb verzameld door raadpleging van de in Hoofdstuk V
Cparagraaf 2) vermelde bronnen, zijn gecontraleerd en aangevuld aan de hand van: Rijan Mulder
en Gert Jan de Vries, Zo voorgoed als een bladzij. Btbliograjie van en over bet werk van Rutger
Kopland (Oosterhesselen. De Klencke Pers 1992, verschenen als het twaalfde dee I van de
KWARTEL-REEKSin een oplage van 60 exernplaren).
2 Gebruikte afkortingen: P = Poezie, B = Beschouwend Praza.
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- In memoriam]]. S/auerhoJf. (Enschede: De Oare Utjouwerij 1987).
- Dankwoord bij de aanuaarding van de P'C. Hooftprijs 1988 uitgesproeen in bet Letter-

kundig Museum op 30 september 1988 (Amsterdam: Van Oorschot 1988).
- Herinneringen aan bet onbekende. Ben keuze utt eigen werk (Amsterdam: Van Oor-

schot 1988) [bloemlezingl.
- Het dorp (Terhorst: SeT. J.L. Prop 1988) [bibliofiele uitgave: 100 exernplaren].
- Dankzij de dingen (Amsterdam: Van Oorschot 1989).
- Al bijna (Assen: Elferink 1989) [bibliofiele uitgave: 75 exemplarenl.
- Geduldig gereedscbap (Amsterdam: Van Oorschot 1993).

Bijdragen kranten, tijdschriften en boeken'
P 'Het Paard / Wandeling met B. / Eden. I De Kalkoenen', Tirade 8 (november 19(4) nr.

95, 746-748.
P 'Verhaaltje / De roeier / Grasveld in het maanlicht', Tirade 9 (mei 1965) nr. 100, 261-

262.
P 'Nooit zag ik de bergen zo / Hampstead Heath I Een psalm', Tirade 10 (april 1966) nr.

112, 244-246.
P 'Winter', Tirade 11 (rnaart 1967) nr. 123, 188.
P 'Weggaan I Winter', Tirade 11 (april 1967) nr. 124,222-223.
P 'Lente / Adieu', Tirade 11 (juli 1967) nr. 127, 358-359.
P 'Reis', Tirade 11 (oktober 1967) nr. 130, 475-479.
P 'Vier gesprekken', Tirade 11 (december 1967) nr. 132, 610-613.
P '[ohnson Brothers Ltd.', De Gids 131 (1968) 312.
P 'Stadstuintje', Tirade 12 (september 1968) nr. 139,381-385.
B 'In gelukkige verbittering of ongelukkige vertedering', Algemeen Handelsblad, datum

onbekend lrecensie betreffende Alfred Kossrnann].
P 'Oud buiten', Algemeen Handelsblad, 20 november 1968.
B [Zonder ntell, De Nieuwe Linie, 23 november 1968.
P 'Terug naar de natuur / Tienduizend gedichten / Pilsje in de Kempen I Kinderen, arme

stakkers', Tirade 12 (november 1968) nr. 142, 49-53.
P 'Sonnetje over leven en dood', Hollands Maandblad 10 (1969), nr. 254, 29.
P 'De dwaas bij het raam', Hollands Maandblad 10 (1969), nr. 256, 28-29.
P 'Bloemetjes later / Stilleven I A memory of whiteness / Naar de vijver lOver de lief-

de', Tirade 13 (februari 1969) nr. 144,84-88.
B 'Dagboek van een dromer', Algemeen Handelsblad, 12 april 1969 [over het Nagelaten

werk van Hans Lodeizenl.
B 'Wat binnen in zichzelf verward zit. Nieuwe poezie van Gerrit Kouwenaar', Algemeen

Handelsblad, 17 mei 1969 [over de bundel 100 gedicbteni.
P 'Intussen I Paar', Hollands Maandblad 11 (1969) nr. 258, 25.
P 'Enkele filosofische notities / D~ natuur wederom', Groningen 11 (1969)' 130.
P 'Onze gasfabriek I De drie mogelijkheden van het menselijk denken I Zomertje', Tira-

de 13 (oktober 1969) nr. 150, 472-474.
B 'Poezie: een bijzondere marlier van zeggen', Algemeen Handelsb/ad, 4 april 1970 lre-

censie betreffende Leo Vromanl.
B 'Wat zegt Bernlef als hij a zegt', Algemeen Handelsblad, 27 november 1970 Irecensiel.
P 'Zomertje', Tirade 13 (1970), 472-474.

3 Naast de in paragraaf 2 van Hoofdstuk V genoemde bronnen, zijn voor de periode 1964-1973
de tijdschriftafleveringen geraadpleegd van Hollands Maandblad en Tirade.
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P 'De macht van het evangelie / jonge sla / Groeten uit glimmen', Hollands Maandblad
11 (969) nr. 263, 25-26.

P 'Blackbird', Tirade 14 (juni 1970) nr. 158,352.
P 'Julia / Enkele vogeltjes', Hollands Maandblad 12 (juli 1970) nr. 271-272, 48.
P 'Son of a beach', Algemeen Handelsblad, 23 oktober 1970.
B 'De bolle en holle kanten van. Riekus Waskowsky', Algemeen Handelsblad, 22 januari

1971 lrecensiel.
P 'De mechanica van een beweging / Geen generatie', Soma 2 (1971) 13.
P 'Tussen de bloemen / Twee duiven in Siberie', Tirade 15 (februari 1971) nr. 164,97-

99.
P 'De man in de ruin', Hollands Maandblad 13 (september 1971) nr. 285-286, 19.
B 'Morbus Middletoni. De vreselijke lijdensweg zoals beschreven door Gerrit Krol in 'De

ziekte van Middleton', [aarboek van de Maatscbappij der Nederlandse Lettereunde
1969-1970 (Leiden 1971) 12-24.

P 'Gulliver onder de reuzen', Tirade 15 (971) 386-393.
P 'Heide met hond / Wie wat vindt heeft slecht gezocht / Oude boxer / Dat wij dat wa-

ren', Tirade 16 (januari 1972) nr. 173, 21-24.
P 'Tussen de bloemen / Son of a beach / Twee duiven in Siberie / Enkele vogeltjes',

Vlaamse Gids 56 (972) 6.
P 'Wanneer, waar?', Yang 8 (1972).
P 'Om een kasteel, om een krot, om een vrouw', Tirade 16 (mei 1972) nr. 177,271-272.
P 'Gedicht over de Drentse A / Tegen het krakende hek', Hollands Maandblad 14 (juni

1972) nr. 294-295, 31.
P 'Bij de paarden / Wanneer, waar?', Soma 3 (972) 38.
B R.H. van den Hoofdakker, 'IJdeltuiten ontmoeten geen mensen', Haagse Post, 13 okto-

ber 1973 [recensie betreffende Harry Mulisch],
P 'Plaatsen!Passages (I, II, III)', De Revisor 1 (974) nr. 2, 29.
P 'Plaatsen!Passages (I tim X)" Tirade 18 (juni 1974) nr. 198,308-317.
P 'Plaatsen!Passages (XII)', De Revisor 1 (974) nr. 4-5, 32.
P 'Plaatsen!Passages', Tirade 18 (december 1974) nr. 200, 593-594.
P 'Plaatsen!Passages (XIX tim XXI!)', De Revisor 2 (975) nr. 2, 21-22.
B 'Poezie, een bijzondere manier van zeggen', Tirade 19 (mei-juni 1975) nr. 205, 313-322

[over de poezie van Leo Vroman].
B 'Raakvlakken tussen psychiatrie en literatuur? Brief aan Theo Peeters', Kreatief S (sep-

tember 1975) nr. 2-3, 313-322.
B 'Verslagen van de W.T.F. Dertien ansichtkaarten', De Revisor 2 (december 1975) nr. 6,

10-15 en 24-31.
B Rudy van den Hoofdakker, 'De dichter en de gek. Over het bestaande raakvlak tussen

psychiatrie en literatuur', U(niversiteits) Ktraru) (RU Groningen), 14 januari 1976.
B 'Vandaag gelukkig een makkelijk proefwerk. Acht dichters in de schoolbank', De Re-

visor 3 (juni 1976) nr. 3., 50-51 [over 'Een moeder' in Alles op de fiets;
P 'G', Tirade 20 (oktober 1976) nr. 218, 496-504.
P 'Er moeten hier toch mensen wonen, ik luister / Lichaam van een vrouw, dat verlangt',

De Revisor 3 (1976) nr. 6, 26.
B 'Herkennen van wat ik nog niet wist' (Over de traditie van het nieuwe), Vrij Neder-

land, 29 januari 1977.
B 'Kunst dat is heel fijn', NRC Handelsblad, 12 april 1977.
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- [Tekening!zelfportretl, De Revisor 4 (1977) nr. 2, 26.'
B 'Want waar verdwijnt is hopeloos bewegen', Tirade 21 (rnei 1977) nr. 225, 301-312

[over de poezie van Tom van Deell.
B 'Over het maken van een gedicht', De Revisor 4 (1977) nr. 3, 2.'
P 'Breyten', De Revisor 4 (977) nr. 3, 13.
B 'Dichters en het grote gevoel', NRC Handelsblad, 5 november 1977 [recensie betreffen-

de Anton Korteweg, Ans Wortel en Willem Hussem].
P 'Zoals de pagina's van een krant', De Revisor 4(977) nr. 4, 11.
P 'Vader, ik zie je gezicht weer, jaren', Tirade 22 (februari 1978) nr. 233, 70.
P 'De rug van een hond die al weet' , Tirade 22 (april 1978) nr. 235,222.
P 'De winter van Breughel, de heuvel met jagers', Tirade 22 (juni 1978) nr. 237,349.
P 'Schilderij', De Revisor 5 (978) nr. 2, 32-33.
P 'AI die mooie beloften', De Revisor 5 (1978) nr. 6, 19.
B 'Vragen', Bzzlletin 7 (januari 1979) nr. 62, 29.
P 'Gesprekken 0)', De Revisor 6 (1979) nr. 1,42.
B 'Een blinde kat', NRC Handelsblad, 29 december 1979.
B 'Wat van binnen in zichzelf verward zit', Dimensie 4 (januari 1980) nr. 2, 56-60 [eerder

in Algemeen Handelsbladi.
B 'Dagboek van een dagdromer', Dimensie 4 (januari 1980) nr. 2, 64-67 [eerder in NRCJ.
B 'Poezie laat niets gebeuren', Bxzlletin 8 (mei 1980) nr. 76, 37-39 [speciaalnummer K.

Schippers].
P 'Gesprek 0, II)', Raster (980) nr. 15, 31-32.
B 'Over poezie', Raster (980) nr. 15, 33.
P 'Voort 0, II, III)', Tirade 24 (november 1980) nr. 260, 546-548.
P 'Breyten' in: Breyten Breytenbach, Vingermaan. Tekeningen uit Pretoria. Met bijdra-

gen van H.C. ten Berge, Rutger Kopland e.a (Amsterdam: MeulenhoffiGalerie Espace
1980) 15.

P 'De landmeter I Stel (I, II, III)', Raster (1981) nr. 18, 7-9.
P 'Drentse A (I tim IV)', Tirade 25 (september 1981) nr. 268, 415-418.
P 'Verder (I tim V)" Tirade 25 (oktober 1981) nr. 269, 486-487.
P 'Stel 0, II, III) I De landmeter I Drentse A (0 I Gesprek 0, II) in: Ssst ... literatuur

(Maastricht: Studium Generale RU Limburg 1981) 1-5.
P 'Stel' in: Gedichten in de keerkring (Amsterdam: Stedelijk Museum 1981) 52.
P 'Commentaren (I tim V)', Tirade 26 (januari-februari 1982) nr. 272-273,59-63.
P 'Dode vogels 0, II, III)', Raster (1982) nr. 23, 165-167.
P [Fragmenten uitl 'De wandelaar', De Revisor 10 (1983) nr. 2,67.
P [Fragment uit] 'De wandelaar' in: Nacbt van de poezie (Utrecht 1983).
P 'Words die 0, II)' in: Het orgasme van Lorre. Nieuwe verhalen, gedicbten en artikelen

(Amsterdam 1983).
B 'Zeals het daar lag. Over schilderen en schrijven', In: Japip. Huisman (De Toorrx/De

Vrieseborch 1983) 117-131.
D R.H. van den Hoofdakker, 'Naar bed, naar bed. Hollands Dagboek', NRC Handelsblad,

31 december 1983.
P 'Over de ouderlijke macht', De Gids 147 (1984) 675.

4 Ook in: Scbrijiers tekenen zicbzelf (uitgave van De Revisor, tijdstip van verschijning
onbekend).
5 Ook in: Krttiscb Akkoord 1978 (Brusse! 1978) 81-98 en in: RuegerKopland, AI die moote
beloften (Amsterdam 1978) 35-55.
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P 'Natweiler. Vijf gedichren', Nieuui Wereld Tijdscbrift 1 (984) 25-27.
P 'I cavalli di Leonardo I La porta del paradiso I Beekdal', Raster (984) nr. 32,37-41.
P 'Dode vogels (I, II, Ill) in: Nieuw ierscbijnen. Nog nooit eerder in boekvorm oerscbe-

nen werk van ... (Groningen: Herfstschrift 1984).
B 'Meer in dingen dan in mensen', Nieuw Wereld Tijdscbrift 2 (1985) nr. 2,47-50 [over

de poezie van J. Bernlefl.
P 'Die Kunst der Fuge (I tim V)' in: Met in zijn jaszak 17 eendeieren. 17 essays ter gele-

genbeid van de 300ste uerjaardag uan joban Sebastiaan Bacb (Groningen 1985) 23-
28.

P 'Een middag op het land', Tirade 29 (december 1985) nr. 300, 516.
B 'Een huis' in: Literair leoen in Groninger: (AmsterdamlGroningen 1985) 70-73.
B [Brief] in: L. Pennings en B. Langeveld (red.), Dichter bij de mensen. Het allernieuwste

werk van onze allergrootste dicbters (Amsterdam 1986).
P 'Het dwaalt, vloeit samen, valt uiteen, verdwijnt (in handschrift)' in: Vij( jaar letteren

in Tilburg 1981-1986 (Til burg: Katholieke Universiteit Brabant) 23.
P 'In de Winter (I, II, III)', Tirade 31 (februari 1987) 366-368.
P 'Portret (I, II)', De Revisor 14 (987) nr. 3, 15.
P 'Water (I tim V)" Nieuw Wereld Tijdscbrift 4 (1987) 18-19.
P 'Zelfportret', Poezieerant 11 (1987) 2.
P 'Het dorp (I, II) I De plek (I, II en Ill)', Tirade 32 (988) nr. 315,98-102.
B 'Herinneringen aan het onbekende of Over tien manieren am uit te treden', Tirade 32

(juli-augustus 1988) nr. 317, 309-319 [Lezing, gehouden voor de Stichting Literaire Acu-
viteiten Amsterdam (SLAA) in Theater De Balie te Amsterdam op 17 februari 1988].

B 'Dankzij de dingen', Tirade 32 (septernber-oktober 1988) nr. 318, 397-403 [Dankwoord
bij de aanvaarding van de P.c. Hooftprijs 1988, uitgesproken in het Letterkundig Mu-
seum te Den Haag op 30 september 1988].

P 'Schapen', Tirade 32 (november-december 1988) nr. 319,519.
P 'Schapen (in handschrift) I Schapen (in druk)', Zefier 3 (vierde kwartaal 1988) nr. 12,

70-71.
B 'Wat bedoelt de dichter' in: Idem, Herinneringen aan bet onbeeende. Een keuze uit

eigen werk (Amsterdam 1988) 5-7.
P 'Portret met asperges' in: Asparagus asparagus (Venlo: Museum Van Bommel-Van

Dam 1988) 51.
P 'Portret met hond' in: Komplot uoor een vijftiger (Utrecht 1988) 64.
P 'In de winter (I, II, III)' in: Herfstscbrift. Nieuw werk van Robert Anker, j. Bernlef, Jan

Elburg, Hans Faterey, Rutger Kopland, Gerrit Kouuenaar; Wiel Kuster en Hans Ten-
tije (Groningen 1988).

P 'Portret met hand', NRC Handelsblad, 19 februari 1989.
P 'Belvedere' in: Scboon uitzicbt. Gedicbten op Sonbeeks Belvedere (Oosterbeek 1989).
P 'Over een glas' in: De ongeuleugelde Pegasus. Proza en Poezie ter gelegenbeid van bet

75e lustrum van de Rifksuniuerstteit Groningen (Groningen 1989).
P 'Dankzij de dingen (I tim V)' in: Poezie en uetenscbap = Poesie et science = Poetry

and science (Leuven: Europese Vereniging ter bevordering van de Poezie 1989, Leu-
vense cahiers nr. 89) 98-102.

B 'Over de verhouding tussen wetenschap en poezie' in: Poezie en uetenscbap = Poesie
et science = Poetry and science (Leuven: Europese Vereniging ter bevordering van de
Poezie 1989, Leuvense cahiers nr. 89) 157-163. Ook in: 'Poezie en wetenschap =

Poesie et science = Poetry and science', speciaalnummer van Pi 8 (september-decem-
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ber 1989) nr. 3-4, 157-163. Franse vertaling door Paul Gellings, 165-171, Engelse verta-
ling door Ria Leigh Loohuizen, 173-179.

B 'Dichter, dichter', Tirade 34 (mei-juni 1990) nr. 328, 292-295 [onverzonden brief aan
Leo Vroman / toespraak bij diens vijfenzeventigste verjaardag].

P 'Landschap met rivier', Tirade 34 (1990) 404.
P 'Een avond in Apulia', De Revisor 17 (1990) nr. 2, 5l.
P 'Geluidloze resten', Nieuw Wereld Tijdscbrift 7 (1990) 42-43.
B 'Over de verhouding tussen poezie en wetenschap' in: Forensen tussen literatuur en

wetenschap (Utrecht 1990) 11-19.
P 'Stilleven met zonnebloemen' in: Ommuurd veld. 30 gedicbten voor Van Gogh

(Stichting Van Gogh 1990) 32.
P 'In de tuin' in: Vanaf de oude hoogte. Werk van elf Groninger auteurs (Groningen

1990) 19.
P 'Belvedere' in: Nacbt van de poezie (Utrecht 1990).

B. RECENSIES PER BUNDEL'

Onder het vee (1966)

Nederlandse pers
P A. Nuis, 'Rutger Kopland. Dichter bij de koeien', Het Parool, 28 januari 1967.7

G K. Fens, 'Henk van Kerkwijk, Hanny Michaelis en Rutger Kopland. Bij drie bundels ge-
dichten', De Tijd, 11 februari 1967.

P P. Berger, 'Soorten van relativiteit. Gedichten van Hanny Michaelis en Rutger Kopland',
Het Vaderland, 17 februari 1967.

P A. Visser, 'Onze dichters al soberder en nuchterder. Rutger Kopland: Speelse verzen',
De Telegraaj, 10 maart 1967.

Tijdscbriften
- J. Bernlef, 'Kroniek van de Nederlandse poezie', Wending 22 (1967) 26-48.
- A. den Besten, 'Het debuut van Rutger Kopland', Waagschaal 22 (1967) 442-444.

Het orgeltje van Yesterday 09(8)

Nederlandse pers
G K. Fens, 'In het gezelschap van talrijke initialen', De Tijd, 20 maart 1968.
G ]. Bernlef, 'Het orgeltje van Yesterday. Gedichten met gerniddelde toon', Algemeen

Handelsblad, 2 april 1968.
P W. Brinkman, 'Geen hart op de tong', De Groene Amsterdammer, 13 april 1968.
P H. Warren, 'Nieuwe dichtbundels. Kopland, Ellen Warmond. Hawinkels', Provinciale

Zeeuwse Courant, 11 mei 1968.
P K.L. Poll, 'Emoties verouderen niet', Algemeen Handelsblad, 25 mei 1968.
P J.W. Oerlemans, 'Tussen zuchten en ademhalen. Gedichten van Rutger Kopland', NRC,

29 juni 1968.

6 Gebruikte afkortingen: P = (overwegend) positief, N = (overwegend) negatief, G =

gemengdlonduidelijk, - = recensie niet beschikbaar.
7 Ook in: A. Nuis, Tuee scbeloen hooi. Opmerkingen over poezie en politiek (Amsterdam:
Meulenhoff 1968) 164-166.
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P G. Smit, 'Eenvoudige orgelklanken', de Volkskrant, 3 juli 1968.
P P. Berger, 'Rutger Kopland. Dichten omdat het niet anders kan', Het vaderland, 9

augustus 1968.
P R. Fokkema, 'Poezie in soorten', Trouw, 15 augustus 1968.
P K. de Wit, 'Poezie is kinderspel. Lucebert en Kopland', Leeuwarder Courant, 3 oktober

1968.
P ). Elemans, 'Rutger Kopland. Poezie met speelruimte', Eindbouens Dagblad, 12 oktober

1968.
P A. Morrien, 'Verschuivingen tussen het landelijke en het persoonlijke', Het Parool, 19

oktober 1968.
Vlaamse pers
P H. de Coninck, 'Ondertoon van onrust in Koplands gedichten', De Standaard, 20 juni

1968.
Tijdscbriften
P ). van der Vegt, 'Kontouren van de poezie, De raad van de grijsaard', Kentering 10

(april 1969) nr. 2, 20-27.
P F. de Swert, 'Poeziekroniek', De Periscoop 23 (mei 1973) nr. 7, 2.

Alles op de fiets (1969)

Nederlandse pers
P K. Fens, 'Van spreektaal tot kunsttaal', de Volkskrant, 17 januari 1970.
P H. van Santvoort, 'De kleinspraak van Hanny Michaelis en het balken van Habakuk de

Balker', De Nieuwe Linie, 31 januari 1970.
N R. Waskowsky, 'Rutger Kopland: Alles op de fiets', Nieuwsblad van bet Noorden, 31 ja-

nuari 1970.
G H. Warren, 'Nieuwe poezie van Hanny Michaelis en Rutger Kopland', Prouinciale

Zeeuwse Courant, 31 januari 1970.
P W. Wilmink, 'Moeilijke dingen simpel onder woorden brengen. Nieuwe bundel van
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Bijlage VII Judicus Verstegen

A. PUBLlKATIESi

Boekpublikaties
- The mechanism of sulfuric acid and uranium extraction by tertiary amines (Den

Haag: Reactor Centrum Nederland 1960, proefschrift).
Legt uw hart daarop (Amsterdam: Querido 1967) Itweede druk 1971; derde druk Am-
sterdam: De Bezige Bij 19751.
Een zon bij nacht (Amsterdam: Querido 1968) ltweede druk, Amsterdam: De Bezige
Bij 19751.
De koekoek in de klok (Amsterdam: Querido 1969).
De vloek van het schema (Amsterdam: Querido 1970).
De koning van het puin (Amsterdam: Querido 1970).
De revoluties (Amsterdam: Querido 1971).
De regentijd (Amsterdam: De Bezige Bij 1973).
De nieuwe urifbeid (Utrecht/Antwerpen. Bruna 1974).
Een bruine ring om de ziel (Amsterdam: De Bezige Bij 1974).
De noordelijee samenzuering (Amsterdam: De Bezige Bij 1975).
De tocht over Besseggen (Amsterdam: De Bezige Bij 1978).
De terugkeer van Ralf Pedersen (Amsterdam: De Bezige Bij 1980).
Een kurk in de rit (Amsterdam: De Bezige Bij 1982).

Bijdragen aan kranten, tijdschriften en boeken'
V 'Op zee', Maatstaj15 (augustus 1967) nr.5, 295-305.
V 'Hump', Maatstaj15 (november 1967) nr. 8, 499-517.
V 'Evolutie', Maatstaj 16 (968) nr. 3, 240-256.
P 'Omdat ik het leven liefheb ...', De Nieuwe Linie, 23 november 1968.
P 'Boheme' in: Alfred Kossmann e.a., fong gedaan. Kinderwerk en beginnerswerk van

28 auteurs (Amsterdam: Querido 1968) 72 lcabarertekstl.
B 'Consider rightly of the matter', Writing in Holland and Flanders (rnei 1968) nr. 24, 29

[over Legt uw hart daaropl.
V 'De koning van het puin', Tirade 13 (mei 1969) nr. 147, 289-306.
V 'De deserteur', De Gids 133 (970) nr. 4-5, 273-279.
V 'De necrologie', Tirade 14 (970) nr. 153, 28-46.
V 'Mauthausenstof', Tirade 14 (970) nr. 157, 289-299.
B 'A sun at night', Writing in Holland and Flanders (juni 1970) nr. 28,61 [over Een zon

bij nacbti.
V 'Fragment uit: "De Revoluties'", Tirade 15 (1971) nr. 165, 183-192.
V 'Gerrit', Tirade 15 (971) nr. 171, 563-576.

Gebruikte afkortingen: P = Poezie, V = Verhalend proza, B = Beschouwend proza.
2 Naast de in paragraaf 2 van Hoofdstuk V genoemde bronnen zijn voor de periode 1964-1973
de tijdschrifrafleveringen geraadpleegd van MaatstaJ en Tirade.
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v 'De jaren van de Bastubalst' (romanfragment), Tirade 16(972) nr. 175, 150-156.
V 'De harde plasser' in: Geert van Beek e.a., Dat was nog eens lezen! 40 auteurs over

boeken uit hun einderjaren (Amsterdam: Querido 1972) 85-86.
V 'Bruine eieren', Tirade 23 (december 1979) nr. 251,697-704.
V 'Ademhallngstechniek', Tirade 24 (mei 1980) nr. 256, 74-85.
V 'De toren van mijnheer Capucci', Tirade 24 (rnei 1980) nr. 256, 296-309.
V 'Een liefdesverhaal', De Tweede Ronde 1 (1980) nr. 1,25-37.
P 'Bergwandeling; Vondelpark', De Tweede Ronde 1 (1980) nr. 1,81-82.
B 'Saul Bellow' (Schrijvers als lezer), de Volkskrant, 19 april 1980.
B 'De brede maatschappelijke discussie en de technische ontwikkeling', Tirade 25

(1981) nr. 265-266, 256-264.
V 'Schelpen', De Tueede Ronde 2 (981) nr. 11, 25-28.
V 'Mozarts 'Idomeneo'. Breuk in een leven. Kiemcel?', Tirade 26 (januari-Iebruari 1982)

nr. 272-273, 97-107.
V 'De voetnoot', Tirade 26 (maart-april 1982) nr. 274-275, 230-239.

B. RECENSIES PER llTEL'

Legt uw hart daarop (1967)

Nederlandse pers
P F. Sameel, 'Een geval van "close imitation". Legt uw hart daarop door judicus Verste-

gen', Vrij Nederland', 28 oktober 1967.
P ]. Elemans, 'Draait het of niet? Belangrijke roman van Judicus Verstegen', Eindbouens

Dagblad, 28 oktober 1967.
P A. Kossmann, 'Gebrek aan zelfkritiek in debuut met veel inzet', Het Vrije Volk, 3 no-

vember 1967.
P ]. van Doome, 'Legt uw hart daarop. Een boeiende roman', Trouw, 4 november 1967.
P R. Bulthuis, 'Moderne literatuur uit het Nederlands taalgebied', Haagscbe Courant, 25

november 1967.
P P.M. Morel, 'Roman bij gebrek aan beheersing, De Tijd, 24 januari 1968.
P H. van Santvoort, 'Wereld en droomwereld', De Nieuwe Linie, 27 januari 1968.
P ].w. Oerlemans, 'De lakonieke wanhoop van Verstegen', NRC, 16 maart 1968.
P A. Wadman, 'Een voltreffer. Israel-roman van Judicus Verstegen', Leeuwarder Courant,

25 juni 1968.
P H. Warren, ']udicus Verstegen. Legt uw hart daarop', Prouinciale Zeeuwse Courant, 29

juni 1968.
vlaamse pers
P M. Janssens, 'Iudicus Verstegen. Legt uw hart daarop'. De Nieuue Gids. 30 oktober

1967
P L. Geerts, 'Ahasverus Verstegen in jeruzalem', De Nieutoe, 17 november 1967.
Tijdscbriften
P H. Vogelesang, Levende Talen (juni 1968) nr. 248, 370.
P M. Janssens, 'Judicus Verstegen. Legt uw hart daarop', Dietsche Warande & Be/fon113

(juni-juli 1968) nr. 5, 285-286.

3 Gebruikte afkortingen: P = (overwegend) positief, N
gemengd!onduidelijk, - = recensie niet beschikbaar.

(overwegend) negatief, G
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N ). Boelema, 'Toen er geen koning in Israel was, of De schreeuw van een hoop-Ioze
man', Cbristelijke Bibliotbeee 16 (juli 1968) nr. 7, 6-8.

Een zan bij nacht (968)

Nederlandse pers
P K. Fens, 'Negen verhalen van Judicus Verstegen. Een zon bij nacht geslaagde bundel

na verrassend debuut' (blad onbekend) 14 augustus 1968.
P B. Bos, '[udicus Verstegen', De Nieuwe Linie, 21 september 1968.
P Anneke Jansen, 'Een zan bij nacht', Algemeen Handelsblad, 28 september 1968.
N W.G. van Maanen, 'Een omelette is ook een levenskwestie', Amersfoortse Courant, 11

oktober 1968.'
P ). van Doome, 'Twee verhalenbundels', Trouw, 11 oktober 1968.
P H. van Overveld, 'Eenzaarnheid in konsentrische cirkels, Brabantscb Nieuusblad, 12

oktober 1968.
P H. Berghuis, 'Lessen in gruwelijkheid van Hugo Raes en knappe vertelkunst van Judi-

cus Verstegen', de Volkskrant, 19 oktober 1968.
P H. jonkers, 'Weer eens een eigen geluid in bundel verhalen van Judicus Verstegen',

Eindbooens Dagblad, 9 november 1968.
P F. Sarneel, 'De geconcentreerde, pikzwarte dreiging van judicus Verstegen', Vrij Ne-

derland, 16 november 1968.
N ).W. Oerlernans, 'Verstegen en de universele ellende', NRC, 30 november 1968.
G P. van Gestel, 'Reiniging door huisvlijt', Elsevier,30 november 1968.
P E. Hermens, 'Verhalen van Judicus Verstegen. De wereld in een reageerbuis', Het Pa-

rool, 7 december 1968.
P P. de Wispelaere, 'Verhalen van Henk van Kerkwijk en Judicus Verstegen', Het Vader-

land, 21 december 1968.
N ). Bernlef, 'Emotie aileen is te weinig. Een zon bij nacht van Judicus Verstegen', Alge-

meen Dagblad, 28 december 1968.
G ]. joppe, 'Drie Nederlandse verhalenbundels van rijp tot groen', Rotterdams Nieuws-

blad, 22 februari 1969.
Tijdscbriften
P Th. Herrman jr., 'De obsessie van het verleden', am Erfdeel12 (december 1968) nr.

2, 144-145.

De koekoek in de klok 09(9)

Nederlandse pers
N ]. Mi.iller, 'Instant drama van Judicus Verstegen', Algemeen Handelsblad, 12 april 1969.
P P. Keysers, 'Nieuwe roman van Judicus Verstegen', Brabants Nieuwsblad, 19 april

1969.
N ]. van Doome, 'Over een vergeefs roepende koekoek', Trouui, 26 april 1969.
P ]. joppe, 'Een "veel belovend debuut" overtuigend en volledig waargernaakt', Rotter-

dams Nieuwsblad, 26 april 1969.
P B. Bos, '[udicus Verstegen. "De universiteit is een systeem van concentrische bollen".

Maandblad en roman analyseren actuele problernatiek', De Nieuwe Linie, 17 mei 1969.

4 Oak in: Prouinctale Oterijsselscbe en Zwolscbe Courant van 5 oktober 1968 Conder de titel
'Twee schrijvers met verschillende inzet').

253



P P. van Eeten, '[udicus Verstegen. Meester van de menselijke onmacht' , NRC, 7 juni
1969.

P P. de Wispelaere, 'Indrukwekkende complexiteit in roman van Judicus Versregen', Het
Vaderland, 14 juni 1969.

N E. Hermens, 'Universitair schandaal vol karikaturen', Het Parool, 20 juni 1969.
P A. Wadman, 'De irriterende heilige. Wei of geen sleutelroman van judicus Verstegen',

Leeuwarder Courant, 21 juni 1969.
N K. Fens, 'De romanschrijver als didacticus', de Volkskrant, 5 juli 1969.
G C}. Kelk, 'De koekoek in de kIok, De Groene Amsterdammer, juli 1969.
P A. van Kampen, 'De koekoek in de klok', De Rotterdammer, 12 juli 1969.
N W.G. van Maanen, 'Stop de tijger en andere romans', Utrechts Nieuusblad, 19 juli

1969.'
Vlaamsepers
G D. Janssen, 'Oogst uit Nederland. Het individu vecht tevergeefs', Gazet van Antwer-

pen, 1 oktober 1969.
Tijdscbriften
N ). Kruithof, 'Struikelen over het rneer', Raam (rnaart 1970) nr. 63, 62-64.
N K. Simhoffer, 'De ziekte van Middleton en andere ziektes', Streven 23 (mei 1970) nr.

8, 842-843.

De vloek van het schema (970)

Nederlandse pers
P P. van Eeten, 'Op zoek naar de zin van het menselijk lijden', NRC, 4 april 1970.
P H. van Overveld, Judicus Verstegen. De vloek van het schema', Brabants Nieuwsblad,

25 april 1970.
P E. Hermens, 'De vloek van het schema. Verstegens individuele revolte tegen het be-

staan', Het Parool, 25 april 1970.
P ). Polak-Siliava, 'Onontkoombaarheid van het schema', Aigemeen Handelsblad, 16 mei

1970.
N K. Fens, 'Reizen en schrijven naar Auschwitz', de Volkskrant, 23 mei 1970.
P P. de Wispelaere, 'De vloek van het schema', Het Vaderland, 13 juni 1970.
P F. Sarneel, 'De onderkoelde paniek van her heden', Vrij Nederland, 22 augustus 1970.
P ). van Doorne, 'De boosheid van judicus Verstegen', Trouw, 16 januari 1971.
P C. Rijnsdorp, 'Een auto en 't Peerd van Orne Loeks', De Rotterdammer, 6 februari

1971.
N W.G. van Maanen, 'De vloek van het schema. Veel te lang', Utrechts Nieuwsblad (da-

tum onbekend).
Vlaamse pers
P W.M. Roggeman. 'Onrnacht van de schrijver', Het Laatste Nieuws. 17 september 1970.

De koning van het puin (970)

Nederlandse pers
N H. van Overveld, 'Veelvoudig verlies', Brabants Nieuwsblad, 17 oktober 1970.
N E. Hermens, 'Onrnacht en isolement', Het Parool, 14 november 1970.
P P. van Eeten, 'Minder grimrnigheid bij judicus Verstegen', NRC Handelsblad, 18 de-

5 Ook in: Arnersfoortse Courant van 26 juli 1%9.
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cember 1970.
P ]. Panhuijsen, 'De koning van het puin. Nieuwe vertellingen van Judicus Verstegen',

Het Binnenbof, 27 februari 1971.
P P. de Wispelaere, 'Nieuwe verhalen van Judicus Verstegen', Het Vader/and, 13 maart

1971.
P C. Rijnsdorp, 'Satire als verweer', De Rotterdammer, 3 april 1971.
P H. Wolf-Catz, 'Iudicus Verstegen. Een krachtig talent', Amersfoortscbe Courant, 22 mei

1971.
Vlaamse pers
N W.G. Roggeman, 'Machteloos protest', De Nieuwe Gazet, 6 april 1971.
Tijdschriften
N A. Fasel,' Drie bun de Is verhalen', Raam (juni 1971) nr. 74, 49-51.

De revoluties (1971)

Neder/andse pers
P A. Visser, 'Historie. Middel of doel van vertelkunst', Leeuwarder Courant, 4 december

1971.
P H. van Overveld, 'Een monument van destalinisatie', Brabants Nieuuisblad, 11 decem-

ber 1971.
P ]. van Doome, 'Nieuw Nederlands proza', Trouw, 15 januari 1972.6

P A. Breedveld, 'Schokkende spiegel voor arbeiders, boeren en salonrevolutionairen',
Nieuwsblad van bet Noorden, 16 februari 1972.

P M. Cossaar, '[udicus Verstegen pleitbezorger van de Russen', Gooi- en Eemlander, 25
maart 1972.

P P. Haimon, 'Stalin held in Nederlandse roman', Limburgs Dagblad, 15 april 1972.
P ]. Panhuijsen, 'De revolutie der Georgiers. Russische roman van Judicus Verstegen, Het

Binnenhof, 10 juni 1972.
P P. de Wispelaere, 'De twijfel van de intellektueel. Nieuwe roman van Judicus Verste-

gen', Het Vaderland, 24 juni 1972.
P W.]. Simons, 'Roman van Judicus Verstegen over 't individu in de revolutie', Utrechts

Nieuusblad, 29 juli 1972.'
P R. Bulthuis, 'Judicus Verstegen hekelt de revoluties', Haagsche Courant, 8 december

1972.

De regentijd (1973)

Nederlandse pers
P M. Nord, 'lmposant boek over oorlogstijd op eiland', Het Parool, 20 oktober 1973.
P A. Visser, 'Mozaiek van een eilandbevolking', Leeuwarder Courant, 27 oktober 1973.
P K. Soudijn, 'Een eiland in de golven', NRC Handelsblad, 2 november 1973.
P G. Smit, 'Ooriogsroman van Judicus Verstegen', de Volkskrant, 17 november 1973.
P H. Steendijk, 'De kleine oorlog van Judicus Verstegen', Brabants Nieuwsb/ad, 6 de-

cember 1973.
P A. Boogaard, 'Daedelus als doe-het-zelver. De regentijd van judicus Verstegen', Eind-

havens Dagblad, 5 januari 1974.

6 Ook in: De Rotterdammer van 15 januari 1972.
7 Oak in: Amersfoortsche Courant van 2 september 1972.
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De nieuwe vrijheid (1974)

Nederlandse pers
P R. Bulthuis, 'Judicus Verstegen buiten zijn boekje', Haagscbe Courant, 22 april 1974.
P A. Breedveld, 'De valse vrijheid van de bruine ziel', De Groene Amsterdammer, 9 ok-

tober 1974.
Vlaamse pers
N F. Auwera, 'De nieuwe vrijheid. Judicus Verstegen met een los handje', De Nieuwe

Gazet, 4 januari 1974.
G C. Schouwenaars, Judicus Verstegen. De nieuwe vrijheid', De Nieuwe Gazet, 23 janua-

ri 1974.

Een bruine ring om de ziel (1974)

Nederlandse pers
P M. Ros, 'De student judicus Verstegen', Algemeen Dagblad, 8 juni 1974.
P J. van Doome, 'Schorre schreeuw om genade', Trouui; 24 augustus 1974.8
P P. de Wispelaere, 'Realistische romankunst van judicus Verstegen. Tegenstelling tus-

sen denken en doen', Het vaderland, 31 augustus 1974.
G H. Egbers, 'Verstegen rekent af met de student in hem', De Stem, 31 augustus 1974.
P A. Visser, 'Ont!uistering van het studentenleven', Leeuwarder Courant, 14 september

1974'-
N M. Nord, 'Roman werd een mislukking op hoog peil', Het Parool, 28 september 1974.
N A. Breedveld, 'De valse vrijheid van de bruine ziel', De Groene Amsterdammer, 9 ok-

tober 1974.
N J. Polak-Siliava, '[udicus Verstegen. Een bruine ring om de ziel. Het verhaal van een

laffe puber, Haarlems Dagblad, 26 oktober 1974.
N H. Steendijk, 'De bruine ring om Verstegens ziel', Brabants Nieuusblad, 12 november

1974.
P W. de Moor, 'Een fantasieloze realist en een geboren schrijver', De Tijd, 15 november

1974.'0
P JEP, 'Boek van de dag. Iudicus Verstegen. Een bruine ring om de ziel', Deventer Dag-

blad, 28 februari 1975.
P M. Cossaar, 'Twee grote romans van Judicus Verstegen', Gooi- en Eernlander, 15 okto-

ber 1976.
Vlaamsepers
P M. Andries, '[udlcus Verstegen. Experimenteren met een jong leven', De Nieuue Ga-

zet, 11 augustus 1974.
N Anoniem, De Standaard, 11 juli 1975.
N H. Bousset, 'Een therapeutische studie van judlcus Verstegen', Spectator, 7 december

1974"

8 Ook in: Nieuue Haagscbe Courant van 24 augustus 1974.
9 Ook in: A. Visser, Tegendraads. Luerair-krittscbe essays (Amsterdam/Brussel 1985) 53-57.
10 Ook in: W. de Moor, Meester en teeriing. In de ooetsporen van s. Vestdijk. Krltieken Cs-
Gravenhage 1978) 105-108 (onder de titel 'Een bruine ring om de ziel').
11 Ook in: H. Bousset, Woord en Schroom. Enige trends in de Nederlandse prozaliteratuur
1973-1976 (Nijmegen!Brugge 1977) 113-116 (onder de titel 'Judicus Verstegen. Een bruine ring
om de ziel'),
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De noordelijke samenzwering (975)

Nederlandse pers
G B. Maandag, 'judicus Verstegen', Het Vrije Volk, 1 maart 1975.
G R. Bulthuis, 'De onvrede van judicus Verstegen', Haagscbe Courant, 13 maart 1975."
P J. van Doome, 'Verslag van een samenzwering', Trouw, 29 maart 1975.
P H. jonkers, 'Weer sneer op de wetenschap. Een nieuwe arnusante roman van "insider"

Verstegen', Eindbovens Dagblad, 29 maar! 1975.
P P. de Wispelaere, 'Een nieuwe roman van J. Verstegen', He! Vaderland, 12 april 1975.
N A. Breedveld, 'Gerueten van frustraties', De Groene Amsterdammer, 29 april 1975.
P A. Visser, 'De noordelijke samenzwering, boeiende roman', Leeuwarder Courant, 3

mei 1975.
N H. Egbers, 'Verstegen en het wantrouwen dat vernietigt', De Stem, 3 mei 1975.
N M. Nord, 'Roman vol machteloosheid. Judicus Verstegen overtreft, noch evenaart vroe-

gere werk in De noordelijke sarnenzwering', Het Parool, 5 mei 1975.
N E. Huizing, 'De noordelijke samenzwering valt in brokstukken uiteen', Nieuwsblad

van bet Noorden, 23 mei 1975.
N G. Srnit, 'Gerard Baron Walschap blijft een virtuoos verteller', de Volkskrant, 31 mei

1975.
N J. Panhuijsen, 'Verstegen peilt menselijk tekort', Het Binnenboj, 21 juni 1975.
P H. Steendijk, 'Verstegen: pessirnisme en onvrijheid', Brabants Nieuwsblad, 26 juni

1975
N J. Huisman, 'Mislukte roman van rnislukking', Algemeen Dagblad, 23 augustus 1975.
N W. Vogel, 'Verstegen vindt in Hermans zijn meester. De noordelijke samenzwering te-

leurstellend', Haarlems Dagblad, 13 september 1975.
P M. Cossaar, 'Twee grote romans vanjudicus Verstegen" Gooi- en Eemlander, 15 okto-

ber 1976.
Vlaamsepers
P C. Schouwenaars, 'De noordelijke samenzwering door judicus Verstegen', Dagblad

Vooruit, 10 april 1975."
P Anoniern, 'Samenzweerders, niet aileen noordelijk', Het Laatste Nieuus, 27 mei 1975.
N Anoniem, 'Drukwerk', De Nieuwe, 26 december 1975.
N F. de Swert, 'judicus Verstegen een rasschrijver', Het Volk, 5-6-7 juni 1976.

De tocht over Besseggen (1978)

Nederlandse pers
P P. de Wispelaere, Het Vaderland, 7 juni 1978.
N F. de Rover, 'Reisleider ontneemt uitzicht.judicus Verstegens samenzweerderige toon',

Vrij Nederland, 24 juni 1978.
G H. Egbers, 'Zure mierlose "kersen" van judlcus Verstegen', De Stem, 12 augustus 1978.
N H. jonkers, 'Pesterijen in een grootbedrijf, Eindbovens Dagblad, 2 september 1978.
N E. Huizing, 'Alweer een gefrustreerde wetenschapper in Noorwegen', Nieuwsblad van

bet Noorden, 4 september 1978.
P A. Deering, 'Reiziger met teveel bagage', Algemeen Dagblad, 8 september 1978.
N C. Spijkers, 'De tocht over Besseggen. Geen succes', Twentscbe Courant, 15 septem-

12 Oak in: Rotterdamsch Nieuusblad van 13 maart 1975.
13 Ook in: De Nieuue Gazet van 29 mei 1975.
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ber 1978.
P A. Visser, 'Emotie en ernotieloos', Leeuuiarder Courant, 19 september 1978.
P B. Maandag, 'Betere roman van judicus Verstegen', Het Vrije Volk, 19 september 1978.
Vlaamsepers
P H. Leys, 'Veertiger op de helling', De Standaard, 18 september 1978.
N P. Moyaert, 'De tocht over Besseggen. Een flauw truukje', Dagblad Vooruit, 30 sep-

tember 1978.
Tijdscbriften
P A. Demedts, 'Nederlands proza', Dietsche Warande & BeIf0r1124 (maart-aprilI979) nr.

3,205-207.

De terugkeer van RaIf Pedersen (1980)

Nederlandse pers
P A. Visser, 'Korte Verhalen', Leeuwarder Courant, 10 mei 1980.
P ]. ]oppe, 'Aardige anekdoten', Haagscbe Courant, 22 mei 1980.
P A. Nuis, 'Boeken. Den Uyl & Verstegen. De dreiging van de columnistiek', Haagse

Post, 24 mei 1980.
P H. Egbers, 'Mededogen en minachting voor menselijk lijden', De Stem, 1 juni 1980.
G W. Sanders, 'Verhalen boeiend zolang ze duren', Het Parool, 11 juli 1980.
G H. ]onkers, 'Het genoegen van het rei zen in elf verhalen. Nieuw hoek van ]udicus

Verstegen', Eindhovens Dagblad, 12 juli 1980.
N M. Pouw, 'Bevestigde verwachtingen', NRC Handelsblad, 15 augustus 1980.
G W. Buiter, 'De terugkeer van Ralf Pedersen', Tubantia, 27 oktober 1980.
Vlaamsepers
P F.D.K., 'Wiskundige aanleg heilzaam voor schrijverschap?', Het Laatste Nieuws, 11 sep-

tember 1980.
Tijdscbriften
N A.H. den Boef, 'Iudicus Verstegen tussen literatuur en entertainment', Literair Paspoort

32 (juni 1981) nr. 290, 748-750.

Een kurk in de rit (1982)

Nederlandse pers
N ]. Goedegebuure, 'Het cliche als voorwaarde', Haagse Post, 7 augustus 1982.
N A.H. den Boef, 'Manus de mol komt in opstand en krijgt plezier in het doden', de

Volkskrant, september 1982.
N H. Steendijk, 'De mollenmaatschappij van ]udicus Verstegen', Brabants Nieuwsblad,

19 september 1982.
N W. Sanders, 'Mollen graven niet erg diep', Het Parool, 29 september 1982.
P H. Egbers, 'Mollen mollen elkaar als mensen. ]udicus Verstegen. Een kurk in de rit',

De Stem, 6 oktober 1982.
N C. Offermans, 'Bovenaardse molledrollen in ondergrondse verpakking', De Groene

A msterdam mer, 13 oktober 1982.
N T. Pasing, '[udicus Verstegen, Limburgs Dagblad, 2 no~ember 1982.
Vlaamse pers
P M. Andries, 'Een kurk in de rit', De Nieuwe Gazet, 28 oktober 1982.
N R. Vandermeerschen, De Nieuuie, 6 januari 1983.
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C. ESSAYS EN STUDIES

- O. Jager, '[udicus Verstegen' in: C. Ouboter e.a., Uitgelezen 2. Reakties op boeken Cs-
Gravenhage 1975) 105-112.
C. Callaert, '[udicus Verstegen. De revoluties', Hagelslag 5 (976) nr. 1, 31-34.
A.H. den Boef, 'Iudicus Verstegen' in: A. Zuiderent, H. Brems en T. van Deel (red.),
Kritiscb lexicon van de Nederlandstalige literatuur na 1945 (Alphen aan den Rijn
1991).

D. INTERVIEWS

B. Bos, 'Iudlcus Verstegen: "Een geweer in de hand van een jood past niet'", De Nieu-
we Linie, 10 september 1968.

- H. van Overveld, 'Iudicus Verstegen: "Ik schrok me rot", Brabants Nieuusblad, 3 ok-
tober 1968.

- L. van Duinhoven, '[udicus Verstegens De koekoek in de klok op de zwarte lijst. Uni-
versitaire top sloeg terug', Drentscbe en Asser Courant, januari 1970.

E. OVERIGE AANDACHT

- B.E., 'De Sleutel', Student 5 (mei 1969) nr. 6, 20 [sleutel bij de 'sleutelroman' De koe-
koek in de klokl.
Anoniern, 'Verstegen', de Volkskrant, 8 januari 1970 [krantebericht over commotie
rond De koekoek in de klokl.

- Anoniem, 'Verstegen 2', de Volkskrant, 15 januari 1970 [krantebericht over commotie
rond De koekoek in de klokl.

- P. de Wispelaere, 'Zoek de mens. Lezen om te schrijven, schrijven om te ?Iez/ven [3]',
Nieuw Vlaams Tijdscbrift 23 (januari 1970) nr. 1, 64-79 [biz. 70-72 bevat verwij-
zinglbespiegeling naar aanleiding van De koekoek in de klokl.

- C. Ouboter, 'Kroniek van het proza', Wending 24 (januari 1970) nr. 11, 755-774 [biz.
765-766 over Verstegenl.

- W.M. Roggeman, 'Literair schandaal in Nederland. Roman uit de handel genomen en
vernietigd', De Nieuwe Gazet, 24 februari 1970 [krantebericht over commotie rond De
koekoek in de klokl.

- G. Buschman, 'Afzijdigheid of aanwezigheid', jeugd en Cultuur 16 (januari-februari
1971) nr. 1, 11-15 [bevat uitgebreide verwijzing naar De vloek van bet scbemal.

- P. de Wispelaere, 'Het proza' in: K. Fens e.a. (red.) Literair Lustrum 2 (Amsterdam
1973) 11-40 [biz. 18-19 over Verstegen],
L.T., '[udicus Verstegen kiest niet tussen mens en materie', Philips Koerier, 27 maart
1975.
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Bijlage VIII Jacques Firmin Vogelaar

A. PUBUKATIES'

Boekpublikaties
P Parterre, en van glas (Amsterdam: Meulenhoff 1965).
V De komende en gaande man (Amsterdam: Meulenhoff 1%5).
V Anatomie van een glasacbtig licbaam (Amsterdam: Meulenhoff 1966) ltweede druk,

Amsterdam: De Bezige Bij 1976).
V Vijand gevraagd. 'n boerenroman (Amsterdam: Meulenhoff 1967).
V Gedaanteverandering of een metaforiese muizeual (Amsterdam: Meulenhoff 1968)

(tweede druk, Amsterdam: De Bezige Bij 1975).
V Het beeft geen naam (Amsterdam: Meulenhoff 1968).
V Kaleidiafragmenten (Amsterdam: Meulenhoff 1970).
B Kunst a/s kritiek. Voorbeelden van een materialistiese kunstopvatting. Samenstelling

en inleiding door J.F. Vogelaar (Amsterdam: De Bezige Bij, Rasterreeks 2 1972) rook
verschenen als: Kunst a/s Kritiek: tien teksten (Amsterdam: Van Gennep 1972-1973,
eerste en tweede druk].

B Konfrontaties. Kritieken en kommentaren (Nijmegen: SUN, Sunschrift 88 1974).
V Ik in Kapitaal. Voorstudie van Pp in: jacq Firmin Vogelaar, Daniel Robberechts, Lidy

van Marissing en Hugo Verdaasdonk, Het mes in bet beeld en andere verhalen (Am-
sterdam: De Bezige Bij, Rasterreeks 6 1976) 9-86.

V Raadse/s van het rund. Operaties 2 (Amsterdam: De Bezige Bij 1978).
V Aile vlees. Operaties 3 (Amsterdam: De Bezige Bij 1980).
B Orientaties. Kritieken en kommentaren 2 (Nijmegen: SUN, Lektuur 4 en 5/Sunschrift

200, 1983).
V Nora. Een val (Amsterdam: De Bezige Bij 1984) [onder pseudoniem Koba Swart].
V Het geheim van de bolhoeden (Amsterdam: De Bezige Bij 1986) [kinderboek].
B Terugschrijven. Operaties 4 (Amsterdam: De Bezige Bij 1987) [tweede druk 1988).
V Verdwijningen. Oefeningen (Amsterdam: De Bezige Bij 1988).
V De dood a/s meisje van acbt (Amsterdam: De Bezige Bij 1991).
B Speelruimte. Vier lezingen over kritiek en essay, lezen en schrijven (Amsterdam: Perdu

1991).

Bijdragen tijdschriften en boeken'
P 'Twee gedichten. (Jonas; jai prie pour Ie pauvre Gaspard)', Merlyn 2 (september

1964) nr. 6, 48-49.
V 'De komende en gaande man', Podium 19(964) nr. 2, 81-1Ol.
P 'Gedichten', Podium 19 (maart 1%5) nr. 3, 178-179.
V 'De diergaarde', Podium 19 (juli 1965) nr. 5, 373-379.

1 Gebruikte afkortingen: P = Poezie, V = Verhalend proza, B = Beschouwend proza.
2 Naast de in paragraaf 2 van Hoofdstuk V genoemde bronnen zijn voor de periode 1964-1972
de tijdschriftafleveringen geraadpleegd van Raster, Merlyn en Podium.
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P 'De derde man', Merlyn 3 (965) nr. 4, 282.
P 'Vier gedichten'(Soupcon. Slaper. Renaissance II. Breekbaar grondschrift), Merlyn 3

(september 1965) nr. 5, 395-398.
P 'Folie a deux. In staat van blijvende oorlog', Podium 20 (november 1965) nr. 1, 57-72

look in: Ultraeort en langer. Verhalen van de VARA-prljsvraag. Gekozen door Hella
S. Haasse, Hugo Claus, Willem G. van Maanen, Adriaan Morrien en Sybren Polet (Am-
sterdam: De Arbeiderspers 1966). 152-167.1

V 'Het mag geen naam hebben', Podium 20 (1966) nr. 6-7, 65-71.
P 'Mollige moloch. Valse start. Duisternis voor de knarsers', Tirade 116 (oktober 1966)

nr. l18, 625-627.
V 'Insekticide', Podium 21 (oktober-november 1967) nr. 5, 3-7.
V Bijdrage in: J. Brouwers (red.), Werk van nu 3 (BrusseV's-Gravenhage: Manteau

1968).
B 'Traven: romans van de mexicaanse revolutie', De Gids 133 (970) nr. 10, 375-392

look in Orientatiesi.
B 'Literatuur in discussie' (H.C. ten Berge, J. Bernlef, Rein Bloem, Gerrit Kouwenaar en

]acq Firmin Vogelaar), Raster 4 (zomer 1970) ill. 2, 110-134.
B 'Topografie van een materialistiese Iiteratuurteorie', Raster 4 (1970) ill. 3, 338-373.
B 'Proletariese kunst?', Reoolte 1 (1970) ill. 3-5, 8-9 en 14-15.
B 'De pinkstergemeente van wild geworden burgers. Topen over humanitair anarchisme

en revolutionaire politiek', Tegenspraah 2 (1970) ill. 1,9-20.
B 'Woekering van betekenissen', Raster 5 (1971) ill. 1, 110-133 look in Konfrontatiesi.
B 'Pro domo', Raster 6 (1972) ill. 4, 577-586 look in Konfrontatiesi.
B 'Sybren Polet: de hoofdpersoon heet niemand' in: K. Fens e.a. (red.), Literair Lustrum

2 (Amsterdam 1973) 238-250.
B 'Hier formalisme - daar realisme: een onzalige tegenstelling opgewarmd', Te elfder ure

20 (1975) nr. 14, 1083-1101.
B 'Revisie van een autobiografie', De Revisor 3 (1976) nr. 4, 71-76.
B 'De volstrekte vrijblijvendheid' in: A. Kooymans en M. van Rooy (red.), De potentie

van een duerg (Amsterdam: Contact 1976) 159-171 look in Orientaties onder de titel
'De VPRO. Een omroep van de zoete inval'],

V 'Terugblik op de vooruitgang', Raster (1977) ill. 1, 87-109.
B 'Gesprek over Nederlands proza en avantgarde' (Ten Berge, Bernlef, Bloem, Heite,

Mertens, Polet, Verdaasdonk en Vogelaar), Raster (1977) nr. 2, 5-25.
V 'Windziekte', Raster (1977) nr. 3, 180-185.
V 'Rume van de reder', Bzzlletin 6 (januari 1978) nr. 52, 19-22 [voorpublikatie Raadsels

van bet rund]
B 'Bild als inzet van een sociologies experiment', Bzzlletin 6 (1978) nr. 56, 49-55 look in

Orientatiesi.
V 'Patchwork' (onder pseudoniem Koba Swart), Raster (1978) nr. 5, 62-68.'
B 'Raymond Roussel. Woordspelingen tegen de speling van het toeval', Raster (1978) nr.

6, 54-59.
B 'Ideologie en literatuur-onderwijs' (met A. Mertens), Raster (1978) nr. 7,125-128.
V 'Reisverhaal', Raster (1978) nr. 8, 36-46.
B 'Change/Charge: Kommentaar in de marge', Raster (1978) nr. 8, 135-140 look in

3 Zie 'Over de medewerkers', p. 149: 'Koba Swart, geb. 1947 te Gouda. Studeerde rechten en
sociologie in Amsterdam. Is momenteel werkzaam in een wetswinkel. Schrijft teksten waarin zij
literatuur en sociaal-empirisch onderzoek wi! vermengen. Debuteert in dit nummer'.
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Orientatiesi.
B 'Verkaveling', Bzzlletin 7 (1979) nr. 65, 16-19 look in Orientatiesi.
B 'Peter Handke - een overschat schrijver?', Raster (1979) nr. 9, 135-146 look in Orienta-

ties].
V 'De tijd van het voorspel' (onder pseudoniem Koba Swart), Raster (1979) nr. 10,85-96.
B 'Bij enkele teksten over de rol van intellektuelen', Raster (1979) nr. 10, 116-117 look

in Orientatiesi.
B 'De taak van de schrijver. Reaktie op Peeters' stellingen', De Revisor 6 (april 1979) nr.

2,46-47/49-53 look in Orientatiesi.
B 'De taak van de schrijver. Diskussie of proces-verbaal?', De Revisor 6 (augustus 1979)

nr. 4, 60-71 look in Orientatiesi.
V 'Slagzinnen slagorde', Raster (1980) nr. 12, 10-17.
V 'Schedelplaats', Raster (1980) nr. 14, 55-74.
B 'Door een schilderij van Francis Bacon', Raster (1980) nr. 16, 109-133.
B 'Vleeszinnen', Raster (1980) nr. 16, 134-150.
B 'De geest waait waar hij wil' (met A. Mertens) in: H.R. Heite, H. Verdaasdonk en Paul

de Wispelaere (red.), De liternatuur van Sybren Polet (Amsterdam: De Bezige Bij
1980) 319-366.

B 'Flaubert overschrijven', Raster (1981) nr. 18, 135-149.
B 'Verschuivingen in de slagorde. Elmer Schonberger en J.F. Vogelaar in gesprek met

Dick Raaijmakers', Raster (1981) nr. 19, 14-58.
B 'Vraag en anrwoord', Raster (1981) nr. 19, 71-80.
V 'Oefeningen in het dagboekschrijven voor publiek, augustus 1981, een eerste keuze',

Heibel 16 (1981) nr. 2, 82-99.
V 'Sla door' (onder pseudoniem Koba Swart), Raster (1982) nr. 20, 116-122.
V 'Oefeningen in het dagboekschrijven voor publiek, augustus 1981, tweede keus', Ras-

ter (1982) nr. 20, 14-35.
V 'Oefeningen in het dagboekschrijven voor publiek, augustus 1981, tweede keus', Ras-

ter (1982) nr. 22, 80-98.
V 'Repeterende breuken. Fragmenten over het fragmentarisme', Raster (1982) nr. 23, 51-

75.
B 'Inleiding bij Tekstverstoringen', Raster (1983) nr. 24, 7-15.
V 'Dossier. samengesteld door J.F. Vogelaar', Raster (983) nr. 24, 179-237.
B 'Lieve jongens of Pinocchio's?' in: S. Hubregtse (red.), Tussen chaos en orde. Essays

over bet werk van Gerard Reve, tweede vermeerderde druk (Amsterdam: Loeb 1983)
274-278.

V 'Amorces', Raster (984) nr. 29,84-90.
V 'Makame en ander topen', Raster (984) nr. 30, 22-29.
B 'Over Carl Einstein', Raster (984) nr. 30,72-73.
B 'Van utopie naar atopie. Inleiding bij dit nummer', Raster (984) nr. 31, 6-17.
B 'In de sterren geschreven. Bij 'De Zonnestad' van Campanella', Raster (984) nr. 31,

31-38.
B 'Utopie bij Musil: geen doel maar richting', Raster (1984) nr. 31, 147-153.
B 'Naschrift bij 'De deur op zee' van jurgen Becker', Raster (1984) nr. 32, 143-145.
V 'Meneer Taats, aangenaam', Raster (985) nr. 34, 120-131.
B 'Oog in oog. Op een overzichtstentoonstelling van Francis Bacon', Raster (1985) nr.

35, 132-145.
B 'Strategie van de dubbelzinnigheid. 'De troebele kwalireit van mijn blik. Bi] herlezing
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van Rene Gysen' in: Rene Gysen. Gelezen, niet gelezen, herlezen. Speciaalnummer van
Heibel 19 (voorjaar 1985) nr. 2, 25-38.

B 'Samuel Beckett. Passeur van het interval', Raster (986) nr. 38, 83-118.
B 'Danilo Kis. De kunst van het illusionisrne', Raster (1986) nr. 38, 173-177.
B lM.G. Le Clezio, spoorzoeker', Raster (986) nr. 39, 54-56.
B '"Je zit niet aileen in je vel". Plume - familieportret met bijschriften', Raster (986) nr.

38.
V 'Gesloten gezichten', Raster (986) nr. 39, 105-116.
B 'Over het belang van vertalingen. Nationale Iiteratuur zonder internationale context

blijft provinciaal' in: T. van Deel, N. Matsier en C. Offermans (red.), Het literatr kli-
maat 1970-1985 (Amsterdam: De Bezige Bij 1986) 226-248.

B 'Een charmante machine'. Raster (1987) nr. 40. 172-185.
B 'Een methode om te ontkomen. Bij 'Gadir' van Arno Schmidt'. Raster (1988) nr. 41.

124-126.
B 'Bed en wereld. Kanttekeningen bij De ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Mi-

lan Kundera', Raster (1988) nr. 43, 91-106.
B 'K = K of Het glibbert ... .'. Raster (1989) nr. 46. 150-165.
V 'Laatste post', Raster (1989) nr. 47, 121-13l.
B 'Vormen van verzet. Over het essayistisch werk van Cyrille Offermans', Ons Erfdeel32

(november-december 1989) nr. 5. 642-649.
B 'De v van foto. Of afbeelding van een genezen lichaarnsdeel', Raster (1990) nr. 4, 90-

98.
B 'Een grote onbekende uit Cuba', Raster (990) nr. 50,66-68 [over Lezama Lima].
B 'Duisterheid. Striptease van een ui', Raster (990) nr. 51,90-104.

Vertalingen
- Claude Levi-Strauss, Het wilde denken. Vertaling uit her Frans door ].F. Vogelaar en

H.C. ten Brummelhuis (Amsterdam: MeulenhoffiDe Bezige Bij/Polak & Van Gennep,
Permanente Kritiek 1968) [Tweede, derde en vierde druk: Amsterdam: Meulenhoff
1976, 1981 en 19901.
Herbert Marcuse, Geweld en urijbeid. Politieke opstellen. Samensteling, vertaling uit het
Duits en nawoord door H. Beukema, H. ten Brummelhuis, G. Favie, J. Kingma, C.A.
Kwast en j.F, Vogelaar (Amsterdam: De Bezige Bij, Permanente Kritiek 1968) [tweede
en derde druk: 1969 en 19701.
Reimut Reiche, Sexualiteit en klassenstrijd. Over de afueer van repressieve sublimatie.
Vertaald uit het Duits door H. ten Brummelhuis, E. van der Hoeven, Anneke Janssen.
Jacques Firmin Vogelaar, Katja Welzen en Sytske Zeelenberg (Amsterdam: Meulenhoff,
Permanente Kritiek 1969).
Walter Benjamin. De auteur als producent. Met bijdragen van Helmut Lethen, [acq. F.
Vogelaar en Konrad Boehmer. Samenstelling, vertaling uit het Duits en inleiding door
Cees Boekraad, Wim Nooteboom, jacq. F. Vogelaar en Kees Volle mans (Nijmegen:
SUN 1971).
Hans Eisler, Muziek en politiek. Verspreide opstellen. Samengesteld door Konrad Boeh-
mer en Jacques Firmin Vogelaar, vertaling uit het Duits door Jacques Firmin Vogelaar
en Babette Mossel (Nijmegen: SUN, Sunschrift 60 1972) [tweede druk: 1980].
Een heuze uit bet werk van Jurgen Habermas. Vertaling door K.L. van der Leeuw,
M.S.G.K. van Nierop, J .F. Vogelaar en H. ten Bommel (Deventer: Van Loghum Slaterus
1973).
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- Georg Luckacs, Thomas Mann. Yertaling uit het Duits door J.F. Yogelaar e.a
(Nijmegen: SUN, Sunschrift 92 1975).

- Bertolt Brecht, Driestuiterroman. Ben sociologiscb eksperiment. Yertaling uit het Duits
door G. Verhage en J.F. Yogelaar (Nijmegen: SUN, Sunschrift 93 1975).

- Bertolt Brecht, Teaterexperiment en politiek. Samenstelling en vertaling uit het Duits
door W. Notenboom en J.F. Vogelaar (Nijmegen: SUN).

- Heinar Kipphardt, Mdrz, De carriere van schizo/rene dicbter Alexander Marz. Verta-
ling door ].F. Yogelaar (Antwerpen. A.W. Bruna & Zoon 1978) ltweede druk: Nijrne-
gene SUN 1988).

- De brieuen van Karl Marx. Keuze en inleiding door Saul K. Padouer. Twee delen.
Yertaling uit het Engels door H.W. Bakx en].F. Yogelaar (Haarlem: De Haan 1981).

- Michel Foucault, De terbeelding van de bibliotheek. Essays over literatuur. Yertaling
uit het Frans door ].F. Yogelaar en Y. van Kempen (Nijmegen: SUN 1986).

B. RECENSIES PER 11TEL'

Parterre, en van glas 0%5)

Nederlandse pers
N C. Buddingh, 'Iacq Firmin Yogelaar. Debutant in twee genres', Het Parool, 19 februari

1966.
N P. Berger, 'Uit de snoepfles van de poezie', Het Vaderland, 12 maart 1966.
P W. van de Velden, 'Zeven nieuwe dichtbundels', De Stem, 2 september 1967.

De komende en gaande man 09(5)

Nederlandse pers
P M.L. Nijdam, 'De ander in hedendaagse romans en verhalen', De Nieuue Linie, 24 de-

cember 1965.
N A. Kossmann, 'Michael Tophoff - jacq. F. Yogelaar. Twee heel jonge debutanten, Het

Vrije Volk, 15 januari 1966.
P ]. Elemans, 'Nieuw Nederlands proza', Brabants Dagblad, 5 februari 1966.
p C. Buddingh, 'Iacq Firmin Yogelaar. Debutant in twee genres', Het Parool, 19 februari

1966.
P M. Cossaar, '[onge schrijver dwingt om in het absurde te geloven', De Telegraaf, 22 fe-

bruari 1966.
Vlaamse pers
P W.M. Roggeman, 'Iacq Firmin Yogelaar. De Nieuwe Roman in Nederland', Het Laatste

Nieuus, 8 [uni 1967.
Tijdscbriften
N ]. van der Vegt, 'Iacq Firmin Yogelaar. De woestijn van de literatuur', Contour 2 (juni

1966) nr. 3 (=9),96-97.

4 Gebruikte afkortingen. P = (overwegend) positief, N
gemengd!onduidelijk, - = recensie niet beschikbaar.

(overwegend) negatief, G
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Anatomie van een glasachtig lichaam (1966)

Nederlandse pers
P J. van Doorne, 'Modem Nederlands proza', Trouw, 17 december 1966.
P M. Cossaar, 'Anatomie van een glasachtig lichaam', De Telegraaf, 7 januari 1967.
P K.L. Poil, 'Briljante poppentragedie', Algemeen Handelsblad, 11 februari 1967.
P K. Fens, 'Een proces van ontlediging. Anatomie van een glasachtig lichaam' van jacq

Firmin Vogelaar', De Tijd, 25 februari 1967.
P H. )onkers, 'De cirkel van de eenzaamheid. Opmerkelijke "roman" van jacq Firmin

Vogelaar', Eindhovens Dagblad, 4 maart 1967.
P W. van de Velden, 'Anatomie van een glasachtig lichaam', Dagblad De Stem, 18 maart

1967.
P R. Waskowsky, 'Anatomie van een glasachtig lichaarn', NRC, 25 maart 1967.
G C. Peeters, 'Het absurde indringend beschreven', Het Parool, 15 april 1967.
P H. Haasse, 'Het Huis staat centraal in twee nieuwe romans', Algemeen Dagblad, 15

april 1967.
P H. Berghuis, 'Firmin Vogelaar groot schrijftalent. Twee literaire situaties: creatief en

doctrinair', de Volkskrant, 29 april 1967.
P P. de Wispelaere, 'Boeiende situatieroman van )acq Firmin Vogelaar', Het Vaderland,

9 juni 1967.'
Vlaamsepers
P W.M. Roggeman, '[acq Firmin Vogelaar. De Nieuwe Roman in Nederland', Het Laatste

Nieuws, 8 juni 1967.
P M. Janssens, 'Jacq Firmin Vogelaar. Anatomie van een glasachtig lichaam', De Nieuwe

Gids, 26 augustus 1967
Tijdscbriften
P J. Schepens, 'Een uitzichtloos nihilistisch visioen', De Vlaamse Gids 51 (juli 1967) ill.

7,328-329.

Vijand gevraagd (1967)

Nederlandse pers
P H. )onkers, 'Vragen om een vijand. Pacifistische roman met stellingen', Eindhovens

Dagblad, 11 november 1967.
P H. Berghuis, 'Van achterdocht via angst naar geweld', de Volkskrant, 4 januari 1968.
P J. Bernlef, 'Roman over her geweld', Het Parool, 13 januari 1968.
P R. Bulthuis, 'Drie moderne romans of wat daar voor door moet gaan', Haagscbe Cou-

rant, 27 januari 1968.
P P. de Wispelaere, 'Vijand gevraagd. Nieuwe roman van)acq Firmin Vogelaar', Het Va-

derland, 2 februari 1968.
N D.F. van de Pol, 'Jonge prozaisten van allerlei allure', NRC, 2 maart 1968.
P W.G. van Maanen, 'Drie schrijvende twens die zich niet laten rubriceren', Utrechts

Nieuusblad, 2 maart 1968.
G Anoniem, 'Chaos en orde', Brabants Nieuwsblad, 9 maart 1968.
Vlaamse pers
P W.M. Roggeman, 'De roman als antiverhaal', Het Laatste Nieuus; 1 augustus 1968.

5 Ook in: P. de Wispelaere, Facettenoog. Ben bundel krilieken. Gekozen en ingeleid door
Weverbergh (Brussel 1968) 92-%.
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Tijdscbriften
P H. Vogelesang, Leuende Talen (november 1%9) nr. 262, 712-713.

Gedaanteverandering of 'n metaforiese muizeval (968)

Nederlandse pers
P J. Bernlef, 'Iacq Firmin Vogelaar. Gedaanteverandering. Tussen wensdroom en reali-

teit', Aigemeen Dagblad, 15 juni 1968.
P H. Berghuis, jacq Firmin Vogelaar speelt op alles of niets. Driedubbele Pinter in een

boek', de Vo/kskrant, 19 juni 1%8.
P P. van Gestel, 'Romanvernieuwing', Elsevier, 24 augustus 1968.
P C. Buddingh, 'Meedromen in het hoofd van een ander', Het Parool, 31 augustus 1968.
P P. de Wispelaere, 'Schriftuur van Jacq Firmin Vogelaar I en II', Het Vader/and, 22 fe-

bruari en 1 maart 1969.
Vlaamse pers
P W.M. Roggeman, 'De roman als antiverhaal', Het Laatste Nieuuis, 1 augustus 1968.

Het heeft geen naam (968)

Nederlandse pers
P J. Bernlef, 'Het heeft geen naam door Jacq Firmin Vogelaar. Een boek over de taal',

Algemeen Dagblad, 25 januari 1969.
G B. Aerden, 'Twee experimenterende schrijvers', NRC, 1 maart 1969.
N W.J. Lukkenaer, 'Het vermoeiende schrijven van Vogelaar, of: De schijndood van de

roman', Haarlems Dagblad, 15 maart 1969.
P R. Bulthuis, 'Op de grens van dichterlijk en verhalend', Haagsche Courant, 12 april

1969.
P R. Bloem, 'Iacq Firmin Vogelaar. Moeilijk toegankelijk, inventief, aards en geinig', Vrij

Nederland, 27 juni 1970.
Vlaamse pers
P W.M. Roggeman, 'Leven in taalstructuren', Her Laatste Nieuws, (datum onbekend)

1969.
Tijdschriften
N N., 'Kunst & Kultuur', Propria Cures, 16 december 1968.
P R.A. Comets de Groot, 'Vogelaars zwijggeld', Raam (januari 1969) nr. 51, 62-64.
G J. Auping, Streven 22 (april 1969) nr. 7, 76l.
P W.G. Roggeman, 'Het heeft geen naam', Partner (juli 1969) nr. 10,41-42.

Kaleidiafragmenten (970)

Nederlandse pers
N K. Soudijn, 'Een stem uit de woestijn', NRC Handelsblad, 2 februari 1971.
N P.H. Dubois, 'Hugo Claus opper- en onderhuids', Het Vaderland, 20 februari 1971.
P H. Jonkers, 'Vogelaar en Schierbeek lichten taal door in Kaleidiafragementen en In-

spraak', Eindbotens Dagblad, februari 1971.
P K. Fens, 'Tussen afbraak en zwijgen. Kaleidiafragmenten van Jacq Firmin Vogelaar', de

Volkskrant, 3 april 1971.
P R.A. Comets de Groot. 'Een wereld die de gewone wereld naar het leven staat', Het
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Parool, 3 april 1971.
P ]. Bernlef, 'Knagen aan de wortels van de taal. Vogelaar versplintert vertrouwde vor-

men', Algerneen Dagblad, 10 april 1971.
P ]. Panhuijsen, 'De satire bij]acq Firmin Vogelaar. Kaleidiafragmenten', Het Binnenhof,

15 mei 1971.
P F.S., 'Vogelaar in taalfragmenten', De Gelderlander, 26 november 1971.
Vlaamse pers
P W.M. Roggeman, 'Roman als montage van vernietigde teksten', Het Laatste Nieuus, 29

april 1971.6

Tijdscbriften
N T. Graftdijk, 'Nieuwe Boeken', Soma 2 (maart-april 1971) nr. 14, 44-48.

Kunst als kritiek (1972)

Nederlandse pers
P L. van Marissing, 'Kunst als kritiek. Documentaire over de opheffing van artistieke re-

servaat', de Volkskrant, 19 februari 1972.
P P. de Wispelaere, 'Kunst als kritiek', Het Vaderland, 8 april 1972.
P R. Bloem, 'Vogelaar stelt de relatie tussen kunst en maatsehappij compleet aan de or-

de', Vrij Nederland, 29 april 1972.
P Anoniem, 'Kunst. Surrogaat-bevrediging in ellendige werkelijkheid', De Stem, 2 juni

1972.
N Anoniem, 'Een ideologisch tapijt', Elsevier, 5 augustus 1972
P B. Bierkens, 'Kunst. Middel tot manipulatie of wapen in de klassenstrijd', Brabants

Nieuwsblad, 19 augustus 1972.
N W. Brandt, 'Schrijver en maatschappij', Goois Nieuwblad, 8 september 1972.
N K.L. Poll, 'Vorm of Vent of Vogelaar', NRC Handelsblad, 7 september 1973.'
Vlaamse pers
P L. Geerts, 'Literatuur. Moeten aIle sehrijvers ook teoretici zijn?', De Nieuwe, 16 maart

1973.
Tijdschriften
N A. Boogaard, 'Beneden de maat van Vogelaar', Raam (1972) nr. 90, 52-56.
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Summary

The spotlights of criticism

Divergences and patterns in the attention of literary criticism for authors and
their works

Underlying the study presented here is the view that the institution of literary
criticism plays a crucial part in the symbolic production of literature. The
attention which some texts belonging to the category of fiction receive from
members of this institution is taken to be constitutive of their social recogni-
tion as literary works of a certain standard. The complementary activities of
reviewers, essayists and academic critics determine to a great extent what
texts in a given period are held to be legitimate forms of literary fiction, what
rank they are supposed to occupy within the hierarchy of literary works and
what statements count as proper ways of characterizing these texts. The
choices and statements of journalistic critics represent a first phase in the con-
stitution of the repertory of literary works and in their ranking according to
quality.

As yet little empirical research has been done into the modus operandi of
literary reviewers and the conditions under which they perform their task of
judging recently published works of fiction. This book scrutinizes the way
daily and weekly reviewers deal with the supply of new book titles. Usually,
the involvement with literature, whether it concerns the reading, appreciation
or discussion of texts, is taken to be a highly individual affair. This also holds
for the activities of literary reviewers and critics. Their selection and valuation
of texts is generally presented as a personal matter, in which the intrinsic
properties of the texts under consideration are focused on.

My study puts this view in perspective by considering the choices and state-
ments of literary reviewers - and the resulting literary reputations of authors
and works -, in connection with the social context in which they come about.
The starting point of my research, i.e. the assumption that the activities of
literary reviewers are regulated by the standards, ideas and practices that
prevail within their institutional environment, is theoretically elaborated upon
in Chapter II. In the following chapters the institutional nature of the choices
and statements of literary reviewers is explored through a number of empiri-
cal investigations. These studies pertain to the Dutch reviewing situation and
cover the period since 1965.

In the third chapter I analyse the selection made by literary reviewers from
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the supply of new Dutch works of poetry and narrative prose in the seventies
and nineties. The reviewing community's attention is found to be divided very
unequally over the stock of new titles, which implies that reviewers, to a
considerable extent, made similar choices. The repertory of titles on which
reviewers' attention was focused, appears to consist almost exclusively of
titles by authors whose previous work had already received a good deal of
attention from critics. These results support my view that - failing clear and
unequivocal criteria for assessing literaryworks - critics take due note of each
other's achievements and are inclined to adjust their choices to the ones made
by fellow experts. In doing so, they reduce the uncertainty as to which works
are worthy of their attention, and, at the same time, reduce the risk of making
the 'wrong' choices, i.e. choices that might jeopardize their status of literary
expert.

Chapters II and III stress the dominant role of the actions of critics in the
establishment of literary reputations. In the fourth chapter I consider the
influence authors might exercise upon the reception of their work. Following
a theoretical discussion of the role of certain activities on the part of the
author, I examine the relationship between the attention reviewers paid to
new book titles and the extent to which the authors of these titles combined
their creative work with other literary activities and took an active part in the
Dutch literary scene. My analysis indicates that when it comes to the forma-
tion of judgement about a literary work, the author is an important actor as
well. The critical reception of a work appears to be linked to the way the
author manifests himself within the literary world.

As mentioned above, the findings in Chapter III show that reviewers to a
great extent reproduce previous choices and judgements by members of the
reviewing community. Of course, this does not imply that the critical valua-
tion of specific authors and their works is a more or less fixed entity. Apart
from authors who are accorded increasing interest and appreciation by critics,
there are others who seem to have fallen out of favour with reviewers as their
work receives less and less attention and praise. By means of a number of
case studies (Chapters V till VIII) I continue exploring what factors contribute
to such divergent developments in the critical appreciation of literary works.
These case studies provide a detailed and differentiated picture of the way in
which the critics' institutional environment affects their formation of opinion
about literary works and of the part individual critics and the author may play
in this process.
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en weekbladen vormt een eerste, cruclale fase in dlt proces.

In dit boek is de omgang van de dag- en weekbladkritiek met het
literaire aanbod tot voorwerp van studie gemaakt. Meestal wordt de
omgang met Iiteratuur - of het nu gaat om selecteren, lezen, waarderen
of bespreken - opgevat als een individuele zcok. waarbij aileen werk-
inhoudelijke aspecten een rol spelen. Deze studie beziet de keuzen en
uitspraken van critici - en daarmee ook de onderscheiden Iiteraire
reputaties die schrijvers verwerven - in samenhang met de sociale
context waarbinnen ze totstandkomen. Aan de hand van een grote
hoeveelheid empirisch materiaal over de Nederlandse dag- en
weekbladkritiek in de periode na 1965, laat de auteur zien dat de
ongeschreven regels van de literatuurkritiek de praktijk van critici sterk
be'invloeden.
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