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Berry Dongelmans & Adriaan van der Weel
Bij de tijd
Boeken in Nederland 1950-2000
Dit Jaarboek is gewijd aan ontwikkelingen in boekhandel en uitgeverij in de tweede
helft van de twintigste eeuw. Dat wij die periode grotendeels zelf hebben meegemaakt,
wil nog niet zeggen dat we ons er ook altijd rekenschap van geven hoe stormachtig
die ontwikkelingen zijn geweest. Het congres dat de Nederlandse Boekhistorische
Vereniging op 2 november 2001 organiseerde in het Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis te Amsterdam heeft een stevige impuls gegeven aan de
bestudering van de vele veranderingen in het boekenvak in die periode, waarvan de
gevolgen tot op de dag van vandaag nog duidelijk merkbaar zijn. Een aantal van de
bij die gelegenheid uitgesproken lezingen is door de verschillende sprekers tot
artikelen bewerkt en wordt hier gepresenteerd. Aangevuld met andere bijdragen die
facetten van het boekenvak uit de laatste vijftig jaar behandelen, biedt het resultaat
een panoramisch overzicht van ontwikkelingen en veranderingen in het boekenvak
uit het recente verleden.
Hoewel het beschrijven van het nabije verleden onmiskenbaar zijn hachelijke
kanten kent - vooral distantie ontbreekt - biedt de mogelijkheid om mensen uit de
praktijk aan het woord te laten evenzeer voordelen. Zo presenteerde Laurens van
Krevelen met zijn ‘Modernisering en marktverruiming van de boekencultuur. Over
de algemene uitgeverij in de tweede helft van de twintigste eeuw’ een al bij voorbaat
klassiek te noemen overzicht van vijftig jaar uitgeverij van het algemene boek. Zijn
terugblik, die hij als direct betrokkene en medespeler als geen ander in staat was te
maken, is inmiddels gepubliceerd in De stijl van de uitgever (Amsterdam 2002). In
zijn bijdrage aan dit Jaarboek gaat Van Krevelen dieper in op een van de opvallendste
veranderingen die hij eerder memoreerde: die van de plaats van het literaire boek
binnen de naoorlogse uitgeverij.
Van Krevelen stelt dat het literaire boek in de tweede helft van de eeuw niet alleen
in culturele zin, maar ook puur commercieel een factor van betekenis is geworden.
Hij laat zien hoe zich, mede als gevolg daarvan, een lang proces van concentratie in
de literaire uitgeverij heeft voltrokken. Waar het literaire boek eerder nog een van
de vele genres van de algemene uitgeverij was, bleek het mogelijk in de tweede helft
van de eeuw een uitgeverij volledig te laten bestaan van literaire fictie. Deze
verandering is vooral een gevolg van de tendens tot specialisatie, maar, in positievere
zin, ook
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van verruiming van de markt voor het literaire boek. Met enige weemoed vat Van
Krevelen de kern van deze ontwikkeling bondig samen in de constatering: ‘De tijd
dat vooral pioniers, liefhebbers en idealisten het literaire aanbod op de markt brachten,
lijkt definitief voorbij.’ Uitgevers met eurotekens in hun ogen krijgen een steeds
grotere greep op de literaire markt, met alle gevolgen van dien. Wat betreft de digitale
toekomst is er daarentegen weer het hoopgevende vooruitzicht dat juist het literaire
boek van alle boeken de beste kansen heeft in zijn bestaande, gedrukte vorm behouden
te blijven.
Samen met de brede terugblik in zijn congresbijdrage functioneert het
‘dubbelartikel’ van Van Krevelen in menig opzicht als een overkoepelend en
richtinggevend overzicht voor de gehele periode. Zonder uiteraard ook maar de
geringste pretentie van volledigheid, biedt dit Jaarboek een gevarieerde keuze uit
de door Van Krevelen behandelde significante gebeurtenissen, vernieuwingen en
veranderingen in de gehele bedrijfskolom. Diverse onderwerpen die hij slechts in
vogelvlucht kon aanstippen, krijgen in de bijdragen van de andere auteurs een nadere
verdieping of uitbreiding.
Zo brengt Van Krevelen de teloorgang van uitgeverij De Tijdstroom ter sprake,
die hij verbindt met grootscheepse veranderingen in de drukkerswereld, waarin men
in de jaren zestig moest overschakelen ‘op nieuwe technieken en persen om
competitief te blijven’. Het hoe en waarom van deze veranderingen zet Erik Nijhof
helder uiteen in ‘Gekanaliseerde innovatiestromen. Het “grafisch systeem” in
Nederland, 1950-2000’. De veranderingen in de grafische wereld die Nijhof schetst,
beperken zich echter niet tot de literaire sfeer. Hij laat zien dat de stroomversnelling
van technische ontwikkelingen, in gang gezet in de negentiende eeuw, zich in de
periode 1950-2000 onverminderd heeft doorgezet. De overschakeling van lood op
offset is achteraf bezien een ingrijpende verandering geweest. Maar ook de introductie
van desktop publishing (DTP ook wel electronic pre-press of EPP genoemd) heeft
inmiddels diepe sporen getrokken. De maatschappelijke gevolgen van deze twee
vernieuwingen in de grafische wereld hebben geleid tot een ongekende
democratisering van het productieproces van boeken, tijdschriften en kranten. Met
zijn ‘poldermodel’ avant la lettre heeft het Nederlandse ‘grafische systeem’ kans
gezien deze revoluties niet alleen te overleven, maar er zelfs zonder noemenswaardige
kleerscheuren vanaf te komen.
Een van de oorzaken van de groei van de markt voor het literaire boek in de jaren
zeventig en tachtig die Van Krevelen aanstipt, is de opkomst van de belangstelling
voor literatuur in veelbekeken televisieprogramma's. Het boek heeft een hardnekkige,
steeds fellere concurrentiestrijd moeten leveren met andere twintigste-eeuwse media,
met name de televisie, maar kon er ook door worden gepromoot. De moeizame
verhouding tussen het boek en de presentatie ervan op de televisie wordt nader
uitgediept in Nel van Dijks ‘Kunst en kijkcijfers. Boekenprogramma's op de
Nederlandse televisie’. Bovendien geeft het artikel een uitputtend overzicht van die
programma's. In welke mate de door Van Krevelen geconstateerde invloed van de
televisie daadwerkelijk aanwijsbaar is, kan de lezer vervolgens zelf beoordelen. Van
Dijk suggereert dat er gerede twijfel mag bestaan over de mate waarin het publiek
voor het ene medium overeenstemt met dat voor het andere. Zelfs als de cijfers
uitwijzen dat
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de omzet van boeken van een auteur die op de televisie verschijnt een geweldige
impuls krijgt, blijft de vraag of er dan sprake is van meer dan alleen een koopgolf.
Kijkers mogen altijd kijkers zijn, maar kopers zijn niet altijd lezers.
Je hoeft geen cynicus te zijn om te constateren dat het voor deelname aan het
culturele debat kennelijk volstaat de auteur over zijn boek aan de tand te hebben
horen voelen op de televisie, en in een van de verplichte boekenbijlagen (een
fenomeen van de jaren tachtig) een recensie te hebben gelezen, en het boek in de
kast te hebben staan. Het is een kwestie van imago, waarin dat van de lezer wordt
gespiegeld aan dat van de schrijver. Het feit dat kopers niet vanzelfsprekend lezers
zijn, is een fenomeen van alle tijden, maar in de loop van de twintigste eeuw is de
band tussen het kopen en lezen van boeken losser dan ooit geworden. Gaandeweg
is het Boek definitief van de troon gestoten waar het in de negentiende eeuw nog zo
pontificaal op was neergezet. Het negentiende-eeuwse vooruitgangsideaal leunde
sterk op het boek. In de twintigste eeuw werd al spoedig duidelijk dat de
verwachtingen wat betreft de rol van het boek overspannen waren. Niet alleen moest
het positivisme van de negentiende eeuw plaatsmaken voor een pessimistischer kijk
op de beschavende werking van het lezen, maar het boek kreeg er bovendien grote
concurrentie bij. Het boek is in de twintigste eeuw maar een van de vele massamedia
en hoe dichter we bij onze eigen tijd komen, hoe meer het in het defensief wordt
gedwongen.
Deze radicaal veranderde status van het boek en de groeiende noodzaak om auteurs
en hun werken net als merkartikelen te promoten, demonstreert Frank de Glas als
hij beschrijft hoe uitgevers een literair auteur ‘in de markt zetten’ (en houden), en
zo meebouwen aan een auteursreputatie. Aan de hand van de promotie en presentatie
van Hella Haasse en haar werk laat hij zien, dat er een duidelijke samenhang bestaat
tussen de materiële en de symbolische productie van het werk van moderne literaire
auteurs. Het is duidelijk dat alleen het werk van een auteur niet voldoende is om de
schrijver op den duur zichtbaar te houden. De auteur dient, met hulp van zijn uitgever,
ook de eigen pr ter hand te nemen en op diverse fronten aan positieve beeldvorming
bij het grote publiek te werken. Deze beeldvorming stimuleert vervolgens een gunstige
exploitatie van het werk van die auteur. De Glas levert en passant een stevige bijdrage
aan de Nederlandse theorievorming rondom dit verschijnsel.
In weerwil van de weerstand die uitgevers er lang tegen hebben gehad, heeft de
marketing zich in de periode waar het om gaat stevig in het boekenvak genesteld.
Maar buiten de brute kracht van de marketing blijken er nog andere manieren te
bestaan waarop het boek, zijn auteur en zijn koper een zekere status kunnen verkrijgen.
Bibliofilie, een van de oudste en belangrijkste exponenten van het verschijnsel dat
kopers niet vanzelfsprekend lezers zijn, is daarvan zonder twijfel de belangrijkste.
In ‘Literatuur in optima forma. Over de betekenis van marginaal drukwerk voor de
literatuur’ beschrijft Lisa Kuitert hoe met name met teksten die binnen het circuit
van marginale drukkers worden geproduceerd, reputaties worden gemaakt en
bevestigd. Deze bibliofiele producties kunnen aan de lezende, maar vooral de kopende
literatuurliefhebber het gevoel geven dat hij, naast al het commerciële geweld van
de reguliere uitgeverijen, nog iets zuivers, iets ‘echts’ in handen heeft. Het feit dat
er
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tussen 1977 en 1994 in Nederland maar liefst ruim 8.100 verschillende bibliofiele
uitgaven zijn gemaakt, bewijst dat de pioniers, liefhebbers en idealisten nog
springlevend zijn.
Als middel om de afzet van boeken te stimuleren, blijken onder meer boekenclubs
aan invloed te winnen. Met enkele voorlopers in de negentiende eeuw rukt het
fenomeen van de boekenclubs in Nederland sinds het eind van de jaren dertig van
de twintigste eeuw langzaam verder op. Pas in de late jaren zestig worden zij echter
een factor van betekenis. Van Krevelen suggereert in zijn eerdergenoemde De stijl
van de uitgever dat ongeveer 20% van de omzetgroei in boeken tussen 1965 en 1970
is gerealiseerd door de boekenclubs. Langzaam verlegt de boekenclub zijn rol van
leesbevorderaar/opvoeder (slechter van de boekhandelsdrempel) naar die van puur
commerciële ‘speler’. Als onderhandelaar met uitgevers krijgt de boekenclub ook
een vaak zware stem in de uitgeefbeslissing. Directeur van boekenclub ECI Yvonne
van Oort - ook zij schrijft vanuit haar dagelijkse praktijk - en Frank de Glas bespreken
de opkomst en de achtergronden van het fenomeen van de boekenclub. Manoeuvrerend
in de letterkundige ruimte tussen de uitgeverij, de boekhandel en de kopers-lezers
heeft de boekenclub zich van indringer en vreemde eend in de bijt ontwikkeld tot
een medespeler van formaat. Daarbij weerspiegelen de veranderingen die deze clubs
in de afgelopen decennia hebben doorgemaakt eveneens de ontwikkelingen in het
boekenvak. Zo dwingen de opkomst van het goedkope pocketboek en de opmars van
het modern antiquariaat en de witte boekhandels de boekenclubs tot andere
marketingstrategieën teneinde hun marktaandeel te behouden. Ook de onderlinge
concurrentie van de diverse boekenclubs, hun fusies alsmede de inlijving in 1986
van de Nederlandse Lezerskring Boek en Plaat - de laatste luis in de pels - via ECI
in het grote mediaconcern Bertelsmann: het zijn allemaal uitingen van een in rap
tempo veranderende markt van boekhandels en uitgeverijen.
Meer dan ooit draait het in de wereld van uitgeverij en boekhandel maar om één
ding: de koper te verleiden tot de aanschaf van boeken. Of hij ze vervolgens leest,
is van minder belang. Hoewel Van Krevelen duidelijk maakt dat de productie van
het literaire boek sterk is toegenomen, stemt ‘Het lezerspubliek van boeken in tijden
van ontlezing’ van Wim Knulst en Andries van den Broek wat dat betreft niet vrolijk.
Het is zuur om te moeten constateren dat alle energie die via het onderwijs wordt
gestoken in leesvaardigheid en geletterdheid op den duur de ontlezing niet kan stuiten.
Na verloop van tijd zijn het vooral mannen en jongeren (met name jongens) die steeds
minder tijd aan het lezen besteden. Zo spendeerden in 1955-1956 de twaalf- tot
achttienjarige jongens niet minder dan 22% van hun vrije uren aan lezen, in 2000
nog slechts krap 3%. En boeken lezende mannen lazen in 2000 weliswaar even lang
als in 1975, maar het aantal lezende mannen halveerde in die jaren. Het is echter
misschien niet anders dan met de spelling: klagen lucht tijdelijk op, maar uiteindelijk
moeten we de onontkoombaarheid van de veranderingen accepteren. Inderdaad
suggereren de digitale ontwikkelingen dat beeld en geluid steeds vaker tekst als
communicatiemiddel aanvullen.
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Dat er alle moeite wordt gedaan om voor de jeugd aantrekkelijke boeken te maken,
zowel voor op school als voor thuis, en zo hun leesplezier te ontwikkelen en te
stimuleren, wordt in maar liefst twee bijdragen aan de orde gesteld. Het is dubbel
verheugend dat in het tienjarig bestaan van het Jaarboek voor het eerst aandacht
wordt besteed aan het school- en kinderboek in de twintigste eeuw. Met name de
bijdrage van Bregje Boonstra laat zien dat het kinderboek de afgelopen vijftig jaar
onmiskenbaar een eigen plaats heeft verworven binnen wat elders het literaire veld
genoemd wordt. Stond het kinderboek in de jaren vijftig nog in een sterke reuk van
pedagogische principes (de naoorlogse normen en waarden), via de herontdekking
van het kinderboek begin jaren zeventig als middel in de strijd voor een betere wereld
is het langzaam geëvolueerd naar literatuur voor het kind, met een eigen jeugdliteraire
kritiek. De kwaliteit van het kinderboek is nu dermate hoog dat het als literatuur
zonder leeftijd ook door steeds meer volwassenen wordt geapprecieerd. Uitgeverijen
als Querido, Van Holkema & Warendorf, Leopold en Fontein - die we ook al in Van
Krevelens bijdrage zijn tegengekomen - blijken verantwoordelijk voor deze
niveauverbetering.
De gespecialiseerde kinder- en schoolboekenuitgevers Zwijsen en Malmberg
komen uitgebreid aan bod in de bijdrage van Karen Ghonem-Woets en Piet Mooren.
In hun ‘Van een “roomsche” naar een “nieuwe kleur in 't werk”. Over de
veranderingen in het jeugdboekenfonds van Zwijsen en Malmberg na 1945’ speelt
de ontzuiling een cruciale rol. Daarbij is het interessant om te zien hoe parallel aan
de ontwikkelingen binnen de literaire uitgeverij de (gespecialiseerde) school- en
kinderboekenuitgevers op hun eigen wijze de bakens verzetten. Op den duur zien
beide concurrerende uitgeverijen in dat er geen droog brood meer te verdienen valt
met katholieke schoolboekjes. Zelfs Arendsoog, de katholieke cowboy van Malmberg,
laat het vanaf deel 21 wel uit zijn hoofd om nog publiekelijk te bidden of in benarde
situaties een beroep te doen op de Voorzienigheid. Wilde een van oorsprong
katholieke school- en kinderboekenuitgever overleven, dan diende hij zijn
schoolmethodes te ontdoen van elke reminiscentie aan het rijke roomse leven en ze
zo neutraal mogelijk - en dus nationaal verkoopbaar - te presenteren.
Deze verwereldlijking was echter niet alleen het gevolg van commerciële
overwegingen. Ze weerspiegelt evenzeer bredere maatschappelijke veranderingen.
Hoe sterk de arm van de katholieke kerk in de jaren vijftig nog was, wordt
aanschouwelijk gemaakt in de bijdrage van Sandra van Voorst, ‘Van censuur naar
gedeelde verantwoordelijkheid. Uitgeverij Het Spectrum en de Katholieke
Boekenwet’. Diverse casussen, variërend van expliciete censuur tot een meer
impliciete, maken vervolgens duidelijk hoe door de ontzuiling de clerici langzaam
maar zeker hun greep op de strekking van het fonds van de oorsprong roomse
uitgeverij Het Spectrum verloren.
Het Jaarboek staat deze keer inhoudelijk dichter ‘Bij de tijd’ dan anders. Het feest
der herkenning zal daardoor voor menigeen ook groter zijn. En zoals zo vaak: het
scala van onderwerpen dat hier bijeengebracht is, biedt op zijn beurt weer genoeg
aanknopingspunten voor verdere exploratie van deze ook uit boekwetenschappelijk
perspectief zo fascinerende periode.

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 10

12
De redactie bedankt Marieke van Delft, Nel van Dijk, Paul Dijstelberge, Nico Kool
en John Mackenzie Owen voor de hulpvaardigheid waarmee zij hebben bijgedragen
aan de totstandkoming van dit veelzijdige en afwisselende themanummer over
veranderingen in de wereld van het boek, de boekhandel en de uitgeverij tussen 1950
en 2000.
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Laurens van Krevelen
Van liefhebberij tot cultureel ondernemerschap
Over de ontwikkeling van de literaire uitgeverij in Nederland1
Het gevoel voor de eigen historie is in de uitgeverswereld niet veel beter ontwikkeld
dan op andere terreinen van maatschappelijke activiteit. Voor een commercieel bedrijf
spreekt het immers vanzelf dat de toekomst van meer belang is dan het verleden; een
uitgeversbedrijf is in de eerste plaats een commerciële onderneming, ook al is het
betrokken bij de productie van een cultureel goed. De grote negentiende-eeuwse
uitgever A.C. Kruseman, die met zijn indrukwekkende geschiedschrijving van de
ontwikkeling van het Nederlandse boekenvak tussen 1830 en 1880, Bouwstoffen
voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel,2 een van de voorlopers
was van de Nederlandse boekhistorie, was ook in zijn tijd een uitzondering. Zijn
inspirerende voorbeeld is pas een halve eeuw later gevolgd door de pioniers van de
wetenschappelijke boekhistorie in ons land. Dankzij de boekhistorici is de
geschiedenis van uitgevershuizen en de biografie van uitgevers in de belangstelling
geraakt, en is duidelijk geworden dat de uitgeverswereld invloed heeft gehad op,
bijvoorbeeld, de ontwikkeling van de literatuur.
Wij staan wat dat betreft echter nog steeds aan het begin van de ‘herontdekking’
van de uitgever bij de bestudering van literatuur. Literaire werken vormen weliswaar
sinds de toepassing van de drukkunst een vast fondsonderdeel van uitgeverijbedrijven,
maar de gespecialiseerde literaire uitgeverij is in Nederland pas in het begin van de
twintigste eeuw ontstaan. In de negentiende eeuw, toen literaire werken (vooral
romans, maar ook poëzie en drama) in Engeland, Frankrijk en Duitsland met ongekend
groot succes werden uitgegeven, verschenen vertalingen van de internationale
‘bestsellers’ (zoals de romans van Walter Scott, Eugène Sue, Victor Hugo, Charles
Dickens) vanzelfsprekend ook op de Nederlandse markt; deze vertaalde uitgaven
vormden commercieel gezien verreweg het best verkoopbare deel van wat er in die
tijd aan literatuur werd uitgebracht. Literair werk van eigen bodem was toen zelden

1
2

De opzet van dit opstel komt voort uit een gastcollege dat ik op uitnodiging van C.J. van
Rees hield voor de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Tilburg, op 24 april 2002.
A.C. Kruseman, Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel
gedurende de halve eeuw 1830-1880. 2 dl. Amsterdam 1886-1887. In dit boek geeft Kruseman
een analyse van de titelproductie per genre per decennium. Een van de genres is ‘romantische
literatuur’. Later in dit opstel wordt hierop nog ingegaan.
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commercieel aantrekkelijk. Incidentele uitzonderingen daarop vormden luxe-uitgaven
van nationale klassieken, zoals het verzameld werk van Vondel, Tollens en Bilderdijk,
en een klein aantal veelgelezen romans zoals Max Havelaar, Ferdinand Huyck of
de Camera obscura.
De eigentijdse Nederlandse literatuur kreeg pas in de loop van de twintigste eeuw
een voldoende vernieuwend aanbod, een voldoende talrijk en koopkrachtig publiek
en een voldoende groot commercieel succes om een gespecialiseerde bedrijfsvoering
mogelijk te maken; dat was ongeveer een eeuw later dan voor de Franse, Engelse en
Duitse literatuur het geval was.3 De ‘symbiose’ van de literaire productie en het
uitgeversbedrijf heeft zich in Nederland dan ook geheel anders ontwikkeld dan in
de omringende taalgebieden. In Nederland zijn de meeste Nederlandstalige literaire
werken tot ver in de twintigste eeuw in de ‘marge’ van andere, lucratiever uitgaven
- schoolboeken, overheidsuitgaven, vakbladen en ‘damesromans’ - gepubliceerd als
een vorm van cultureel mecenaat.
De positie van de meeste Nederlandse literaire auteurs ten opzichte van hun
uitgevers is lange tijd nogal ambivalent gebleven. Ze werden weliswaar gewaardeerd
om hun werk, dat anders niet zou zijn uitgegeven, maar ze werden in commercieel
opzicht doorgaans slechts geduld, omdat de publicatie van hun werk zelden lonend
was. Pas na het ontstaan van gespecialiseerde literaire uitgeverijen, en nadat er een
zeker evenwicht was gekomen tussen het commercieel succes van de vertaalde
literaire bestsellers4 en Nederlandstalige literatuur, werd hun positie enigszins
genormaliseerd - dat was pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw.
In vrijwel alle gevallen was het uitgeven van literatuur tot aan de vorming van
gespecialiseerde literaire uitgeverijen een zaak van persoonlijke, vaak zelfs
‘belangenloze’ inzet, die door opvolgers in hetzelfde uitgeversbedrijf doorgaans niet
werd voortgezet.5 De paradox daarbij is, dat althans een deel van die ‘marginaal’
geachte literaire productie van uitgevers van vroeger nog steeds bekend is (zij het
dat men zelden

3

4

5

In Frankrijk, Engeland en Duitsland, met hun veel grotere taalgebieden, hun omvangrijke
stedelijke gebieden en hun vroege emancipatie van de bourgeoisie, ontstonden al in de jaren
dertig van de negentiende eeuw gespecialiseerde literaire uitgeverijen. Deze richtten zich
vooral op de uitgave van succesvolle eigentijdse auteurs (sommige auteurs waren
medeaandeelhouders van ‘hun’ uitgeverij) en op verzamelde werken van de nationale
klassieken. Zie hierover bijvoorbeeld M. Lyons, Le triomphe du livre. Une histoire
sociologique de la lecture dans la France du XIXe siècle. Paris 1987.
De grote betekenis van vertaalde literatuur voor de ontwikkeling van de literaire markt wordt
onder meer geschetst in M. Steenmeijer, Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur in
Nederland 1946-1985. Muiderberg 1989; en S. van Voorst, Weten wat er in de wereld te
koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970. Den Haag 1997
(Nederlandse cultuur in Europese context, 5).
Het belang van de persoon van de uitgever voor de fondsontwikkeling valt ook op te maken
uit verschillende biografische schetsen die Kruseman in zijn Bouwstoffen wijdt aan de
bekendste negentiende-eeuwse uitgevers. Alleen patriottische successen als de werken van
Cats, Vondel en Tollens, en internationale literaire grootheden als Victor Hugo, Walter Scott,
Charles Dickens en vooral Eugène Sue brachten volgens Kruseman veel geld in het laatje,
hetgeen van de contemporaine Nederlandse auteurs destijds niet gezegd kon worden.
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Leo Simons (1862-1932).

Emanuel Querido (1871-1943).

stil staat bij het feit dat voor de uitgave van het literaire werk in kwestie in eerste
aanleg ook de inzet van een uitgever noodzakelijk is geweest), terwijl hun
commercieel noodzakelijke ‘broodproductie’ nagenoeg geheel is vergeten.
In de onderhavige beschouwing wordt getracht de ontwikkeling te schetsen van
de literaire uitgeverij in Nederland, tegen de achtergrond van de evolutie van de
markt voor literatuur. Het is daarbij onvermijdelijk om in te gaan op de effecten van
de concernvorming van de afgelopen veertig jaren op het uitgeven van literatuur.6

Literatuur: een marginale uitgeversactiviteit
6

Een eerste poging om de ontwikkeling van de literaire uitgeverij in de twintigste eeuw, vooral
vanaf 1945, te schetsen is gedaan door Lisa Kuitert in haar vijfdelige publicatie Het uiterlijk
behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur. Amsterdam 1997. Naast tal van anekdotes,
die men soms met een korreltje zout moet nemen, bevat deze studie ook veel waardevolle
gegevens. De gekozen opzet om de studie in te delen naar bindvorm van de literaire reeksen
heeft helaas tot een onoverzichtelijk resultaat geleid. Een gemis van de studie is bovendien
de geringe aandacht voor markteconomische aspecten.
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Het uitgeven van literaire boeken is in Nederland heel lang vooral min of meer een
‘liefhebberij’ gebleven van personen met smaak en ambitie, die deze activiteit
verrichtten naast hun primaire commerciële werkzaamheden. Een sprekend voorbeeld
van de ‘liefhebber/uitgever’ was L.J.C. Boucher, die tussen 1925 en 1983 een befaamd
en succesvol Haags boekverkoper was, maar het niet kon laten manuscripten uit te
geven die hij persoonlijk de moeite waard vond. Hij is daarmee toch de uitgever
geworden van F.C. Terborg, P.C. Boutens, Kees Stip, Paul Citroen en andere
belangwekkende auteurs.
In een voordracht, die hij in 1979 hield, zei hij onder andere dat er over zijn uitge-
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verij ‘niet zoveel te vertellen [valt], dan dat ik puur voor mijn plezier zo'n 600 boeken
heb gemaakt, die met wisselend succes aan de man werden gebracht. Het plezier lag
in het maken van de boeken, meer dan aan de commerciële kant.’7 Literaire ‘uitgevers
voor het plezier’ zoals Loek Boucher zijn er vele geweest, en er zijn er gelukkig nog
steeds, binnen en buiten de reguliere uitgeverswereld, maar zij spelen vanzelfsprekend
alleen een rol in de marge. Literatuur heeft ook in de bedrijfsmatige uitgeverij heel
lang alleen die marginale rol gespeeld.
Literatuur stond (en staat) nu eenmaal niet bekend als een goed renderende
uitgeefactiviteit. S. Vestdijk merkte in 1962 fijntjes op, naar aanleiding van de
moeizame wederopbouw van de door de oorlog verwoeste Rotterdamse uitgeverij
Nijgh & Van Ditmar: ‘om commerciële redenen leek de literatuur (...) niet datgene
waaraan een zozeer in het merg getroffen uitgeverij het allereerst haar aandacht had
te schenken.’8 De destijds bekende boekverkoper/criticus Jacques den Haan typeerde
het dilemma van het uitgeven van literatuur in 1954 als volgt: ‘Waarlijk speculatief
en lang niet altijd zakelijk verantwoord is (...) de culturele zijde. (...) Het uitgeven
van letterkundige of algemeen culturele tijdschriften is een sprekend voorbeeld van
een culturele daad.’9
Zonder de gepassioneerde literaire interesse van Doeke Zijlstra en diens respectvol
geduld met de redactie van Forum was uitgeverij Nijgh & Van Ditmar in de jaren
dertig van de vorige eeuw waarschijnlijk geen toonaangevende literaire uitgeverij
geworden, doch alleen de succesvolle uitgeverij van leerboeken en praktische
informatie, die zij tegelijkertijd ook was, en bleef. Zijlstra's betekenis voor het
tijdschrift Forum en de daarnaar genoemde literaire generatie is onomstreden. Diens
voortijdige dood ten gevolge van een ‘verdwaalde kogel’ in de meidagen van 1940
is daarom wellicht een nog grotere tragedie geweest voor de literaire ontwikkeling
in Nederland dan de verwoesting van het pand aan de Rotterdamse Wijnhaven waarin
zijn uitgeverij gevestigd was.
Bij het 125-jarig jubileum van Nijgh & Van Ditmar, in 1962, werden Zijlstra's
kwaliteiten door vijf fondsauteurs nog steeds bezongen, als was hij nog pas kort
tevoren overleden. F. Bordewijk, bijvoorbeeld, schreef: ‘In elk geval is het
rechtvaardig om (...) nu eens de lof van de uitgever te zingen (...). Want Zijlstra is
een groot man geweest voor onze letterkunde in noord en zuid. Voor hem gold nog
niet zozeer of het boek verkoopbaar, als wel of het in zijn ogen goed was.’10 Vestdijk
merkte in de al eerder geciteerde beschouwing over Zijlstra op: ‘In de tien jaar van
zijn optreden tussen de oprichting van Forum en zijn tragische dood, was hij bij Nijgh
& van Ditmar de alleenheerser op een gebied, dat zijn wijsheid en bewegelijkheid
van geest voor hem als geschapen deed zijn.’11 Voor allen stond daarbij vast dat de
literaire tak van Nijgh & Van Ditmar in Zijlstra's tijd niet veel kan hebben bijgedragen
aan de winst.
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L.J.C. Boucher, Eindeloos tussen de boeken. Midlaren 1986, 7.
F. Bordewijk [e.a.], 5 auteurs over hun uitgever. [Den Haag 1962], 113.
J. den Haan, Het gevaarlijke boek. Amsterdam 1954; geciteerd uit de bloemlezing: J. den
Haan, Een instinct voor boeken. Leiden 2001, 36-37.
Bordewijk [e.a.], 5 auteurs over hun uitgever, 14.
Idem, 104.
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Niettemin is de literaire afdeling bij Nijgh in stand gebleven, mede dankzij de inzet
van hoofdredacteur Laurens van der Waals, en nadien dankzij het
verantwoordelijkheidsgevoel van directeur Ed van Dam van Isselt.
Van de uitgeverijen die in de eerste helft van de twintigste eeuw bekend zijn
geworden als belangrijke literaire huizen, zijn er maar enkele waarvan de
bedrijfsvoering en organisatie min of meer gespecialiseerd waren in het literaire en
het culturele boek, en waar andere commerciële activiteiten niet de hoofdzaak
uitmaakten.

Nico van Suchtelen (1878-1949).

Alice van Nahuys (1894-1967).

De eerste generatie grondleggers van het literaire bedrijf
De eerste gespecialiseerde uitgeverij voor literatuur en cultuur in ons land was in
feite De Wereldbibliotheek, die in 1905 is opgericht door de erudiete idealist Leo
Simons onder de naam Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur.12 Met vele
WB-uitgaven werd in feite een omvangrijke inhaalslag gedaan bij het toegankelijk
12

De geschiedenis van de bloeitijd van De Wereldbibliotheek is nauwgezet beschreven door
Frank de Glas in zijn proefschrift Nieuwe lezers voor het goede boek. De Wereldbibliotheek
en ‘Ontwikkeling’/De Arbeiderspers vóór 1940. Amsterdam 1989. Boeiende informatie over
de fondsopbouw en het ledenbestand van de Wereldbibliotheek is ook de jubileumuitgave
[J.C. Winterink], Zojuist verschenen. Historische tocht door de wereld van het boek in woord
en beeld. Amsterdam 1955.
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maken van literaire klassieken en belangrijke internationale auteurs. De aandacht
van de Wereldbibliotheek was niet primair gericht op nieuwe Nederlandse literatuur,
al gaven diverse auteurs zoals Carry van Bruggen, Ernest Claes, Carel en Margot
Scharten, Henriëtte Roland Holst en vele anderen er hun werk uit. Een vermaarde
WB-publicatie was de eerste uitgave van de Verzamelde brieven van Vincent van
Gogh. De wijze waarop Simons en vanaf 1925 Nico van Suchtelen literaire reeksen
en uitgaven op het gebied van de filosofie en wetenschap in die jaren hebben opgezet,
dwingt nog steeds ontzag af, zeker als men bedenkt hoe marginaal het uitgeven van
dergelijke boeken in hun tijd steeds weer bleek te zijn. De Wereldbibliotheek was
als uitgeverij evenwel een buitenbeentje in de boekenwereld, in de eerste jaren wegens
de uitzonderlijk lage prijsstelling van haar boekuitgaven, die mogelijk werd door
een abonnementensysteem, en vanaf 1925 omdat zij haar productie zoveel mogelijk
recht-
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streeks verkocht aan leden van de toen opgerichte Wereldbibliotheek Vereeniging.
Deze vereniging was een actieve culturele organisatie in Nederland en Vlaanderen
waarbij vele jonge intellectuelen en idealistische onderwijzers waren aangesloten.
De tweede pionier die zich specialiseerde in het uitgeven van culturele en literaire
boeken was de schrijver en boekverkoper Emanuel Querido. Hij stichtte zijn uitgeverij
in 1915.13 Een grote rol in het bedrijf speelde Alice van Nahuys, aanvankelijk
Querido's assistente, later zijn mededirecteur en uiteindelijk zijn opvolger. Door hun
voorbeeld is het commerciële en organisatorische model ontstaan voor de literaire
uitgeverij zoals die later in Nederland gebruikelijk is geworden.
De derde exclusief literaire uitgeverij voor de Nederlandse markt werd in 1936
opgericht door Alexandre Stols, een telg uit een Maastrichts drukkersgeslacht. Stols
had al sinds 1923 bibliofiele en typografisch goed verzorgde uitgaven van Franse en
Nederlandse literatuur in beperkte edities vanuit de familiedrukkerij uitgebracht, en
ook het voor de nieuwe literatuur belangrijke tijdschrift Helicon. Het is veelzeggend
dat een van zijn poëziereeksen uit de bibliofiele periode de reeksnaam To the happy
few voerde.14 Wijs geworden van de harde lessen van het bibliofiele bedrijf, wilde
Stols zich als literair uitgever toeleggen op ‘het betere literaire genre, in kleine
oplagen, om het risico zoveel mogelijk te beperken.’15 Ondanks verschillende
nevenactiviteiten, waartoe Stols zich steeds weer gedwongen zag om het hoofd boven
water te houden, hing het economische voortbestaan van zijn uitgeverij steeds aan
een zijden draad. Op de economische kant van de boekenmarkt heeft Uitgeverij
A.A.M. Stols nauwelijks invloed gehad. Blijvende invloed had hij, op grond van zijn
typografische talenten, wel op de presentatie van de boeken van veel latere literaire
uitgevers. Ook heeft zijn uitgeverschap een stimulans betekend voor tal van schrijvers,
hoe noodlijdend zijn bedrijf ook vaak was. Al bij zijn leven was Stols een literaire
en typografische legende.

De tweede generatie grondleggers van het literaire bedrijf
De bevrijding van de Duitse bezetting zou, in de gedachten van velen, een periode
inluiden van meer rechtvaardigheid en vrijheid voor allen. Het boekenvak hoopte in
1945 dan ook op een grotere verspreiding van boeken onder alle lagen van de
bevolking. De schrijvers die bijna vijf jaren hadden moeten zwijgen, boden hun in
die tijd
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De geschiedenis van uitgeverij Querido is beschreven door A.L. Sötemann, Querido van
1915 tot 1990. Een uitgeverij. Amsterdam 1990.
Over uitgeverij Stols verschenen de (prachtige) uitgeversbiografie van C. van Dijk, Alexandre
A.M. Stols 1900-1973. Zutphen 1992; en de studie van N. Wilholt, Voor alles artiste. Uitgever
Stols en het literaire leven in het Interbellum. Zutphen 2001 (Bijdragen tot de geschiedenis
van de Nederlandse boekhandel, nieuwe reeks, 6).
In de brief die Stols op 5 januari 1938 aan Jan Greshoff schreef, gepubliceerd in J. Greshoff,
A.A.M. Stols, ‘Beste Sander, Do it now!’ Briefwisseling deel I, 1922-1941, bezorgd door S.
Chen en S.A.J. van Faassen. Den Haag 1990 (Achter het boek, 24), 348.
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niet uitgegeven manuscripten aan, en ook vroeg een nieuwe schrijversgeneratie om
aandacht.16 Veel nieuwe uitgeverijen maakten hun opwachting bij schrijvers en
boekverkopers.
Drie nieuwe literaire uitgeverijen die toen van start gingen, De Bezige Bij, Daamen
en G.A. van Oorschot, hebben in de naoorlogse jaren van vernieuwing van het
boekenvak een bijzondere rol gespeeld bij wat de verdere ‘emancipatie’ van het
uitgeven van literatuur kan worden genoemd. De uitgevers Geert Lubberhuizen, Bert
Bakker en Geert van Oorschot hebben daarmee een even blijvende invloed uitgeoefend
op het literaire uitgeversvak als de grondleggers tijdens het interbellum, Leo Simons,
Nico van Suchtelen, Emanuel Querido, Alice van Nahuys en Alexandre Stols. Samen
hebben zij de literaire uitgeverij weten te brengen buiten de sfeer van liefhebberij en
mecenaat, en hebben zij de basis gelegd voor zowel de redactionele organisatievorm
als de commerciële aanpak van het literaire uitgeversbedrijf, en voor de zakelijke
relatie met literaire auteurs. Met recht kunnen de genoemde uitgevers gelden als ‘de
grote acht’ onder de literaire uitgevers.
Geert Lubberhuizen was als student betrokken geraakt bij het verzet tegen de
Duitse bezetting.17 Om slachtoffers van de onderdrukking geldelijk te steunen, ontstond
er in 1942 een clandestiene bibliofiele uitgeverij waarvan de opbrengsten bestemd
werden voor hun levensonderhoud. Afgezien van deze uitgeverij, waar werk van tal
van bekende auteurs werd uitgegeven (grotendeels onder schuilnaam) zoals A. Roland
Holst, F. Bordewijk, Arthur van Schendel, Theun de Vries en Adriaan Morriën,18 en
waarvoor soms de imprint The Busy Bee werd gebruikt, was de groep rond
Lubberhuizen ook actief in het vervalsen van documenten. ‘Het was natuurlijk de
leukste tijd, samen mooie boekjes maken,’ zei Lubberhuizen later.19 In december
1944 werd het plan om na de oorlog een coöperatieve uitgeverij van schrijvers te
beginnen vastgelegd in een notariële akte. Het is ongetwijfeld aan Lubberhuizen te
danken dat die unieke structuur inderdaad is verwezenlijkt, en meer dan een halve
eeuw stand heeft kunnen houden. Na de oorlog ging het er om zich een vaste plaats
te verwerven op de boekenmarkt, derhalve met ‘gewone’ commerciële boekuitgaven;
daarover is in de coöperatieve schrijversvereniging heftig gediscussieerd, zoals blijkt
uit het jaarverslag over 1946. De directie, die toen bestond uit Lubberhuizen en
Willem Schouten, schreef daarin: ‘Velen dachten, in 1945, na ons illegaal verleden
van fraaie uitgaven in kleine oplagen, dat wij ook daarna (...) ons voornamelijk op
dat terrein
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Het literaire klimaat van vlak voor en vlak na de bevrijding in mei 1945 komt uitvoerig ter
sprake in de studies die Piet Calis wijdde aan de literaire tijdschriften van die periode, onder
andere Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945.
Amsterdam 1989, bijvoorbeeld 486-490.
Over Lubberhuizen verscheen de biografie met uitvoerige bibliografie door Wim Wennekes,
Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveltstraat, Amsterdam 1994.
De geschiedenis van De Bezige Bij werd beschreven door Richter Roegholt, De geschiedenis
van De Bezige Bij 1942-1972, Amsterdam 1972.
Roegholt, De geschiedenis van De Bezige Bij, 46.
Geciteerd uit Roegholt, De geschiedenis van De Bezige Bij, 44.
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zouden blijven bewegen. [Dat wij dat niet deden] is voor sommigen een teleurstelling
geweest, doch zij vergaten daarbij dat het een onmogelijkheid is een uitgeverij te
laten bestaan of te doen groeien op een dergelijk smalle basis.’20 Ondanks die
bedrijfsmatige aanpak bleef de financiële basis van De Bezige Bij toch nog bijzonder
smal gedurende de eerste twintig jaren van haar bovengronds bestaan.21 Lubberhuizen
had daarbij het geluk vanaf het begin een aantal goed verkopende auteurs in zijn
fonds te hebben, zoals S. Vestdijk, en hij heeft dankzij de goodwill van de
schrijverscoöperatie22 het merendeel van de schrijvers van de nieuwe generatie (van
Harry Mulisch, Remco Campert en Lucebert tot Hugo Claus, Bert Schierbeek en
Simon Vinkenoog) aan de uitgeverij kunnen binden. Bovendien waren enkele
succesvolle auteurs bereid de uitgeverij mede te financieren, hetgeen van veel banken
toen niet verwacht had kunnen worden.
Een heel andere verschijning in het boekenvak was Bert Bakker. Deze had in 1939
de zieltogende christelijke uitgeverij D.A. Daamen, waar hij sinds een jaar als uitgever
werkte, overgenomen, maar de oorlog maakte het hem onmogelijk het bedrijf naar
zijn ideeën uit te bouwen. Hij stortte zich in het verzetswerk, voornamelijk in de
groep rond het clandestiene blad Vrij Nederland, waar hij in contact kwam met tal
van progressieve auteurs en journalisten. Die contacten leidden ertoe dat hij in 1946
een geheel nieuwe koers insloeg met zijn uitgeverij D.A. Daamen, en hij wist die
binnen enkele jaren tot een literaire ontmoetingsplaats te maken waarop werd gelet.
Vanaf 1953 gaf hij het maandblad Maatstaf uit, al gauw een toonaangevend tijdschrift
binnen de kleine literaire voorhoede, en vanaf 1954 de opzienbarende pocketreeks
Ooievaars, waarin hij poëzie en literaire avant-gardisten tot een verkoopbaar genre
maakte, onder meer met de invloedrijke bloemlezing Nieuwe griffels, schone leien
van Paul Rodenko, en de eerste anthologieën van het werk van Paul van Ostayen,
Martinus Nijhoff, Gerrit Achterberg, Jacques Bloem en anderen. Bakker was een
hartstochtelijke en vaak roekeloze uitgever. Zijn passie voor schrijvers en vooral
dichters - Bakkers echtgenoot Victorine Hefting zei erover: ‘Berts hartstocht voor
de dichtkunst voerde hem tot een bewondering voor de persoonlijkheden van grote
dichters die de verering nabijkwam’23 - was blijkbaar onweerstaanbaar genoeg om
steeds opnieuw zijn leveranciers en afnemers te overtuigen, waardoor de aanzienlijke
financiële problemen die hij meermaals tegenkwam op het beslissende moment
konden worden afgewend door ‘reddende engelen’. ‘Ik ben een speler,’ zei Bakker
vaak,24 en hij genoot ‘van een waagstuk’. Pas in 1965 hernoemde hij zijn uitgeverij
tot Bert Bakker / Daamen. Toen hij in 1969 overleed, schreef Geert van Oorschot:
‘Hij was een van de weinige uitgevers
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Geciteerd uit Roegholt, De geschiedenis van De Bezige Bij, 89.
De omzetcijfers over die jaren spreken duidelijke taal; zie het overzicht van netto-omzetten
1945-1971 in het aanhangsel in Roegholt, De geschiedenis van De Bezige Bij.
Over het wervende aspect van de coöperatieve opzet schreef ik in het herdenkingsartikel
‘Geert Lubberhuizen en de mythe van de feestelijke schrijverskoöperatie’, in: De groene
Amsterdammer, 25 juli 1983.
In de door Nienke Begemann opgetekende autobiografie Victorine. Amsterdam 1988, 280.
Geciteerd uit het interview met R. Boltendal, in Boekmakers. Amsterdam 1965, 101.
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Alexandre Stols (1900-1973). Tekening door J. Franken Pzn., 1926.

Bert Bakker (1912-1969).

in ons land die creatief hebben ingegrepen in de literaire productie van ons
taalgebied.’25 Een dergelijke lofprijzing uit de mond van Van Oorschot is uitzonderlijk;
bovendien waren Van Oorschot en Bakker bepaald niet elkaars vrienden. Wat hij
precies met die typering heeft bedoeld, is trouwens niet met zekerheid vast te stellen,
maar zonder twijfel heeft Bakker het beeld van de literaire uitgever versterkt, zowel
ten opzichte van auteurs als voor het publiek; hij heeft bovendien veel teweeggebracht
op het literaire ‘veld’, met zijn temperament en zijn gevoel voor kwaliteit.
Geert van Oorschot had als uitgever weinig gemeen met Lubberhuizen en Bakker,
behalve de voor elk van hen beslissende ervaringen in het verzet en met de
clandestiene publicaties van toen.26 Begonnen als ‘mobiele boekverkoper’ in de jaren
dertig (onder andere met het fonds van Stols, zijn grote voorbeeld), kwam hij als
vertegenwoordiger in dienst van Em. Querido. In 1945 stichtte hij met een minimaal
bedrijfskapitaal een eigen uitgeverij, die hij met inzet van heel zijn persoon en literaire
gedrevenheid wist uit te bouwen tot een invloedrijke culturele instelling. Van Oorschot
was een rasverkoper, die zijn drukkers en afnemers soms tot wanhoop bracht, maar
hen liet zwichten voor zijn overtuigingskracht. Hij wist de zwakke financiële basis
van zijn kleine bedrijf te overbruggen met subsidies en leverancierskrediet. ‘Mijn
leveranciers hebben altijd vertrouwen in mij gehad. De bank een stuk minder,’ zei
25
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Geciteerd naar J. van Rosmalen, Goud op snee. Utrecht 1985, 101.
Over van Oorschot als uitgever: G.J. de Vries, Ik heb geen verstand van poëzie. G.A van
Oorschot als uitgever van poëzie. Amsterdam 1994.
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hij in 1964.27 Kees Fens schreef over hem: ‘Hij wilde een strijder zijn; maar hij werd
de uitgever van een tenslotte zeer gevestigd fonds. (...) De dwarse vechtjas had een
in veel opzichten traditionele smaak.’28 Inderdaad heeft Van Oorschot het beste
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In het interview met R. Boltendal, in diens Boekmakers, 17.
In het artikel ‘Het eigenhandig ingepakte fonds van G.A. van Oorschot’, gebundeld in: K.
Fens, Lijden, liefhebben en schrijven. Leiden 2002, 43.
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van de aanpak van de grote literaire uitgevers van het interbellum - Simons, Zijlstra
en Stols - weten te combineren en heeft hij de auteurs van Zijlstra's Forum en hun
literaire voorkeuren een ereplaats in onze literatuurgeschiedenis verschaft.
Vlak voordat de concernvorming in de Nederlandse boekenwereld ‘alles anders
maakte’, verscheen er bij Moussault's Uitgeverij een bundel met ‘portretten van
uitgevers’ van de journalist Rudi Boltendal, onder de titel Boekmakers. De auteur
schrijft in de inleiding dat hij alleen uitgevers had uitgekozen ‘met een duidelijk
bellettristisch fonds’. Hij merkte daarover ook op: ‘soms weet een uitgever bij
voorbaat al dat iets wat hij onderneemt hem geld zal kosten.’29 Interessant is, dat van
de veertien uitgeverijen die hij blijkbaar het meest representatief achtte voor de
literaire uitgeverij in Nederland, er thans nog maar twee als zelfstandige bedrijven
bestaan: Van Oorschot en Bijleveld, al speelt de laatste nog maar een kleine rol op
de literaire markt. Querido en De Bezige Bij zijn sindsdien opgenomen in de
Weekbladpers Groep; zij spelen daarbinnen ook nu nog een vrij zelfstandige rol.
Bert Bakker en Meulenhoff zijn onderdelen zonder veel autonomie geworden van
het PCM-dagbladconcern. Contact is na een Kluwer-periode thans een onderdeel
van de Veen Bosch & Keuning-groep. Becht is een onderdeel geworden van
Gottmer/Becht en heeft geen literaire activiteiten meer. De Tijdstroom heeft, na
diverse omzwervingen langs enkele concerns, allang geen literair fonds meer. Van
Loghum Slaterus is na de overname door Kluwer zelfs geen afzonderlijke imprint
meer. De uitgeverijen Stols/Barth, Het Wereldvenster, Moussault en Boucher zijn
verdwenen. Twee uitgeverijen die in die periode veel literair werk hebben uitgegeven,
mist men in Boltendals overzicht: Het Spectrum en A.W Bruna. Het Spectrum, dat
na zijn nieuwe Dickens-vertalingen in veertig pockets vervolgens onder hoofdredactie
van de schrijver Daniel de Lange de Prisma-reeks lanceerde, heeft met tal van
vertaalde en Nederlandse literaire pockets het publiek voor literatuur weten te
vergroten.30 Uitgeverij A.W. Bruna, die vooral bekend was om haar fonds van
ontspanningslectuur, ontwikkelde zich tevens tot een toonaangevend literair fonds
toen de schrijver Jaap Romijn (die evenals Bert Bakker en Lubberhuizen tijdens de
bezettingsjaren betrokken was bij een clandestiene uitgeverij) met de hoofdredactie
werd belast en later directeur werd; in de populaire reeks Zwarte beertjes verschenen
tot de jaren zeventig veel literaire romans, en zelfs een niet onbelangrijk literair
tijdschrift, Vandaag.31

29
30

31

Boltendal, Boekmakers, 8-9.
De geschiedenis van Het Spectrum en zijn fondsontwikkeling worden summier beschreven
in Van Rosmalen, Goud op snee. Over het vertaalde literaire fonds van Het Spectrum in de
periode 1945 tot 1970 ook Van Voorst, Weten wat er in de wereld te koop is.
De geschiedenis van uitgeverij A.W. Bruna en haar fonds zijn beschreven door J. den Haan,
De buste van Beets wordt u persoonlijk aangeboden (langs de hoofdspoorweglijn). Bruna
1868-1968. Utrecht 1968.

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 10

23

Geert van Oorschot (1909-1987).
Foto: George Verberne.

Geert Lubberhuizen (1916-1984).
Foto: George Verberne.

Het begin van de eerste fusiegolf: L.J. Veen bij Kluwer
Als begin van de concernvorming binnen de uitgeverswereld in Nederland wordt
doorgaans het jaar 1965 genoemd,32 met de overname van L.J. Veen's
Uitgeversmaatschappij, de uitgeverij van Couperus en Streuvels, door de
gerenommeerde juridische en professionele uitgeversgroep AE. E. Kluwer, die zich
daarmee voor het eerst buiten het terrein van het recht en de overheidsadministratie
had begeven. Was dat een toevallige samenloop van zaken, of de start van een bewust
beleid?
De eerste echte concernbouwer van de Nederlandse ‘informatiesector’, R.E.M. an
den Brink van Elsevier, die diverse publicaties heeft gewijd aan uitgeverijconcentratie

32

De eersten die daarvan zijn uitgegaan zijn de mediasociologen Louis Heinsman en Walter
van Teeffelen, die daarover een (helaas weinig overtuigende) analyse publiceerden:
Concernvorming in de Nederlandse boekenwereld. Amsterdam 1975. Kluwer verrichtte in
1961 haar eerste bedrijfsovername, met de acquisitie van Noorduyn, een uitgeverij die vooral
actief was op het terrein van vak- en professionele informatie (een aanvulling dus op de
bestaande activiteiten van Kluwer), maar daarnaast ook op dat van educatieve uitgaven.
Noorduyns educatieve uitgeverij was derhalve de eerste ‘basisverbreding’ van het
Kluwer-concern, en Veen was de tweede.
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en concernvorming, noemde een aantal bedrijfseconomische drijfveren daartoe,33
maar daarnaast ook een betrekkelijk cynische, hoewel veel voorkomende reden, die
hij aanduidde als ‘een fusie van gerontologische aard’.34 Dat was in feite de
voornaamste aanleiding voor de overname van het familiebedrijf L.J. Veen, waar de
stuwende kracht

33

34

R.E.M. van den Brink, Informatie over informatie. Handboek van de informatiemedia in
Nederland 1938-1985, in het bijzonder over de uitgeverij. Leiden (etc.) 1987, hoofdstuk 10,
‘Marktontwikkeling en concentratie, 1938-1985’, 410-420.
Idem, 424.
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achter het fonds, Mies (Maria Theresia) Veen, in 1961 met pensioen was gegaan en
in feite niet was opgevolgd. Uitgeverij Veen verloor na haar vertrek zienderogen
terrein op de algemene boekenmarkt. Rienk Visser, die er commissaris was naast
zijn functie van directeur van het schoolboekenfonds van Meulenhoff & Co., had de
directie en de familieaandeelhouders van Veen daarom met klem aangeraden de
onderneming te verkopen, zodat uit de opbrengst het inkomen van een aantal
familieleden verzekerd zou kunnen worden en de werknemers in dienst konden treden
van de koper.
Het is de vraag of de op juridische en professionele informatie gerichte
uitgeversgroep Kluwer, die Veen in 1965 kocht, werkelijk geïnteresseerd was in het
literaire en algemene fonds. Veen bezat weliswaar een grote reputatie als literaire
uitgeverij, die in de eerste helft van de twintigste eeuw vooraanstaande auteurs als
Couperus, Streuvels, Gezelle, Is. Querido en Frederik van Eeden had uitgegeven, en
ook belangrijke vertaalde literatuur zoals romans van Tolstoj, Kästner en Dinesen;
maar de kurk waar de uitgeverij op dreef was het technische en bestuurskundige
fonds. Mies-Veen, die van 1941 tot 1961 de fondsvorming voor haar rekening nam,
had een uitgesproken literaire smaak. Zij richtte zich vooral op literaire klassieken
(vele daarvan zijn uitgebracht in de reeks Amstelpockets) en op vertaalde literatuur,
waarmee de uitgeverij in de jaren vijftig een sterke positie innam.35
Dat het zakelijk resultaat van het literaire fonds niet rooskleurig zal zijn geweest,
kan niemand hebben verbaasd, ook Kluwer niet, want dat was nu eenmaal regel.
Veen was dus niet interessant om haar inmiddels kwijnende literaire fonds. Hetgeen
voor Kluwer wel bijzonder interessant was in het fonds van Veen waren de
overheidsuitgaven (tijdschriften en handboeken) en het technische fonds (onder meer
vele uitgaven voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs). Die voor het algemene
publiek onbekende fondsen waren de ‘geheime kurk’ waarop de uitgeverij dreef, en
die pasten natuurlijk volmaakt bij de bestaande Kluwer-activiteiten.
Het is in dat licht toch heel merkwaardig dat Kluwer het algemeen fonds van Veen
niet meteen heeft opgeheven nadat het technische en overheidsfonds was overgeheveld
naar Kluwer, maar daarvoor evenmin een nieuwe fondsvormer heeft aangesteld. Dat
leidde ertoe, dat Veen als ‘kale’ algemene uitgeverij na de overname nog meer verlies
maakte; de nog bestaande uitgeefrechten werden daarom in 1970 toegevoegd aan de
boekenafdeling van de toen door Kluwer overgenomen grote tijdschriftuitgeverij
Zomer & Keuning in Wageningen. Uitgeverij Zomer & Keuning gaf voornamelijk
streekromans van christelijke signatuur uit. Het was dus voorspelbaar dat het oude
literaire Veen-fonds daar niet tot zijn recht zou komen; uiteindelijk is er dan ook
vrijwel niets van overgebleven. Alleen de imprint bleef als Kluwer-eigendom bestaan.
Zo kon in 1992 een geheel nieuwe Uitgeverij Veen binnen Contact, een
werkmaatschappij van de Kluwer-organisatie, herleven met als groot prestigieus
project de nieuwe Couperus-editie. Dit verhaal over het lot van een literair fonds ten
gevolge van de concernvorming is in verschillende opzichten exemplarisch, al is de
goede afloop uitzonderlijk.

35

Over het vertaalde literaire fonds van Veen: Van Voorst, Weten wat er in de wereld te koop
is.
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Tot in de jaren zeventig waren vrijwel alle als literair aangemerkte uitgeverijen in
werkelijkheid gemengde bedrijven; literatuur werd vooral uit culturele gedrevenheid
van de uitgever uitgebracht naast andere commerciële activiteiten (bijvoorbeeld die
van drukkerij, boekhandel, boekenimport, schoolboekenuitgeverij of
dagbladuitgeverij) waarvan de onderneming in werkelijkheid kon bestaan. De luxe
die literatuur in bedrijfseconomisch opzicht was, is na overname door een concern
in veel gevallen uit het verworven bedrijf terzijde geschoven. Dat gebeurde met
Veen, zoals het later in Duitsland gebeurde met Luchterhand, en in Zweden met
Norstedts, om twee belangrijke Kluwer-overnames te noemen van uitgeverijen die
vooral bekend stonden om hun voortreffelijke literaire fondsen. Zij werden namelijk
niet omwille van de literatuur overgenomen maar wegens hun winstverschaffende
juridische en educatieve fondsen. De literaire afdelingen werden alle later weer
afgestoten, behalve in Nederland; dat was te danken aan Kluwer-directeur Rienk
Visser.
Toen Rienk Visser in 1967 zijn Meulenhoff-functie verwisselde voor die van lid
van de hoofddirectie van Kluwer, wist hij zijn collega's ervan te overtuigen dat ook
de uitgeverij van literatuur rendabel kan worden beoefend en bovenal dat een
dergelijke uitgeefactiviteit de maatschappelijke reputatie van het concern gunstig
zou kunnen beïnvloeden. In feite was die laatste gedachte vergelijkbaar met wat de
vroegere generatie uitgevers er mede toe had gebracht literaire titels binnen hun
bedrijf uit te geven, alleen op een andere schaal. Visser had een brede culturele en
literaire belangstelling; hij telde vele auteurs en literaire uitgevers onder zijn vrienden.
Het is ongetwijfeld aan Visser te danken dat Kluwer niet alleen de degelijke
encyclopedieënuitgever Oosthoek - die overigens ook culturele boeken publiceerde
- in 1969 heeft overgenomen, maar er in 1972 ook niet voor terugschrok om het toen
op jongerencultuur en nieuwe literatuur gerichte maar tevens verlieslatende bedrijf
Bert Bakker (dat wel over een mooie ‘backlist’ beschikte) op te kopen, in 1975
gevolgd door het evenmin winstgevende Contact met haar grote internationale literaire
fonds en ‘eversellers’ als Het dagboek van Anne Frank. Uitgeverij Bert Bakker stond
vanaf 1965 onder leiding van een neef van de naamgever, ‘Bertje’ Bakker, die werd
gesecondeerd door Harko Keijzer, een redacteur met gevoel voor nieuwe
ontwikkelingen in de lezersmarkt. Aan beiden werd door Visser ook de leiding
opgedragen van het Contactfonds. Deze twee overnames getuigden van visie, en zij
hebben destijds grote indruk gemaakt op de andere concerns, en uiteraard ook op de
literaire wereld.

De literatuur tussen markt en elite
De jaren zestig vormden een periode van grote maatschappelijke veranderingen en
technische vernieuwingen; de bedrijfsvoering van uitgeverijen werd gemoderniseerd,
en er ontstond een nieuwe visie op de toekomst van boeken en uitgeversbedrijven.36
36

Over deze ingrijpende overgangsperiode publiceerde ik de beschouwing ‘Modernisering en
marktverruiming van de boekencultuur’, die gebaseerd is op de openingsrede van het congres
van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging op 2 november 2001. De tekst daarvan is
te vinden in mijn boek De stijl van de uitgever. Amsterdam 2002, 25-49.
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In de boekenwereld ontstond tweedracht over de door sommigen bevorderde
marktverruiming en drempelverlaging voor literatuur en boek. Geert Lubberhuizen
en Willem Bloemena, de toenmalige uitgever van Meulenhoff, waren verklaarde
voorstanders van nieuwe vormen om het publiek te bereiken, bijvoorbeeld via
grootschalige verkoopbeurzen met literaire evenementen zoals die in andere landen
met succes waren gehouden. Zij waren dan ook de stuwende krachten achter de twee
boekenbeurzen in de Amsterdamse RAI, in 1965 en 1968. Er was tegelijkertijd een
merkbare spanning tussen de liefhebbers van het mooie boek en de voorstanders van
geëngageerde, grensverleggende literatuur.
In het begin van die overgangsjaren, in 1962, werd Uitgeverij Polak & Van Gennep
opgericht door twee gedreven personen die in veel opzichten elkaars tegenpolen
waren.37 Johan Polak was een verklaard tegenstander van modernistische literatuur
zoals van de generatie van vijftig en eveneens van de nieuwe marktideeën die de kop
begonnen op te steken in de boekenwereld. Polak wilde bij voorkeur klassieke teksten
uitgeven in een tijdloze uitvoering. Rob van Gennep daarentegen was wel een bij
uitstek moderne geest: hij streefde naar kosmopolitisme, en naar het progressieve
engagement in de literatuur. Van Gennep was een vernieuwer in hart en nieren, terwijl
Polak een conservatief wilde zijn. Polak was het type van de echte
‘liefhebber/uitgever’ van weleer, al hoefde hij daarnaast dankzij zijn aanzienlijke
vermogen niet een ‘broodfonds’ op te bouwen. Maar hij waardeerde de energie en
vernieuwingsdrang van Van Gennep, en hij wilde hem diens denkbeelden ook laten
verwezenlijken. Van Gennep was een geboren koopman, en tegelijk iemand die goed
op de hoogte was van de literaire en intellectuele vernieuwingen in Amerika, Duitsland
en Frankrijk. De nogal innerlijk gespleten gezamenlijke uitgeverij heeft maar zeven
jaren bestaan, tot 1969. Die vrij kortstondige samenwerking was voor beiden
misschien wel te verwachten geweest. Polak gaf Van Gennep de gelegenheid zich
zelfstandig te vestigen als uitgever; Uitgeverij Van Gennep werd al spoedig een
begrip van literaire smaak, eigenzinnigheid, kwaliteit en kritische zin. Het bedrijf
bleef klein, maar wist zich met nevenactiviteiten (zoals de import van internationale
‘ramsj’ van kunstboeken en literatuur) zelfstandig te handhaven vanaf 1969 tot 1998.
Van Gennep overleed in 1994. Het fonds van Polak, voortgezet onder naam
Athenaeum - Polak & Van Gennep verloor gaandeweg zijn glans, zeker toen Polak
zich er in 1983 uit terugtrok. Kees Fens schreef eens over Polak als uitgever: ‘Hij is
een voortzetter, geen vernieuwer.’38 Polak had overigens helemaal niet de bedoeling
een vernieuwer te zijn, en wat hij voortzette, deed hij beter dan voor zijn voorbeelden
mogelijk was geweest.
De al eerder vermelde, in 1921 opgerichte ‘gemengde uitgeverij’ De Tijdstroom,

37
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Over Johan Polak, en over de geschiedenis van Polak & Van Gennep verscheen een bijzonder
nummer van het tijdschrift De parelduiker, 3 (1998), nr. 4/5. Veel informatie over de uitgeverij
is te vinden in het artikel van Mark Pieters, ‘Een dure liefhebberij. Johan Polak als uitgever’
in hetzelfde tijdschriftnummer, p. 47-75.
K. Fens, ‘Ere-geleerden’, de Volkskrant, 8 januari 1988.
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die in 1955 was begonnen met een mooi literair programma - het geesteskind van
uitgever C.H. Postel, die vertalingen van Grete Weil, William Golding, Amos Tutuola
en Yasunari Kawabata aandurfde - hield daar in 1965 weer mee op toen Postel werd
gepensioneerd. ‘Helaas, de incidentele successen wogen uiteindelijk niet op tegen
de kosten,’ wordt droogjes vermeld in een jubileumboek van De Tijdstroom.39 Achter
die neutrale mededeling gaat de werkelijke problematiek schuil van het
drukkerijconcern waartoe De Tijdstroom behoorde. In die jaren moest de
drukkerswereld overschakelen op nieuwe technieken en persen om competitief te
blijven,40 zodat er in die sector een strijd op leven en dood ontstond, die ook De
Tijdstroom niet onberoerd liet.
Een vlucht vooruit naar de ‘literaire massacultuur’, om die treffende term van
Arnold Heumakers te gebruiken,41 was de beweegreden van de fusie, in 1965, van
de uitgeverijen Van Dishoeck en Van Holkema & Warendorf, waaruit later Unieboek
ontstond. Van Dishoeck, dat tot in de jaren vijftig een vermaard literair fonds had
gevoerd - de passie van de stichter van het bedrijf - had zich daarna op meer
winstgevende boeken gericht. Toch nam Unieboek diverse literaire reputaties over,
bijvoorbeeld in 1965 Brusse42 en in 1966 Kroonder (destijds befaamd om de literaire
Bayard reeks), maar het ging Unieboek vooral om de winstmakers van die bedrijven
en niet om de literaire rechten. In een wat latere periode, toen Unieboek een onderdeel
was geworden van Bührmann-Tetterode, werden verschillende nieuwe literaire
projecten opgevat (zoals de Encyclopedie van de wereldliteratuur en de literaire
imprint Agathon).

De interne ‘overname’ van Meulenhoff
Binnen het familiebedrijf Meulenhoff & Co. ontstond in de jaren zestig de ambitie
uit te groeien tot een concern, liefst tot een internationale uitgeversgroep. De
onderneming bestond toen uit een grote importhandel (de oorspong van de
onderneming en toen nog de commerciële basis ervan) en een uitgeverijafdeling met
twee fondsen: een schoolboekenfonds en een algemeen fonds met nogal wat literaire
titels. Het was vanouds internationaal georiënteerd, en de directie was goed op de
hoogte van recente ontwikkelingen van Amerikaanse en Engelse boekenconcerns
waarmee het importbedrijf veel zaken deed.43
Bij Meulenhoff & Co. deed zich echter ook een soort ‘gerontologisch’ probleem
voor, om de term van Van den Brink te gebruiken. De familie Meulenhoff, die nog
over het merendeel van de aandelen in het bedrijf beschikte, was niet in staat de
39
40
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S. de Kock [e.a.], Wat een uitgever beweegt... De Tijdstroom 1921-1996. Utrecht 1996, 43.
Zie over de veranderingen in de grafische wereld: J. Hemels, H. Demoet (red.), Loodvrij en
digitaal. Leiden 2001.
A. Heumakers, ‘De chaos vraagt om keuzes’, NRC-Handelsblad, 5 juli 2002.
Zie over deze interessante uitgeverij S. van Faassen, H. Oldewarris, K. Thomassen (red.),
W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij 1913-1965. Rotterdam 1993.
Zie over de beginjaren van Meulenhoff & Co. en de stichter van de uitgeverij V. Funke,
Immer met moed. Een portret van de uitgever J.M. Meulenhoff (1869-1939). Amsterdam
1995.
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middelen te leveren die nodig waren voor investeringen in de noodzakelijke
modernisering van de schoolboekenuitgeverij (de onderwijsvernieuwing van de
Mammoetwet kondigde zich immers aan) en voor het opzetten van een internationale
kunstboekenuitgeverij die zou kunnen profiteren van de gunstige grafische prijzen
in Nederland. Bovendien was John Meulenhoff, directievoorzitter en
grootaandeelhouder, berucht om het uitstellen van beslissingen. Onder grote druk
hebben Rienk Visser, Johan Somerwil en Willem Bloemena, de overige directieleden
van die jaren, John Meulenhoff ertoe weten te brengen om er in toe te stemmen dat
nieuw kapitaal van institutionele investeerders werd aangetrokken, en om zelf uit de
directie te treden. Het was, als het ware, een interne overname in een periode van
concernvorming.
Zo verkreeg het nog maar pas gevormde, bijzonder kapitaalkrachtige
dagbladconcern Perscombinatie in 1968 een aanzienlijk aandeel in Meulenhoff &
Co. De stuwende kracht achter Perscombinatie was Wim van Norden,44 in 1941 een
van de oprichters van Het Parool, de ‘illegale’ verzetskrant tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Dankzij de unieke fiscale constructie van Stichting Het Parool die de
eigenaar was van de in de jaren vijftig en zestig zo succesvolle krant, was er een
groot kapitaal ontstaan waarmee de Volkskrant en Trouw, die ten gevolge van de
‘ontzuiling’ in de problemen waren geraakt, konden worden overgenomen.45 De
econoom Van Norden, die niet alleen over organisatorisch talent beschikte, maar
ook een brede culturele belangstelling had en die bevriend was met vele schrijvers
en kunstenaars, was ervan doordrongen dat een onafhankelijke en pluriforme pers
veiliggesteld moest worden. Dit idealistische streven kwam ongetwijfeld voort uit
het verzetsverleden van Van Norden en veel andere Parool-mensen.
Van Norden bedacht niet alleen de organisatie die de pluriformiteit van kranten
zou moeten bewaken, maar filosofeerde ook met bevriende uitgevers zoals Geert
van Oorschot, Willem Bloemena en Geert Lubberhuizen over een combinatie van
algemene en literaire boekuitgeverijen onder auspiciën van Stichting Het Parool. Het
is toen gebleven bij een participatie van Perscombinatie in Meulenhoff & Co.
Geert van Oorschot schreef omstreeks 1968 aan Jeroen Brouwers, destijds
hoofdredacteur van de Vlaamse uitgeverij Manteau, die onderdeel was geworden
van de niet bepaald literaire Van Goor-groep: ‘Het zou nodig zijn, dat een zevental
uitgeverijen van literair niveau zich tot één uitgeverij zouden samenvoegen. Anders
gaat binnen pak weg vijf à acht jaar iedere afzonderlijke zaak naar de bliksem.’46 In
deze verzuchting klinkt het plan van Van Oorschots vriend Van Norden duidelijk
door, maar blijkbaar voelde de eerste er toch niet voor onder de paraplu van het
dagblad-
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Over Van Norden onder meer G. Mulder, Wim van Norden. Portret van een courantier.
Amsterdam 1997.
Over de ontwikkeling van Het Parool en Stichting Het Parool onder meer G. Mulder, P.
Koedijk, Lees die krant! Geschiedenis van het naoorlogse Parool 1945-1970. Amsterdam
1996.
Geciteerd naar Van Rosmalen, Goud op snee, 185, die op zijn beurt citeerde uit een interview
van Martin van Amerongen met Jeroen Brouwers, in Vrij Nederland, 4 mei 1970.
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concern Perscombinatie te komen, ook al was dat een vennootschap die het eigendom
was van de ideële Stichting Het Parool.
Al kwam er op dat moment geen literaire uitgeverscombinatie tot stand, er
ontstonden wel allerlei samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld tussen Meulenhoff en
De Bezige Bij. Dat laatste werd bevorderd door de vriendschap tussen Willem
Bloemena en Geert Lubberhuizen. Zij voerden een aantal jaren een
gemeenschappelijke publiciteitsdienst Ameubij geheten, en ze exploiteerden samen
een pocketreeks voor detectives; een literair belangwekkend gezamenlijk project
was de reeks vertalingen van moderne literatuur Literair paspoort, waarin niet alleen
tal van grote auteurs voor het eerst in het Nederlands werden uitgebracht (zoals
Gabriel García Márquez, Kenzaburo Oë, Michel Tournier), maar ook nieuwe verkoopen distributietechnieken werden uitgeprobeerd. Literair paspoort verenigde elementen
van een abonnementensysteem met de formule van een boekenclub, maar dan met
inschakeling van de boekhandel. Hoewel de boekhandel met dit originele initiatief
in feite beschikte over een literair-cultureel antwoord op de toen onstuimig
opdringende commerciële boekenclubs die zich vooral richtten op het grote publiek,
is het toch door gebrek aan inzet en steun van de boekhandel ten onder gegaan;
Literair paspoort werd door de boekhandel te strikt literair geacht. De meeste
boekhandelsbedrijven waren immers eveneens algemeen georiënteerd; literatuur
maakte hooguit tien procent uit van hun omzet. Veel van de auteurs van de reeks
Literair paspoort zijn daarna met succes in het reguliere programma van Meulenhoff
ondergebracht.
Vanaf 1968 werd door Theo Sontrop, die bij Meulenhoff in dienst was gekomen
als hoofdredacteur van de algemene uitgeverij toen uitgever Willem Bloemena zijn
energie vooral ging richten op de internationale kunstboekenuitgeverij, het literaire
fonds van Meulenhoff op een nieuwe leest geschoeid. Van een nevenactiviteit in de
algemene uitgeverij werd literatuur tot hoofdzaak, terwijl het aandeel van Nederlandse
auteurs in het fonds snel toenam. In 1972, toen Sontrop overstapte naar De
Arbeiderspers - toen juist een onderdeel geworden van de Weekbladpers Groep heeft zijn opvolger Laurens van Krevelen die koers voortgezet, zodat Meulenhoff
omstreeks 1980 gezien kon worden als de ‘marktleider’ voor het literaire boek.

Het zoeken naar nieuwe combinaties
Inmiddels was in 1967 door de van oorsprong protestants-christelijke
uitgeverij/drukkerij Bosch & Keuning een combinatie van verwante uitgeverijen tot
stand gebracht, door het overnemen van onder andere Ambo en De Fontein in 1967,
en van G.F. Callenbach in 1975. Voor de afzonderlijke uitgeverijen werd een
gezamenlijk facilitair bedrijf voor de productie en verkoop ingericht onder de naam
Combo. Op die wijze beoogde men de onafhankelijkheid van de verschillende
uitgeverijen te waarborgen. In 1981 is binnen Bosch & Keuning de literaire uitgeverij
De Prom tot stand gebracht door Wim Hazeu, die in 1980 was overgekomen van
Elsevier. Een andere imprint voor literatuur werd Anthos, in diezelfde periode opgezet
door de van Unieboek afkomstige Robert Ammerlaan.
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De tijd van het zoeken naar combinaties en schaalvergroting was nog lang niet voorbij.
Zo was Meulenhoff & Co. in 1974 in bespreking met de eigenaren van Uitgeverij
Contact om het bedrijf over te nemen, doch het aanvullen van de meer dan gebrekkige
pensioenvoorziening voor het personeel en de grote onverkochte voorraden
betekenden voor Meulenhoff een te grote last, zodat het meer kapitaalkrachtige
Kluwer in 1975 Contact kon inlijven.
In de tussentijd was ook Meulenhoff & Co. zelf benaderd voor overname door de
Vlaamse mediagroep Standaard Uitgeverij. Standaard had in 1971 de Amsterdamse
literaire uitgeverij Moussault al gekocht, die niet alleen van 1959 tot 1962 een
opvallend literair tijdschrift Kartons voor letterkunde had uitgegeven, maar ook een
aantal belangrijke vertalingen van auteurs als Kavafis, Isaak Babel, Bruno Schulz
en Bobrowski. De literaire reeks Kartons, die in het begin van de jaren zestig bij
Moussault verscheen, had onder redactie gestaan van Rob van Gennep, Johan Polak
en Theo Sontrop, maar deze eminente redacteuren waren bij de overname in 1971
allang elders werkzaam als uitgever.
In 1973 volgde de aankoop door Standaard van de progressieve uitgeverij Het
Wereldvenster. In beide gevallen was er sprake van een opvolgingsprobleem, gevoegd
bij de financiële onzekerheid over de toekomst van kleine literaire uitgeverijen. Voor
geen van beide uitgeversfondsen heeft de aansluiting bij Standaard Uitgeverij echter
een nieuwe toekomst geboden.
Standaard zelf raakte enkele jaren later zelf in grote problemen.47 Het papierconcern
Bührmann-Tetterode nam in 1980 grote delen van de Standaard-groep over, nadat
ook de drukkerijgroep De Boer - waartoe Unieboek in 1968 was gaan behoren - door
Bührmann was verworven. Gedurende enige tijd heeft onder anderen de gedreven
Vlaamse uitgever Ivo Gay binnen Unieboek het literaire boek nieuw leven trachten
in te blazen, maar daar is door alle eigendomsveranderingen uiteindelijk niets van
overgebleven. Bührmann deed zijn boekenuitgeverijen in 1986 weer van de hand.
Gay vertrok toen naar Bosch & Keuning.
Een fusie die de boekwereld verraste, maar een die geleid heeft tot een krachtige
combinatie van literaire uitgeverijen, ontstond in 1971 uit de ruïnes van het
socialistische dagbladconcern De Arbeiderspers, de uitgever van onder meer Het
Vrije Volk, dat in tal van regionale edities verscheen, en dat gelieerd was aan de
politieke organisatie Partij van de Arbeid.48 De bloeiende literaire boekenafdeling
van De Arbeiderspers, die tot 1960 was geleid door Reinold Kuipers en die daarna
sterk is vernieuwd door Martin Ros en Gerrit Komrij, werd in 1971 overgedaan aan
een andere ‘erfgenaam’ van de socialistische beweging, de Weekbladpers Groep,
succesvol uitgever van diverse periodieken zoals Vrij Nederland. Tegelijk met de
overdracht van het lite-
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De opkomst, bloei en teloorgang van het Vlaamse Standaard-concern zijn summier beschreven
in L. Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, II: De twintigste eeuw. Tielt
1987, 64-74.
Zie over het vroegere dagbladconcern Arbeiderspers onder meer G. Mulder, H. Arlman, U.
van Tex, De val van de Rode Burcht. Opkomst en ondergang van een krantenbedrijf.
Amsterdam 1980.
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raire fonds van De Arbeiderspers werden ook alle aandelen in Querido - dat sinds
lang verbindingen had gehad met het Arbeiderspers-concern - overgedragen aan de
Weekbladpers Groep.
Deze nieuwe combinatie versterkte zowel de financiële basis van Querido als van
de boekenuitgeverij De Arbeiderspers. De Querido-directie, toen bestaande uit Tine
van Buul en Reinold Kuipers, heeft de nieuwe eigendomsstructuur aangegrepen om
het literaire fonds sterk uit te bouwen, en de van Meulenhoff overgekomen Theo
Sontrop wist het literaire prestige van De Arbeiderspers binnen korte tijd te vergroten.
De bloei van deze beide literaire uitgeverijen en van de inmiddels literair
geprofileerde uitgeverij Meulenhoff in de jaren zeventig verleende voor het eerst in
de geschiedenis van de Nederlandse boekenuitgeverij een commercieel prestige aan
het uitgeven van literatuur.

Elsevier en de literatuur
Het grote Elsevier, dat meer dan welke onderneming in de boekenwereld bekend
staat om zijn rol in de concernvorming, verwierf tussen 1965 en 1975 een aanzienlijk
aantal boekwinkels, en nam in 1966 zelfs het initiatief tot de oprichting - samen met
andere bedrijven - van een boekenclub volgens de opzet van de Duitse clubs van het
Holtzbrinck-concern; deze club werd Nederlandse Lezerskring Boek en Plaat
genoemd. Maar pas met de overname van het Van Goor / Edicom-concern in 1977
werd Elsevier ook de eigenaar van de vooraanstaande Vlaamse literaire uitgeverij
Manteau. Elsevier had in zijn algemene fonds altijd al een aantal literaire uitgaven
opgenomen, misschien uit piëteit voor de roemruchte negentiende-eeuwse periode
toen Elsevier onder de directie van Jacques Robbers de uitgever was van Multatuli's
werken. Het eigen literaire aanbod van Elsevier was in die jaren niet groot, maar
omvatte wel succesvolle auteurs als Godfried Bomans en Jan de Hartog, en
internationale coryfeeën als Hermann Böll.
Direct na 1945 had de ambitieuze jonge directeur R.E.M. van den Brink tal van
literaire schrijvers, die incidenteel ook aan Elseviers Weekblad meewerkten, benaderd
met contracten om hun volgende boek bij Elsevier uit te brengen, maar doorgaans
waren dergelijke voorstellen zonder succes gebleven. De scepsis van Van den Brink
over de rentabiliteit van literatuur werd door de bloei van Meulenhoff en De
Arbeiderspers in de jaren zeventig omgezet in een nieuw vertrouwen. Hij zag dat het
ook voor Elsevier van belang kon zijn om een ‘cultureel gezicht’ te laten zien, en hij
bevorderde dat er bij Elseviers Weekblad een speciaal maandelijks literair bijblad
verscheen, Elseviers Literair Supplement, met een knipoog naar Times Literary
Supplement, maar in werkelijkheid mede bedoeld als tegenoffensief tegen het in
populariteit snel groeiende Vrij Nederland, dat toen net begonnen was met een aparte
maandelijkse boekenbijlage. Daarnaast was het voorbeeld van het Kluwer-concern
met de overname van Bert Bakker en Contact natuurlijk een aansporing, en ook dat
van het VNU-concern, dat medio de jaren zeventig het literaire aandeel van de in
1967 verworven uitgeverij Het Spectrum wilde vergroten en daartoe Aad Nuis, die
toen een
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toonaangevende recensent was, als hoofdredacteur in dienst had genomen. Zelfs het
toen jonge concern Wolters-Samsom, dat zich aanvankelijk ICU noemde en dat
gericht was op de professionele en educatieve markt, besloot bij het concernonderdeel
Sijthoff, erfgenaam van het prestigieuze Leidse uitgevershuis waar ook een mooi
literair fonds had bestaan, de literaire uitgeefactiviteit te reanimeren, zowel onder de
aloude Sijthoff-imprint als onder de naam Tango. Echter zonder voldoende succes,
zoals na enkele jaren bleek.
Elsevier kon niet achter blijven en Van den Brink bood de ‘grande dame’ van de
Vlaamse uitgeverswereld, Angèle Manteau,49 die nog met Stols had samengewerkt
in diens Brusselse tijd, aan om in Amsterdam een grote literaire uitgeverij bij Elsevier
op te zetten, hetgeen zij met voortvarendheid van 1971 tot 1978 heeft gedaan. Een
van de grote literaire projecten was de klassiekenreeks Bibliotheek der Nederlandse
letteren. Ook werd het feministische literaire tijdschrift Chrysallis uitgebracht. In
die periode werd de in de jaren dertig door Angèle Manteau gestichte uitgeverij
Manteau bij Elsevier ingelijfd; zij stichtte een Amsterdams redactiekantoor van deze
uitgeverij, om de zelfstandigheid van het bedrijf te onderstrepen. In 1978 werd ze
opgevolgd door de schrijver en literaire programmamaker bij de omroep Wim Hazeu.
Pierre Vinken, die als student medeoprichter en redacteur was geweest van het
literaire tijdschrift Tirade, dat door Van Oorschot werd uitgegeven, en die in de jaren
zestig als directeur van de wetenschappelijke uitgeverij Excerpta Medica enige jaren
commissaris van Querido was geweest totdat die uitgeverij in 1971 werd opgenomen
in de Weekbladpers Groep, was in 1971 lid van de raad van bestuur van Elsevier
geworden. Na een aantal jaren, waarin hij de wetenschappelijke divisie van Elsevier
tot een van de grootste uitgevers ter wereld wist te maken, dacht Vinken aan de
mogelijkheid om bij Elsevier een toonaangevende Nederlandse literaire uitgeverij
tot stand te brengen. In dat verband heeft hij zijn oude kennis Geert van Oorschot
zelfs eens gevraagd of hij er niet voor voelde literair uitgever bij Elsevier te worden,
maar vanzelfsprekend bleef Van Oorschot zijn onafhankelijkheid liever trouw.
Omstreeks 1978, toen al bekend was dat Van den Brink terug zou treden uit de
raad van bestuur (diens afscheid vond plaats in 1979), begon Vinken ernst te maken
met een nieuw plan voor een literair-culturele uitgeefactiviteit. Hij was voornemens
het grondiger aan te pakken dan Van den Brink en wilde tevens korte metten maken
met het conservatieve imago van Elsevier.
Vinken onderzocht de mogelijkheid om het progressieve weekblad Haagse Post
onder de vleugels van Elsevier te brengen, en het dan te koppelen aan het
omroepprogrammablad van de VPRO. In samenhang met dat fascinerende plan sprak
Vinken met verschillende uitgevers die hij kende over het idee om te komen tot één
grote toonaangevende literaire uitgeverij van internationale allure. Met Geert
Lubberhuizen had hij in 1977 frequent contact, maar deze wilde alleen spreken over
de over-
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Over Angèle Manteau verscheen een uitvoerige biografie (grotendeels als autobiografie
geredigeerd, maar als zodanig niet geautoriseerd): G. Seghers, Het eigenzinnige leven van
Angèle Manteau. Amsterdam 1992.
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dracht van het voor De Bezige Bij te riskante project van een complete
Freud-vertaling.50 Met Theo Sontrop en Laurens van Krevelen, die beiden in
verschillende perioden voor Vinken hadden gewerkt bij Excerpta Medica en die hij
nadien nog geregeld zag, bleef het bij een paar vriendschappelijke gesprekken. In
1980 is het grote literair-culturele plan van Elsevier doorkruist door de financieel
veel aantrekkelijker fusie met het dagbladconcern Nederlandse Dagblad Unie.
Achteraf bezien is het wellicht maar goed geweest dat de ambitieuze literaire
plannen van Elsevier nooit zijn verwezenlijkt, want nog geen acht jaren later, in
1986, werden alle algemene boekenactiviteiten van het Elsevier-concern gesaneerd
en afgestoten, toen ook andere grote concerns als VNU en Bührmann-Tetterode
daartoe overgingen. Kluwer, in 1986 overgenomen door Wolters-Samsom, stootte
de algemene uitgeverijen pas tien jaar later af.
Binnen de op grond van de meer dwingend geworden shareholders value van een
beursgenoteerde onderneming kunnen zelfs de meest succesvolle literaire uitgeverijen
niet voldoen aan de noodzakelijk geworden winstbeloften. De oude wijsheid van
Jacques den Haan en zoveel anderen dat de culturele kant van het uitgeven meestal
speculatief is en zelden zakelijk verantwoord, kreeg voor beursuitgeverijen een
nieuwe inhoud. Vinken zei er in 1988 het volgende over: ‘wij hebben moeten besluiten
geheel uit [de markt van het algemene boek] te stappen, want wij zien het niet beter
worden. Dit geldt niet voor kleinere, gespecialiseerde deelmarkten, zoals voor de
echte literatuur, want die is inelastisch.’51 Van den Brink, die als gepensioneerd
uitgever moest meemaken dat de grote algemene uitgeverij die hij bij Elsevier had
opgebouwd al na zo korte tijd weer verdween, schreef in 1987 nogal filosofisch:
‘Men mag aannemen dat het gewone fiction boek steeds meer door [andere] media
wordt gesubstitueerd. Dit geldt uiteraard niet voor het literaire boek.’52

Verdere professionalisering van het literaire uitgeversbedrijf
De markt voor het literaire boek maakte in de jaren zeventig en tachtig een sterke
groei door. Die bloei kwam voort uit de combinatie van veel nieuw Nederlands talent
en een sterk aanbod van opvallende internationale auteurs enerzijds en de opkomst
van de belangstelling voor literatuur in veel bekeken televisieprogramma's en van
de gesponsorde literaire prijzen anderzijds. Deze ontwikkeling vond plaats toen de
publieke belangstelling voor de niet-literaire genres dramatisch terugliep. Voor het
eerst sinds 1945 was er sprake van stagnatie op de markt van het algemene boek,
maar het literaire segment daarbinnen bleef groeien, ook in absolute zin. Omstreeks
1960 had het een aandeel in de totale boekenomzet van nog geen 10%, in 1990 was
dat gegroeid tot boven de 20%.
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Het Freud-project is uiteindelijk overgedragen aan (en voltooid door) Uitgeverij Boom.
Uit een interview met P.C. van Wermeskerken, opgenomen in diens boek De jaren 90. Visie
van Nederlandse topondernemers. Weert 1988, hoofdstuk 12.
Van den Brink, Informatie over informatie, 312.
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Daarvan profiteerden vooral de gespecialiseerde literaire bedrijven, hoewel niet alle
in gelijke mate. De Arbeiderspers, Meulenhoff en Querido hadden ongekend succes,
later vergezeld van het door Harko Keijzer en Frank Ligtvoet nieuw opgezette Contact.
Alle vier uitgeverijen grepen die bloeitijd aan om te investeren in de verdere
professionalisering van hun organisatie. Er was een consequente aandacht voor
redactie, vormgeving, publiciteit en verkoopbevordering, op een wijze die niet eerder
voor literaire boeken was toegepast. De literaire uitgeverij in Nederland begon
eindelijk een beetje te lijken op de beroemde literaire huizen in Frankrijk, Duitsland
en Engeland.
Het succes van het literaire boek werd niettemin overschaduwd door de sfeer van
malaise die in de jaren tachtig over het Nederlandse boekenvak was gekomen. De
door de grote uitgeverij concerns verwachte groei van de algemene boekenmarkt in
Nederland bleef uit. Het enige segment daarbinnen dat floreerde was de literatuur,
maar de toenmalige concerns hadden een vrij klein aandeel in het segment van het
literaire boek; naar schatting minder dan 30%. Wel waren de rendementen daarin
aanzienlijk veel lager dan de norm die de concerns aan hun aandeelhouders
voorhielden. Het sombere klimaat werd derhalve niet alleen teweeggebracht door
het stagneren van de verkopen, maar vooral door de introductie van het
rendementsdenken, dat ook door de eigenaren van tal van zelfstandige uitgeverijen
gezien als de nieuwe norm voor beleggingen in uitgeverijen.
Elsevier en Wolters-Kluwer waren sterk geëxpandeerd in andere landen, waar zij
tal van uitgeverijen hadden overgenomen en vervolgens gereorganiseerd om daar
winstmaximalisatie te kunnen bereiken. Gedurende een reeks van jaren lieten de
concerns zodoende een sterke stijging van hun winsten zien, mede door het door hen
systematisch gevolgde beleid van afstoting van minder renderende bedrijfsonderdelen
en acquisitie van beter renderende activiteiten. Proefondervindelijk was door hen
vastgesteld dat algemene uitgeverijen gemiddeld een laag rendement hebben, zodat
zij die zowel in Nederland als daarbuiten van de hand hebben gedaan. De
beursbeleggers beloonden dit beleid met torenhoge aandelenkoersen. Het indirecte
effect daarvan was evenwel dat ook aandeelhouders van kleinere uitgeverijen te
kennen gaven dat een aanzienlijke vergroting van de winstgevendheid moest worden
nagestreefd, en dat bedrijfsonderdelen zouden moeten worden gesaneerd die niet
voldoende aan de winst zouden bijdragen. Deze sterk veranderde financiële
beoordeling van uitgeverijbedrijven heeft tot veel overnames en bedrijfsbeëindigingen
geleid.
De sinds 1972 tot het Kluwer-concern behorende Uitgeverij Bert Bakker heeft
zich in 1986 weer verzelfstandigd, omdat ‘Bertje’ Bakker de concerninstructies na
de overname van Kluwer door Wolters-Samsom niet realistisch achtte voor een
literaire uitgeverij. In 1987 viel de eerbiedwaardige 150-jarige onderneming Nijgh
& Van Ditmar - op dat moment bestaande uit een literaire uitgeverij, een
jeugdboekenuitgeverij, een wetenschappelijke uitgeverij, een grote boekhandel en
een reclamebureau - uiteen aangezien de aandeelhouders er niet voor voelden om te
investeren in vernieuwing, maar integendeel een snelle opbrengst van hun beleggingen
prefereerden. De literaire uitgeverij Nijgh & Van Ditmar en de jeugdboekenuitgeverij
Leopold werden
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uit de Nijgh-boedel overgenomen door de Weekbladpers Groep, die daarmee de
eerste belangrijke overname deed in de tweede grote fusiegolf binnen de Nederlandse
uitgeverij.

De tweede fusiegolf en het literaire boek
De Weekbladpers Groep, die op de markt van het boek vrijwel alleen met literaire
uitgeverijen vertegenwoordigd was (Querido, Arbeiderspers, Nijgh & Van Ditmar)
had in de sombere jaren tachtig juist veel succes geboekt toen de grotere concerns
teleurgesteld raakten in de Nederlandse algemene boekenuitgeverij. Zijn
tijdschriftenuitgeverij, waarbinnen Vrij Nederland en Voetbal International het
grootste deel van de omzet en van de resultaten opleverden, was kwetsbaarder
gebleken voor conjunctuurschommelingen dan de literaire uitgeverijen, zodat
basisverbreding werd nagestreefd. Dat was de voornaamste aanleiding om de literaire
en jeugdboekenfondsen van Nijgh over te nemen. Maar een werkelijke verbreding
van de basis van de onderneming zou alleen verwezenlijkt kunnen worden door het
overnemen van of fuseren met een veel grotere uitgeverij. In 1990 werden in dat
kader gesprekken gevoerd tussen Weekbladpers en Meulenhoff & Co. over een fusie.
Voor Meulenhoff, dat op dat moment bestond uit een literaire en een educatieve
uitgeverij en een internationaal boekendistributiebedrijf, was het aantrekkelijk om
zijn op rendementsverhoging gerichte aandeelhouders te verruilen voor de ideële
stichting die beschikte over alle aandelen Weekbladpers. Bovendien maakte de door
de overheid aangekondigde onderwijsvernieuwing van de zogenaamde ‘basisvorming’
een immense investering in de educatieve uitgeverij noodzakelijk, met alle risico's
van dien. De directies van Weekbladpers en van Meulenhoff waren het op hoofdlijnen
eens over het samengaan van beide ondernemingen.
Echter, Meulenhoffs grootaandeelhouder Perscombinatie blokkeerde verdere
besprekingen op grond van haar eigen doelstelling om haar ondernemingsbasis te
verbreden; de participatie in Meulenhoff werd door Perscombinatie beschouwd als
een aantrekkelijke entree op de boekenmarkt.
Door Meulenhoff is daarna gezocht naar een andere partner, om de risico's van de
onderneming beter te kunnen spreiden. Deze werd gevonden in de Malherbe Groep,
die in 1991 door Meulenhoff werd overgenomen, ditmaal met medewerking van zijn
aandeelhouders. De Malherbe Groep was een in 1986 ontstane combinatie van
algemene uitgeverijen die waren afgestoten door de concerns Bührmann-Tetterode
(Unieboek en Standaard Uitgeverij), Elsevier (de Boekerij en Manteau), Friese Pers
(A.W. Bruna), aangevuld met een aantal kleinere overnames.
Het literaire boek vormde slechts een ondergeschikte activiteit binnen de Malherbe
Groep. Binnen Unieboek en de Boekerij bestonden kleine literaire fondsen
(respectievelijk Agathon en Amber), en onder de naam Prometheus was korte tijd
daarvoor, in 1990, een nieuwe literaire uitgeverij gevormd onder leiding van Mai
Spijkers (tot 1990 hoofdredacteur van Bert Bakker), die in 1991 haar entree maakte
met de grote bestseller De wetten van Conny Palmen.
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De doelstelling van Prometheus was om in korte tijd uit te groeien tot een grote en
winstgevende literaire uitgeverij. Het was Spijkers duidelijk dat zoiets alleen haalbaar
zou zijn door het zo laag mogelijk houden van de kosten en door het overhalen van
potentiële auteurs om over te stappen naar het commerciële Prometheus. Bij
Prometheus werden de sinds kort verworven principes van de gespecialiseerde literaire
uitgeverij, zoals een goede redactie van manuscripten, het ‘coachen’ van auteurs en
het respecteren van met auteurs overeengekomen gedragsregels en overeenkomsten,
van minder belang geacht dan maximalisering van de winst. Door een agressieve
bedrijfsvoering heeft Prometheus zich (uiteindelijk met succes) ingevochten op de
boekenmarkt. De door Spijkers toegepaste strijdmethoden, die binnen de wereld van
het Nederlandse literaire boek toen nog ongehoord waren, kwamen hem te staan op
heftige afkeuring vanuit de uitgeverswereld en de organisaties van schrijvers en
vertalers, naast bewondering van anderen voor de successen die hij met zijn
controversiële handelwijze wist binnen te halen. Zijn voorbeeld, dat weinig meer
leek op het idealisme en de culturele passie van de grondleggers van het literaire
bedrijf, heeft ook navolging gevonden. Het uitgeven van literatuur is sinds Prometheus
een ‘gewoon’ commercieel strijdperk geworden, zoals in diverse andere landen al
eerder het geval werd. De tijd dat vooral pioniers, liefhebbers en idealisten het literaire
aanbod op de markt brachten, lijkt definitief voorbij.
In 1992 werd Uitgeverij Bert Bakker, die in 1986 was verzelfstandigd van het
Kluwer-concern, opgenomen in de Meulenhoff-groep, om binnen een jaar te worden
samengevoegd met Prometheus. Daarmee waren er binnen Meulenhoff & Co. twee
sterke literaire bedrijven, die tezamen tegen de 30% van de landelijke omzet aan
literaire boeken voor hun rekening namen. Het literaire bedrijf J.M. Meulenhoff, dat
vanouds tot de Meulenhoff-groep behoorde, bleef zich onder Maarten Asscher, die
in 1993 de directeur-uitgever was geworden, baseren op een geheel andere
uitgeversfilosofie dan het opportunistische Prometheus; er bestond dan ook een
aanzienlijke interne spanning tussen de literair-culturele missie van J.M. Meulenhoff
en de nietsontziende resultaatgerichtheid van Prometheus, een spanning die van jaar
tot jaar toenam.
De reeds lang bestaande betrokkenheid van het dagbladconcern Perscombinatie
bij Meulenhoff & Co., die sinds de eerste aandelenparticipatie in 1968 geleidelijk
aan groter was geworden, leidde in 1994 tot de volledige overname van de
boekuitgeverij-onderneming. Het concern kreeg na de overname van Meulenhoff de
ondernemingsnaam PCM Uitgevers. Bij deze overname werd de garantie gegeven
dat de afzonderlijke boekenuitgeverijen hun zelfstandigheid zouden behouden zolang
zij tot een zelfstandige, voldoende renderende bedrijfsvoering in staat zouden zijn.
Die nogal onconventionele situatie voor concernbedrijven, waarbij onderlinge
concurrentie trouwens niet was uitgesloten, heeft geleid tot een uitzonderlijke
bloeiperiode voor de algemene uitgeverijen - ook voor de beide literaire bedrijven.
Het succes van deze concernstructuur was duidelijk merkbaar voor alle deelnemers
op de boekenmarkt. Andere concerns werden gestimuleerd om een vergelijkbare
structuur in te richten.
De Weekbladpers Groep, die later herdoopt werd in WPG Uitgevers, en Veen
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Uitgevers, toen nog een werkmaatschappij van Wolters-Kluwer, zijn vanaf 1992
sterk gaan investeren in hun literaire uitgeverijen. Die zijn in de jaren negentig
inderdaad aanzienlijk gegroeid, voornamelijk ten koste van de kleinere zelfstandige
ondernemingen, waarvan De Bezige Bij de belangrijkste was. Enigszins wrang is
het feit dat De Bezige Bij nog in 1994 met een jubileumfestival en andere
feestelijkheden zijn vijftigjarig jubileum had gevierd, waarbij met nadruk werd
geponeerd dat de uitgeverij op dat moment een bloeiend bedrijf was. De voorzitter
van de schrijverscoöperatie, Henk Hofland, schreef in zijn voorwoord tot het
festivalprogramma: ‘Zoals Le Monde het eigendom is van zijn redactie, hoort een
coöperatie als De Bezige Bij aan de schrijvers: bolwerken tegen de moloch van de
literaire industrie die literatuur leest als de cijfers van het rendement.’53 Na enkele
verliesjaren raakte de coöperatieve schrijversvereniging in een diepe crisis, en zij
besloot in 1996 de uitgeverij te verkopen aan WPG Uitgevers.
Niet lang daarna werd Robert Ammerlaan, tot dat moment uitgever van de fondsen
Anthos en Ambo bij de groep Bosch & Keuning, als de nieuwe uitgever-directeur
van De Bezige Bij aangesteld. Deze wist met een breed uitgeefprogramma, dat met
veel publiciteit werd ondersteund, De Bezige Bij opnieuw in het centrum van de
literaire markt te brengen. In feite bouwde hij een geheel nieuwe uitgeverij op de
fundamenten van Lubberhuizens schrijverscoöperatie, waarvan het werk van de
auteurs die De Bezige Bij groot hadden gemaakt de tastbare erfenis was. Ammerlaans
affiniteit met naar een groot publiek toegeschreven romanliteratuur uit andere
taalgebieden maakte daarbij dat de nieuwe Bezige Bij voor het eerst een groot vertaald
literair programma ontwikkelde, iets dat de coöperatie ten tijde van Lubberhuizen
meer dan eens had afgeremd.
Aangenomen kan worden dat het marktaandeel van de literaire uitgeverijen binnen
WPG Uitgevers tegen het eind van de jaren negentig tot ongeveer 30% was gestegen.54
In 1991 besloot Emile Brugman, die de belangrijkste editor van De Arbeiderspers
was, uit onvrede over de benoeming tot directeur van Ronald Dietz te vertrekken
naar een ander bedrijf. De toen nog tot Wolters-Kluwer behorende uitgeverij Contact
bood hem onderdak aan om een nieuw fonds te ontwikkelen. Verschillende prominente
auteurs van De Arbeiderspers volgden Brugman, zodat zijn nieuwe imprint Atlas
binnen korte tijd een van de opvallendste fondsen op de literaire markt werd. Maar
ook de fondsen L.J. Veen en Contact expandeerden. De zelfstandigheid van de
uitgevers binnen het concernbedrijf wierp hier evenals bij de Meulenhoff-groep veel
vruchten af.
In 1996 werd de Veen Uitgevers Groep, waarvan Contact het literaire onderdeel
is, verzelfstandigd van Wolters-Kluwer. Daarmee was Kluwer, dat in 1965 de eerste
fusiegolf ontketende met de overname van de literaire reputatie L.J. Veen, het laatste
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van de op de beurs genoteerde, multinationaal geworden uitgeverijconcerns dat ook
zijn algemene boekuitgeverijen in Nederland afstootte.
Niet lang daarna, in 1999, nam de Veen Uitgevers Groep het Bosch &
Keuning-concern over; de nieuwe combinatie werd Veen Bosch & Keuning genoemd.
Tot Bosch & Keuning behoorden onder andere de literair-culturele uitgeverijen
Ambo, Anthos en De Prom; deze fondsen hadden zich nooit op de voorgrond van
de literaire markt bewogen, maar ze vertegenwoordigden toch een degelijke culturele
waarde. Door de fusie van Veen Uitgevers Groep en Bosch & Keuning kwam het
gezamenlijke aandeel op de literaire markt op meer dan 25%.
De tweede fusiegolf van de jaren negentig heeft ertoe geleid dat de gezamenlijke
literaire fondsen van slechts drie concerns omstreeks 2000 een marktaandeel bezaten
van tegen de 90%, een concentratiegraad die niet lang daarvoor ondenkbaar was
geacht. In 1990 werd naar schatting 60% van de literaire markt ingenomen door
literaire bedrijven die toen tot vijf concerns behoorden (te weten Meulenhoff & Co.,
WPG, Wolters-Kluwer, Bosch & Keuning en Malherbe Groep). Dat laatste percentage
stemt overeen met de uitkomst van een onderzoek, dat in 1984 onder leiding van
Hugo Verdaasdonk werd uitgevoerd door de afdeling literatuursociologie aan de
Katholieke Hogeschool Tilburg (thans Universiteit van Tilburg). Dat onderzoek
leverde toen reeds het gegeven op dat 60% van de totale omzet aan literaire boeken
werd gerealiseerd door vijf uitgeverijen, al ging het toen om een iets ander vijftal:
De Arbeiderspers, Bert Bakker, De Bezige Bij, Meulenhoff en Querido.55
Een veeg teken aan het einde van de tweede fusiegolf was het onverhoedse besluit
van het dagbladconcern PCM Uitgevers om de zelfstandige positie van de
boekenuitgeverijen te beëindigen en om de algemene uitgeverijen, waaronder de
literaire, geleidelijk te integreren tot één werkmaatschappij, PCM Algemene Boeken.
Diverse specifieke uitgeverstaken zoals de internationale rechtenverkoop en de
exploitatie van populaire heruitgaven zijn vervolgens gecentraliseerd en
fondonderdelen zijn herschikt binnen de verschillende uitgeefunits. De
‘gelijkschakeling’ van de uitgeverijen en de directieven van bovenaf hebben een
uittocht van auteurs en uitgevers op gang gebracht, vooral bij J.M. Meulenhoff, maar
ook bij andere boekenuitgeverijen van PCM. Veelbesproken is het vertrek in 2001
van Tilly Hermans, de uitgever van oorspronkelijk Nederlandse literatuur bij J.M.
Meulenhoff, naar Contact, die literaire werkmaatschappij van het concern Veen
Bosch & Keuning, om daar onder de eigen imprint Augustus het nieuwe werk van
tal van vroegere Meulenhoff-auteurs uit te geven. Vrijwel gelijktijdig werd bekend
dat Eva Cossée, kort daarvoor opgestapt als uitgever van Ambo, samen met Wil
Hansen, eerder fondsredacteur van J.M. Meulenhoff, en met Christoph Buchwald
de nieuwe onafhankelijke uitgeverij Cossée had gesticht, waarheen ook tal van
Meulenhoff-auteurs vertrokken. De onafhankelijke uitgever Joost Nijsen schreef
daar op 12 september 2001 over: ‘één ding is wel gebleken: als de schaal van een
uitgeverij zó groot wordt, zó winstmaximalistisch ingesteld ook,
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dat de organisatie zelf meer aandacht dreigt te krijgen dan de fondsen en de auteurs,
dan ontstaat een kloof tussen de uitgever en de auteur die niet makkelijk meer
overbrugd kan worden.’56 Vreemd genoeg betekent het zonderlinge
PCM-concernbeleid dat de literaire uitgeverijen hun specifieke, op kwaliteit gerichte
professionalisme, dat in de loop van enige tientallen jaren in Nederland zijn vorm
heeft gekregen, terzijde moesten schuiven om opnieuw te worden gemarginaliseerd
binnen een groot commercieel boekenbedrijf. De klok is daarmee een eeuw terug
gezet. In feite was dat bij Prometheus al van meet af aan het geval. De schokgolf die
door het PCM-beleid is veroorzaakt, heeft de andere concerns in ieder geval
voorzichtig gemaakt. Daar zijn tot dusverre geen tekenen dat het PCM-voorbeeld
door hen wordt gevolgd.
In de jaren negentig ontstonden vele onafhankelijke literaire uitgeverijen, maar
weinige daarvan slaagden erin een blijvende plaats te veroveren op de markt. De
liefhebber/uitgever was nadrukkelijk aanwezig in de fraaie producties van de
zogenaamde bibliofiele ‘drukkers in de marge’,57 maar ook presenteerden zich kleine
uitgevers met exclusieve en goed geproduceerde literaire boeken, die in de
gespecialiseerde literaire boekhandel hun weg vonden, maar die het algemene beeld
van de literaire markt nauwelijks beïnvloedden. Zelfstandige literaire uitgeverijen
die wel die rol speelden naast de concernuitgeverijen, waren de sinds lang bekende
namen Van Oorschot, De Harmonie en De Wereldbibliotheek, en de opvallende
nieuwe bedrijven De Geus en Podium.
Uitgeverij G.A. van Oorschot werd na het overlijden van de naamgever in diens
geest voorgezet door zijn zoon Wouter van Oorschot samen met Gemma Nefkens,
die al jarenlang als redacteur bij Van Oorschot in dienst was. Zij hebben de uitgeverij
nieuw leven in weten te blazen met grote successen zoals de romanreeks Het bureau
van J.J. Voskuil, maar ook met hun duidelijke stellingname over zaken van het
literaire boekenbedrijf.
De Harmonie, het bijna-eenmansbedrijf dat Jaco Groot al sinds 1971 leidt, heeft
de liefhebberij van het uitgeven van literaire en culturele boeken gecombineerd met
smaak en vakkundigheid. Niemand had kunnen voorzien - ook Groot zelf niet - dat
de jeugdromans over Harry Potter De Harmonie aan het eind van de vorige eeuw tot
een van de grootste jeugdboekuitgeverijen hebben gemaakt.
De roemruchte uitgeverij De Wereldbibliotheek raakte in de jaren zestig van de
vorige eeuw steeds meer op de achtergrond en werd toen overgenomen door de
drukkersgroep De Bussy, die inmiddels ook uitgeverij H.J.W. Becht had verworven.
In 1986 besloot De Bussy de boekenuitgeverijen weer af te stoten. Het fonds van De
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Wereldbibliotheek, waarvan Joos Kat redacteur was, werd door hem verzelfstandigd,
terwijl Becht verkocht werd aan Uitgeverij J.H. Gottmer. Kat heeft Wereldbibliotheek
opnieuw weten uit te bouwen tot een interessant fonds van vertaalde moderne
literatuur. In 1998 verwierf hij bovendien Uitgeverij Van Gennep. In 2003 werd Van
Gennep weer verzelfstandigd.
Een degelijke reputatie op het gebied van de vertaalde literatuur werd stilaan
opgebouwd door uitgeverij De Geus, in 1982 gesticht door Eric Visser. Deze heeft
met flair, geringe financiële middelen en goede smaak een belangrijk fonds uit de
grond weten te stampen, dat na enkele jaren een eigen stempel ging drukken op de
markt.
Podium werd in 1997 gesticht door Joost Nijsen, die al in 1981 een uitgeverij
onder eigen naam was begonnen waarmee hij indruk had gemaakt, onder meer door
het uitgeven van het tijdschrift Optima. Na enkele jaren als hoofdredacteur van het
vakblad Boekblad te hebben gewerkt, werd hij opnieuw literair uitgever bij Nijgh &
Van Ditmar en vervolgens enkele jaren compagnon van Jan Geurt Gaarlandt, de
stichteruitgever van Balans. Podium is in korte tijd geworden tot een opvallende en
kwalitatief trefzekere uitgeverij, waar interessante auteurs als Herman Franke en
Henk van Woerden met succes worden uitgeven.

De ontwikkeling van de markt voor literaire boeken
Het behoeft geen betoog dat een afzonderlijke markt voor literaire boeken niet bestaat.
Literatuur is immers een (vrij klein) segment van de totale boekenmarkt. De
ontwikkeling daarvan kan slechts met schattingen en interpretaties van de schaarse
beschikbare gegevens worden aangeduid. Een complicatie daarbij is, dat het literaire
boek in strikte zin pas sinds 1978 wordt onderscheiden van verstrooiingslectuur.58
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De negentiende-eeuwer Kruseman was de eerste die geprobeerd heeft de ontwikkeling
van de boekenmarkt, en ook van de literaire markt, te analyseren. In zijn Bouwstoffen
bespreekt hij de titelproductie per decennium vanaf 1830; over het decennium 1830
tot 1839 merkt hij op: ‘Het was nog de aangename tijd, dat slechts eenige weinige
uitgevers zich op deze literatuur [te weten: romans] toelegden.’59 Over de daarop
volgende tien jaren, tot 1849, schrijft hij: ‘Onze literatuur leverde gedurende dit
tijdvak het tot heden ongehoorde aantal van ongeveer twee honderd oorspronkelijke
romantische werken.’60 Er verschenen in die tijd relatief meer vertalingen van
internationale succesromans,61 maar het totaal aantal uitgegeven romans bedroeg
toen niet meer dan ongeveer vijftig per jaar, waarvan twintig van Nederlandse auteurs.
In de tien daaropvolgende jaren was de titelproductie een kwart groter en bovendien
stegen de gemiddelde oplagen. Kruseman vermeldt dat uitgevers ‘de proef durfden
nemen met reeksen van goedkope romans’,62 waarin romans van Hildebrand, Cremer
en Koetsveld werden uitgebracht, zodat een ruimer publiek kon worden bereikt. Maar
in het decennium van 1860 tot 1869 daalde de romanproductie met een kwart; het
nieuwe aanbod kwam daarmee opnieuw op ongeveer vijftig per jaar, waarvan naar
huidige begrippen de helft literair genoemd kan worden.63 Over de periode 1870-1879
constateert Kruseman met voldoening ‘dat onze oorspronkelijke schrijvers hoe langer
hoe meer gewaardeerd worden: een verblijdend feit in vergelijking van vroeger.’64
Voor het literaire uitgeven waren de marges in de gehele negentiende eeuw derhalve
uitermate smal.
Pas omstreeks 1912 wordt het getal van honderd literaire boekuitgaven per jaar
overschreden. In 1925 kan de literaire productie op circa 125 worden geschat, in
1939 is die gestegen tot 300. Uit die relatief sterke stijging is het op de markt komen
van laag geprijsde series van De Wereldbibliotheek, Meulenhoff en Cohen af te
lezen.65 Na de terugval van de titelproductie tijdens de bezettingsjaren wordt pas in
1950 weer het aantal van 300 bereikt, hetgeen tot 1960 langzaam stijgt naar 350 per
jaar. Daarna verloopt de stijging sneller; het effect van de goedkope pocketreeksen
is duidelijk merkbaar. In 1970 gaat het zelfs om 500 literaire titels, welk aantal in
1975 sterk gestegen blijkt te zijn tot 800 titels per jaar, in 1980 tot 900 en in 1990
tot circa 1.000 titels, een aantal dat gedurende het decennium daarna op dezelfde
hoogte blijft staan. In die
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laatste ‘sprong’ komt het succes van de paperback tot uiting, maar ook de verkorting
van de gemiddelde commerciële ‘levensduur’ van boektitels. De eerste conclusie uit
deze feiten is dat de jaarlijkse literaire titelproductie in de vorige eeuw dus geleidelijk
aan is vertienvoudigd, met de sterkste groei tussen 1970 en 1980.
Schattingen van de economische omvang van het literaire marktsegment zijn
slechts over de periode vanaf 1960 min of meer betrouwbaar te doen; over de
marktomvang van voor 1960 zijn geen deugdelijke metingen beschikbaar.66 Maar uit
diverse jaarverslagen is toch aannemelijk dat de omzet aan literaire boeken op de
algemene boekenmarkt tot 1960 een aandeel bereikte van onder de 10%, welk aandeel
geleidelijk is gestegen tot tegen de 25% in 1995. In geld vertegenwoordigden de
consumentenaankopen van literaire boeken in 1960 een omzet van circa 11 miljoen
gulden, hetgeen overeenkomt met ongeveer €20 miljoen in huidige geldwaarde, bij
een titelproductie van ongeveer 350 titels. In 1970 is de literaire boekenomzet
(eveneens uitgedrukt in de huidige geldwaarde) gestegen tot €40 miljoen, in 1980
tot €52 miljoen, in 1990 tot €75 miljoen en in 2000 tot circa €92 miljoen, bij een
titelproductie van ongeveer 1.000 literaire uitgaven.
De omzet is in de periode 1960-2000 derhalve meer dan verviervoudigd, terwijl
de titelproductie is verdrievoudigd. De tweede conclusie uit de marktontwikkeling
is dan ook dat het literaire boek niet langer een marginaal belang van de boekenmarkt
is, maar een aanzienlijk zakelijk belang vertegenwoordigt, zowel van uitgevers als
van boekverkopers. Die veranderende positie van het literaire boek is gelijk opgegaan
met het ontstaan van ‘gespecialiseerde literaire uitgeverijen’, waaronder ik uitgeverijen
versta die per jaar ten minste twaalf literaire boekuitgaven publiceren.
In 1950 verschenen de circa 300 nieuwe literaire boekuitgaven bij ongeveer 25
verschillende uitgeverijen. In 1960 waren het eveneens ongeveer 25 uitgeverijen die
zich met literair werk inlieten, maar samen brachten zij 350 literaire titels uit. In 1970
werden er 500 literaire uitgaven gepubliceerd door 28 verschillende bedrijven,
waarvan 420 bij twaalf ‘gespecialiseerde’ uitgeverijen; deze brachten elk tenminste
twaalf nieuwe literaire boeken uit. In 1975 werden de 800 nieuwe literaire uitgaven
van dat jaar door 28 uitgeverijen uitgebracht, waarvan 500 bij negen
‘gespecialiseerde’. In 1980 zijn de 900 nieuwe literaire uitgaven verspreid over 36
imprints, waarvan 700 bij zeventien ‘gespecialiseerde fondsen’. In 1985, met circa
900 nieuwe titels, neemt het aantal fondsen dat literair werk uitgeeft toe tot 42,
waarvan twaalf ‘gespecialiseerde’
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uitgeverijen ruim 600 titels uitbrachten. In 1990, met 1.000 titels per jaar, zijn er
ongeveer evenveel fondsen, maar het aantal ‘gespecialiseerde’ neemt toe tot achttien,
die samen 890 van de 1.000 titels voor hun rekening hebben genomen. In 2000 stijgt
het aantal imprints met literaire titels tot 54, waarvan niet minder dan 27 tot de
‘gespecialiseerde’ kunnen worden gerekend, met samen 860 titels van de 1.000. De
ontwikkeling van de titelproductie van literaire uitgaven van 1950 tot 2000 is grafisch
weergegeven in figuur 1.

Figuur 1 Ontwikkeling titelproductie en marktomvang van het literaire boek, 1950-2000.

Ten gevolge van concernvorming en nieuwe vormen van marketing zijn
uitgeversimprints, vooral vanaf de jaren zeventig, steeds vaker alleen als ‘merknamen’
gebruikt, die niet langer afzonderlijke uitgeverijen vertegenwoordigden. Menige
uitgeverij manifesteert zich sindsdien met een aantal merknamen naast elkaar op de
markt. Binnen uitgeverijconcerns kunnen imprints de namen van min of meer
autonome uitgeverijafdelingen zijn, maar soms zijn imprints niet meer dan een reeks
merken die door dezelfde uitgeverij worden gehanteerd. Concerns hebben de neiging
om overgenomen bedrijven in de aanvang een zekere zelfstandigheid te laten, maar
gaandeweg worden zij op grond van efficiëntie-overwegingen samengevoegd en
geïntegreerd, al blijven de oorspronkelijke imprints nog geruime tijd de illusie wekken
dat de vanouds vertrouwde uitgeverijen zelfstandig voortbestaan.
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In 1970 behoorden alle twaalf ‘gespecialiseerde’ literaire fondsen nog tot afzonderlijke
ondernemingen, waarvan sommige zoals De Arbeiderspers, Kluwer en Elsevier tot
de grote concerns van die tijd gerekend moeten worden. De negen ‘gespecialiseerde’
literaire imprints van 1975 behoorden tot zes afzonderlijke ondernemingen, een effect
van fusie en concernvorming. In 1985 behoorden de twaalf ‘gespecialiseerde’ literaire
imprints tot negen afzonderlijke ondernemingen. In 1995 behoorden de zestien
‘gespecialiseerde’ imprints tot acht afzonderlijke ondernemingen. In 2000 is het
aantal ‘gespecialiseerde’ literaire imprints gestegen tot 27, doch deze behoorden tot
slechts twaalf afzonderlijke ondernemingen, waarvan drie zeer grote: de nieuwe
concerns van de jaren negentig.
De vier grote uitgeverijconcerns die de algemene boekenmarkt domineerden tussen
1970 en 1985, Elsevier, (Wolters-) Kluwer, VNU en Bührmann-Tetterode, hadden
in 1985 - vlak voor de door hen doorgevoerde sanering en afstoting van algemene
uitgeverijen - een literair marktaandeel van (vermoedelijk) 20%; zij brachten
gezamenlijk 150 van de 900 nieuwe literaire titels uit. De drie dominante concerns
van de jaren negentig, PCM Uitgevers, WPG Uitgevers en Veen Bosch & Keuning,
hadden in 2000 met twintig imprints een literair marktaandeel van vermoedelijk
minstens 85%; de veranderende marktverhoudingen in de periode 1990-2000 zijn
grafisch weergegeven in figuur 2. Gezamenlijk brachten zij circa 650 van de 1.000
nieuwe titels op de markt.67

Figuur 2 Geschatte marktverhouding in het segment literaire boek, 1990-2001.
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De schattingen van marktaandelen zijn gebaseerd op eigen onderzoek, waarbij jaarverslagen
van de betreffende concerns enige informatie boden.
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De derde conclusie uit de marktgegevens betreffende het literaire boek is, dat het
literaire bedrijf in Nederland thans gedomineerd wordt door grote ondernemingen.
De oorsprong en ontwikkeling van deze concerns is weergegeven in figuur 3.
Toch treden steeds weer nieuwe zelfstandige literaire uitgeverijen toe tot de
boekenmarkt. Sommigen lijken er goed in te slagen vernieuwingen in presentatie en
verspreiding van hun uitgaven tot stand te brengen, soms beter zelfs dan de
concernuitgeverijen, zodat zij in de ‘marge’ van de grote bedrijven een uiterst nuttige
functie voor de toekomst van het literaire boek vervullen, zoals de pioniers dat destijds
deden.

De toekomst van het literaire boek
Geruime tijd voordat Marshall McLuhan in de jaren zestig van de vorige eeuw de
internationale wereld van het boek in beroering bracht met zijn voorspellingen dat
tekst door beeld zou worden verdrongen en dat de boekencultuur derhalve ten dode
was opgeschreven,68 hadden verschillende schrijvers in verhalen al gezinspeeld op
het virtuele einde van het boek, bijvoorbeeld Jorge Luis Borges, die een bibliotheek
beschreef die mensen overbodig maakt,69 of Ray Bradbury, die een fictieve wereld
opvoerde waarin boeken alleen in de geest bestaan en niet meer op papier.70 Maar
met voorspellingen moet men voorzichtig zijn. Terecht waarschuwde de vermaarde
boekhistoricus G.W. Ovink voor de ‘hachelijkheid van toekomstspeculaties over het
gedrukte woord’71
In 1983 werd door de Katholieke Hogeschool Tilburg (thans Universiteit van
Tilburg) op initiatief van de sociologen Hans P.M. Adriaansens en Hugo Verdaasdonk
een lezingencyclus georganiseerd over ‘de toekomst van het boek’, waar het woord
werd gevoerd door uitgevers, auteurs en onderzoekers.72 Het is de vraag of dat
evenement gehouden zou zijn zonder de onheilstijdingen van McLuhan. De literaire
uitgever Theo Sontrop zei toen: ‘Uitgeverijen zijn (...) niet voor de eeuwigheid. Maar
het boek, daarover ben ik nog steeds niet pessimistisch en over het literaire boek
zeker niet.’73 Tevens bracht hij naar voren: ‘voor de komende jaren voorspel ik een
toevloed van kleine uitgeverijen (...). Ik geloof dat ze kunnen bijdragen tot een
bloeiend literair leven.’
68

69

70
71
72
73

Met name in M. McLuhan, The Gutenberg galaxy. The making of typographic man. Toronto
1962; idem, Understanding media. The extensions of man. New York 1964; en M. McLuhan,
Q. Fiore, The medium is the massage. New York 1967.
Jorge Luis Borges, die vele jaren directeur was van de Nationale Bibliotheek van Argentinië
in Buenos Aires, schreef herhaaldelijk over boeken en bibliotheken in zijn verhalen en essays.
De geciteerde, denkbeeldige bibliotheek komt voor in zijn verhaal ‘La biblioteca de Babel’,
in de bundel Ficciones, Buenos Aires 1949.
Ray Bradbury in zijn science-fiction roman Fahrenheit 451, New York 1949.
G.W. Ovink, De hachelijkheid van toekomstspeculaties over het gedrukte woord. Utrecht
1983.
Deze lezingencyclus is in boekvorm uitgegeven: H. Mulisch [e.a.], De toekomst van het boek.
Amsterdam 1984.
Idem, 142-143.
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Figuur 3 Historische ontwikkeling van de concerns die in 2002 de markt
van het literaire boek domineren.
VEEN, CONTACT/VEEN,
BOSCH

& KEUNING

MEULENHOFF/PCM

QUERIDO/WPG UITGEVERS

UITGEVERS

_____
1887 Oprichting L.J.
Veen's
Uitgeversmaatschappij.

1895 Oprichting J.M.
Meulenhoff
Importboekhandel.
1907 Eerste literaire
uitgaven.
1913 Meulenhoff Editie
(goedkope reeks).

1933 Oprichting Uitgeverij
Contact.

1915 Oprichting Em.
Querido Uitgever.
1934 Salamanders
(goedkope reeks).

1965 Overname deel fonds
A.M. Stols.
_____
1965 OVERNAME VEEN
DOOR KLUWER.

1967 CONCERNSTRUCTUUR:
Meulenhoff & Co. wordt
holding van enkele
zelfstandige
werkmaatschappijen,
waaronder de algemene
uitgeverij. Een groot deel
van het aandelenpakket
komt in handen van
institutionele beleggers.

1970 Veen-fonds wordt
toegevoegd aan Uitgeverij
Zomer & Keuning.
1971 OVERNAME QUERIDO
DOOR WEEKBLADPERS,
tezamen met de
boekenuitgeverij
Arbeiderspers. Deze
uitgeverijen worden
zelfstandige
werkmaatschappijen van
de subholding Uitgeverijen
Singel 262.
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1972 Overname Bert
Bakker door Kluwer; deze
uitgeverij wordt een
zelfstandige
werkmaatschappij.
1975 Overname Contact
door Kluwer; het fonds
wordt toegevoegd aan Bert
Bakker.
1986 Bert Bakker treedt uit 1985 Overname Kritak,
het Kluwer-concern; een Leuven.
deel van de uitgeefrechten
blijven bij Kluwer.
1986 Fusie Kluwer met
Wolters-Samsom.
1986 Herschikking
uitgeefkernen bij
Wolters-Samsom; Contact
wordt de zelfstandige
werkmaatschappij waarin
alle literaire
uitgeefactiviteiten zijn
geconcentreerd.
1987 Overname van de
fondsen Nijgh & Van
Ditmar (literair) en
Leopold; deze worden
toegevoegd aan Querido.
1991 Vorming Atlas-fonds 1991 Overname Malherbe
binnen Contact.
Groep, een concern van
zelfstandige
werkmaatschappijen,
waaronder Unieboek, De
Boekerij, Manteau, Bruna
en Prometheus.
1992 Hernieuwing
Veen-fonds binnen
Contact.

1992 Overname Bert
Bakker; het fonds van Bert
Bakker wordt een jaar later
toegevoegd aan Uitgeverij
Prometheus.
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VEEN, CONTACT/VEEN,
BOSCH

& KEUNING

MEULENHOFF/PCM

QUERIDO/WPG UITGEVERS

UITGEVERS

_____
1992 Overname fonds
Athenaeum - Polak & Van
Gennep, dit wordt
toegevoegd aan Querido.
1994 VORMING PCM
UITGEVERS, na fusie van
Meulenhoff & Co. met
Perscombinatie
(dagbladengroep).
Meulenhoff & Co. wordt
de ‘boekendivisie’.
1996 VEEN UITGEVERS
1995 Overname Arena;
1996 Overname De Bezige
GROEP, waartoe Contact
wordt toegevoegd aan
Bij; wordt zelfstandige
behoort, treedt uit het
uitgeverij J.M. Meulenhoff. werkmaatschappij.
Wolters-Samsom-concern.
1999 VORMING VEEN
1999 Overname Het
BOSCH & KEUNING, na
Spectrum.
overname van B&K
(waartoe onder meer De
Prom, Fontein,
Ambo/Anthos, Houtekiet
en Hadewijch behoren). De
literaire fondsen van B&K
worden toegevoegd aan
werkmaatschappij Contact.

1999 Overname fonds
Thomas Rap.

2000 Opheffing
zelfstandigheid
werkmaatschappijen; alle
algemene uitgeverijen
worden ondergebracht in
één werkmaatschappij:
PCM Algemene Boeken.
2001 Uitgeverij Augustus 2001 Overname
binnen Contact.
Vassallucci.

2001 Decentralisatie van
de fondsleiding van
Querido.

2002 Decentralisatie van 2002 Toenemende
bevoegdheden binnen de centralisatie.
werkmaatschappij Contact.
_____
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2002
Eén zelfstandige
werkmaatschappij voor
literatuur; de vijf literaire
fondsen (Contact, Veen,
Atlas, Augustus, De
Prom/Houtekiet/
Hadewijch) hebben eigen
bevoegdheden.
SITUATIE IN

2002
De drie literaire fondsen
(J.M. Meulenhoff/Arena,
Prometheus/ Bert Bakker,
Vassallucci) hebben
beperkte eigen
bevoegdheden, binnen een
toenemend
gecentraliseerde
werkmaatschappij waarin
alle algemene
uitgeefactiviteiten zijn
ondergebracht.
SITUATIE IN

2002
Drie zelfstandige
werkmaatschappijen voor
literatuur (Querido/Nijgh
& Van Ditmar/
Athenaeum, Arbeiderspers/
Thomas Rap, De Bezige
Bij).
SITUATIE IN
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De al verschillende malen geciteerde econoom/concernuitgever R.E.M. van den
Brink bleek het niet oneens te zijn met de opvatting van Sontrop. Met het hem
kenmerkende cynisme zei hij: ‘De toekomst zal even zorgelijk zijn als de gezamenlijke
uitgevers wensen’, en hij benadrukte dat het boek in het gevecht met de andere,
audiovisuele media, de beste overlevingskans heeft ten opzichte van de andere
gedrukte media, mits de boekuitgevers ervoor waken dat de kwaliteit van boeken
niet wordt aangetast en mits de eigenaren/ondernemingen ervoor zorgen dat de
boekenuitgeverij ambachtelijk zal blijven.74 Die constatering bevat impliciet een
wrange bekentenis, want het door Van den Brink geleide Elsevier moest duur leergeld
betalen wegens het voor zijn boekenuitgeverijen catastrofale concernbeleid.
De Zweedse literaire uitgever Per Gedin, die toen al vermaard was om zijn
invloedrijke boek Literature in the marketplace,75 sprak in Tilburg over de
internationale crisis in de literaire uitgeverij, die door het groeiend belang van de
schaarse bestsellers terecht is gekomen in een moordende concurrentiestrijd. Gedin
bepleitte daarom een grootschalig subsidieprogramma voor literaire publicaties, om
de literaire uitgeverij veilig te stellen.
Slechts enkele jaren later werd de Britse cultuurfilosoof en literatuurhistoricus
George Steiner - die in verschillende spraakmakende essays had betoogd dat de
cultuur van het boek werd bedreigd door de egalitaire massacultuur en het primaat
van de markteconomie - uitgenodigd om ter gelegenheid van het zestigjarig jubileum
van de CPNB te spreken over ‘de toekomst van het boek’.76 Steiner herhaalde zijn
uitermate sombere gevoelens over de destructieve bedreiging van literatuur en boek,
al voorspelde hij tegelijkertijd: ‘De kleine persen komen terug, de kleine persen
worden uiterst belangrijk.’77 De essayist Cyrille Offermans protesteerde tegen Steiners
radicale doemdenken, al gaf hij wel toe dat ‘boeken aan prestige hebben ingeboet’,
maar hij besloot met de woorden: ‘alle sombere voorspellingen en zelfs alle
paneuropese wanen ten spijt [zal het] met de toekomst van het boek waarachtig wel
meevallen.’78
Maar sinds de elektronisch/digitale technieken vanaf de jaren negentig een brede
toepassing kregen en het internet de wereld veroverde, is de discussie over de toekomst
van het boek weer opgelaaid. In alle voorspellingen, zowel van de digitale profeten
als van de sceptici die hun vertrouwen bleven stellen in de boekencultuur, valt
merkwaardigerwijze de constante opvatting te bespeuren, dat ‘fiction’, dat wil in dit
geval zeggen: literatuur, zal blijven bestaan. Voor de lectuur daarvan zal het
‘klassieke’ boek naar de mening van velen het meest geschikt blijven en door lezers
van literatuur geprefereerd. De Amerikaanse ‘digi-goeroe’ George P. Landow
voorspelde

74
75

76
77
78

Idem, 51-53.
P. Gedin, Literature in the marketplace. London 1977 (tweede druk: London 1982). Ook
verschenen bij Van Gennep, Amsterdam 1977. Vertaling van Litteraturen i verkligheten.
Stockholm 1975.
G. Steiner, De toekomst van het boek, met een coreferaat door C. Offermans. Amsterdam
1990.
Idem, 28.
Idem, 34, 47.
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dat er een door de hypertext-technieken een nieuwe vorm van literatuur zal ontstaan,
die hij ‘e-fiction’ noemde, naast de traditionele literatuur die op papier wordt
verspreid.79 Hij achtte de e-fiction geen bedreiging voor de literatuur. Niettemin zag
Landow in de ‘virtuele realiteit’, ook wel ‘cyberspace’ genoemd, wel een serieuze
bedreiging voor de literaire verbeeldingswereld en dus voor het boek, omdat daardoor
een op alle zintuigen tegelijk inwerkende, alles dominerende ervaring wordt
teweeggebracht, die de aantrekkelijkheid van de literaire verbeelding in de schaduw
zou kunnen stellen.
Vermaarde literaire schrijvers als Umberto Eco en Mario Vargas Llosa zijn
opvallend optimistisch over de toekomst van het literaire boek. Zij baseren hun
vertrouwen in het literaire boek op de aard van de leeservaring die zij superieur
achten ten opzichte van die van het scherm. Eco: ‘Boeken zullen onmisbaar blijven’
voor literaire teksten. ‘Ik droom van een computer-generatie, die volledig is ingesteld
op het lezen van het scherm, maar die op een gegeven moment verlangt naar een
andere, meer ontspannen en pakkende wijze van lezen.’80 En Vargas Llosa: ‘Ik kan
me niet voorstellen dat niet-functioneel en on-pragmatisch lezen, het soort lezen dat
geen zoeken naar nuttige informatie is noch een bruikbare en directe vorm van
communicatie, op een computerscherm de droom en de geneugten der woorden even
sterk kan oproepen, met hetzelfde gevoel van intimiteit, geestelijke concentratie en
spirituele afzondering, dat je bij het lezen van een boek ervaart.’81
De Nederlandse schrijver Maarten Asscher, die bijna twintig jaar werkzaam was
in de literaire uitgeverij (hij was onder andere van 1993 tot 1998 directeur-uitgever
van J.M. Meulenhoff), toonde zich eveneens tamelijk optimistisch over de toekomst
van het literaire boek: ‘Ironisch genoeg - ironisch, omdat de dood van de traditionele
literaire uitgeverij tegenover het geweld van de massamedia al zovaak is gepredikt
- kon het wel eens zo uitpakken dat juist deze oudste tak van de uitgeverij (...) nog
het minst vatbaar zal blijken te zijn voor de bedreigingen van Internet,’ schreef hij
in 1999, al verbond hij daar wel een voorwaarde aan: ‘in het veelvormige uitgeversvak
is de literaire uitgever misschien het meest van alle gebaat om het vak van redacteur
in ere te houden.’82
Hoe verschillend de aangehaalde beweringen ook zijn, ze stemmen met elkaar
overeen in het denkbeeld dat het literaire boek toekomstkansen heeft, zelfs meer dan
andere boektypen. De literaire uitgeverij, die is voortgekomen uit een soms dure
liefhebberij van het commerciële boekenvak, zou daarom een goede kans kunnen
maken om gaandeweg het voornaamste terrein van de boekenuitgeverij van de
toekomst te worden. Juist daarom zal het van wezenlijk belang zijn om de specifieke
professionele bedrijfsvoering daarvoor te cultiveren. Die bedrijfsvoering dient
persoonlijk te zijn,

79
80
81
82

G.P. Landow, ‘Twenty minutes into the future, or how are we moving beyond the book?’,
in: G. Nunberg (ed.), The future of the book. Berkeley 1996, 209-237.
U. Eco, ‘Afterword’, in: Nunberg (ed.), The future of the book, 300-301.
M. Vargas Llosa, ‘Waarom eigenlijk literatuur? De voorbarige necrologie van het boek’, in:
Nexus, nr. 32, Tilburg 2002, 11-23.
M. Asscher, ‘Geachte’, in: De gids 162 (1999), 854-856: 855, 856.
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en dient aan de stem van de auteurs alle ruimte te bieden. De nieuwe
printing-on-demand-technieken bieden kleine (en trouwens ook grotere) literaire
uitgeverijen de gelegenheid om op technisch geavanceerde wijze kleine oplagen te
blijven produceren, zodat nieuw literair talent voor kleine specifieke lezersgroepen
tot ontwikkeling kan komen. Niet onverstandig zal het voor literaire uitgeverijen zijn
om hun auteurs tot mede-eigenaren te maken.
De literaire uitgeverij van de toekomst zal, net als die van de vorige eeuw, relatief
kleinschalig dienen te zijn om een effectief podium te bieden aan haar auteurs. Het
zal de kunst zijn om de noodzakelijke kleinschaligheid te combineren met een
doeltreffende vorm van distributie en marketing, waarvoor samenwerkingsvormen
onontbeerlijk zullen zijn. Uitgeverijconcerns die zich in de toekomst met literaire
uitgeverijen bezig willen (blijven) houden, zullen zich dan ook uitsluitend als een
financieel concern dienen te gedragen, en daarbij geen andere strategische rol moeten
ambiëren dan de bevordering van het uitgeven van literatuur, willen zij voorkomen
dat de auteurs hun eigen weg gaan. Om Ovink bij wijze van moraal te citeren: ‘de
neergang der cultuur is niet onafwendbaar, want wij hebben die in eigen hand, of
liever: in eigen hoofd en hart.’83

83

Ovink, De hachelijkheid van toekomstspeculaties, 22.

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 10

51

Bregje Boonstra
Is het fluitketeltje droog gekookt?
Vijftig jaar kinderboeken in Nederland
Wanneer het moet gaan over ‘Vijftig jaar boekenuitgeverij in Nederland’, te weten
tussen 1950 en 2000, ben ik met mijn antecedenten - aanvankelijk bibliothecaris en
sinds bijna twintig jaar literair criticus - eigenlijk niet de vrouw die je hebben moet.
Van het uitgeven van kinderboeken, van oplagecijfers, calculaties, drukkers en
winstmarges heb ik geen verstand. Toch verhoud ik mij al mijn werkende leven lang
tot het product van bepaalde uitgevers: het kinderboek. Zonder uitgevers zou mijn
werk niet bestaan en ik leef nog altijd in de illusie dat zonder mij, dat wil zeggen
zonder mijn soort, het uitgeversbestaan aanzienlijk saaier zou zijn en ook
ingewikkelder dan het toch al is.
Bij dat begrip ‘uitgever’ horen voor mij wel degelijk namen. Namen die een beeld
oproepen van mooie series, verrassende debuten, gedurfde vormgeving, gewaagde
illustraties en belangrijke thema's. Namen die staan voor trouw aan auteurs,
vasthoudendheid aan eigen kwaliteitsnormen, zorgvuldige opbouw van een backlist
en terughoudendheid in het verramsjen van traag lopende titels. Natuurlijk zijn er
binnen de sector van het kinderboek eenmans- of eenvrouwsuitgeverijtjes die het
niet redden of bedrijven die op een achternamiddag bedenken dat ze het kinderboek
er zonder specifieke ervaring en kennis wel even bij kunnen doen. Maar overigens
is het aantal uitgevers dat zich toelegt op kinderboeken in de voorbije halve eeuw
tamelijk constant gebleven, ook al is precies als in de rest van de uitgeefwereld niet
altijd duidelijk wie het met wie doet en wie in welk huis woont. De afgelopen vijftig
jaar overziend kom ik tot de volgende bovenlaag: Fontein, Van Goor, Gottmer/Becht,
Van Holkema & Warendorf, Holland, Lemniscaat, Leopold, Ploegsma en Querido.
Daarbij moet worden aangetekend dat het belang van sommige uitgeefhuizen meer
in de eerste decennia van de afgelopen eeuw ligt en van andere in de laatste.
De jaren tussen 1950 en nu zou je grofweg in drie periodes kunnen indelen, terwijl
we momenteel waarschijnlijk aan een vierde zijn begonnen. De jaren vijftig werden
gekenmerkt door algemene zorg over de ‘maatschappelijke verwildering’, passiviteit
en ongeïnteresseerdheid onder de jeugd. En dat in een tijd dat de tegenwoordig eeuwig
beschuldigend aangekeken televisie nog nauwelijks bestond. Pas vanaf 1955 kreeg
de jeugd een half uurtje in de week voor zichzelf. De Groningse kinderpsychologe
Wilhelmina Bladergroen hief de waarschuwende vinger en schreef: ‘Als we ons
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Van Holkema & Warendorf - Houten
Als zelfstandige uitgeverij vanaf het eind van de negentiende eeuw
(Josephine Siebe met Harlekijntje, Sanne van Havelte in veelvoud, De
koe die in het water viel van Peter Spier), sinds 1969 als imprint van
Unieboek. Blijvertjes zijn Pinkeltje, Paddington, Saskia en Jeroen en Boris
van Jaap ter Haar. Later Henk Barnard en het vroege werk van Imme Dros
en Wim Hofman, prentenboeken van John Burningham en Raymond
Briggs. De laatste tien jaar steeds meer op jonge kinderen en op populaire
series gericht: Jacques Vriens, Carry Slee (nu over naar Prometheus). Doet
veel aan promotie.
goed realiseren welke gevaren vele vormen van modern amusement voor kinderen
kunnen opleveren, mogen wij het als een zegen beschouwen dat men zich op het
goede en verantwoorde kinderamusement is gaan bezinnen, en organisatievormen
daartoe in het leven heeft geroepen.’
Genoemde bezinning leidde onder andere tot een ongeëvenaarde dadendrang om
kind en boek bij elkaar te brengen. In 1951 congresseerden vijfhonderd mensen uit
de wereld van de openbare bibliotheek, het onderwijs, de jeugdbeweging en
boekhandel en uitgeverij over ‘de waarde van het goede kinderboek als factor in de
opvoeding’. Tastbaar gevolg was onder andere de oprichting in Den Haag van het
Bureau Boek en Jeugd. Om de aandacht voor het kinderboek te vergroten werd in
1955 naar Amerikaans voorbeeld de Kinderboekenweek ingesteld, met daaraan
gekoppeld de Prijs voor het Kinderboek van het Jaar, de voorloper van de huidige
Gouden Griffel. De eerste keer ging de prijs naar An Rutgers van der Loeff voor
Lawines razen. Haar werk voldeed precies aan de toenmalige eisen, zoals die
doorklinken in een recensie in de Nieuwe Rotterdamse Courant: ‘Meer en meer zien
wij deze schrijfster als een van de belangrijkste talenten die op het ogenblik voor de
jeugd schrijven: een fris en natuurlijk schrijftalent, warmte, gevoeligheid en
intelligentie, uitgebreide kennis van velerlei mensen, landen en zaken. En alles
doorstraald door blijmoedigheid en frisse humor, die van ernst en tragiek de scherpe
kanten ronden.’
An Rutgers van der Loeff was een van de belangrijke nieuwe auteurs van na de
oorlog, samen met Miep Diekmann, die midden jaren vijftig een begin maakte met
haar verhalen over de Antillen. Beiden schreven ze serieuze boeken, waarin het leven
van kinderen in andere landen en andere tijden precies gedocumenteerd werd
opgetekend en waarin voor de jeugdige hoofdpersonen een rol was weggelegd als
zelfstandig denkende wezens, die in staat werden geacht om ethisch verantwoorde
keuzes te maken. Het kinderboek werd gezien als drager van een nieuw ideaal: door
de lezer over de grenzen heen te laten kijken zou hij begrip voor anderen krijgen en
zich met hen verbonden voelen.
Vanaf 1949 kon Nederland dankzij De Bezige Bij Gouden boekjes kopen, voor f
1,50 per stuk. De serie betekende niet zozeer een artistieke aardverschuiving als wel
een substantiële bijdrage aan de kennismaking door grote groepen kleuters met het
prentenboek. Dat was in ons land toen nog een schaars artikel en het zou nog tot het
begin van de jaren zestig duren vóór de jonge uitgeverij Lemniscaat als eerste serieuze
aandacht ging geven aan een genre dat de afgelopen vijfentwintig jaar de
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kinderboekenmarkt heeft overspoeld. Naar mijn idee heeft het die markt in zekere
mate ook vervuild, door gemakzuchtige overproductie aan de hand van buitenlandse
uitgevers die met behulp van internationale coproducenten uit hun kosten proberen
te komen.
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Van groot belang is in dit verband de beslissing geweest van de jonge grafisch
ontwerper Dick Bruna om zich eens aan een prentenboekje te wagen. Geïnspireerd
door de collages van Matisse debuteerde hij in 1953 met De appel en zijn beroemdste
verhaalfiguur Nijntje zag in 1955 het levenslicht. Het kenmerkende vierkante formaat
moest nog bedacht worden en de figuurtjes zijn aanvankelijk nog veel minder
gestileerd dan wij ze nu kennen, maar in de eenvoud, het kleurgebruik en de belijning
kondigt zich onmiskenbaar een van de invloedrijkste naoorlogse prentenboekenmakers
aan. Bijna een halve eeuw later bestaan er niet alleen honderd, wereldwijd vertaalde
titels, maar is er sprake van een totaal Bruna-imperium, dat opgebouwd is uit puzzels,
verjaarskalenders, petten, truien, serviezen en luieremmers.
De meest wezenlijke verandering binnen de naoorlogse jeugdliteratuur ontstond
echter in de hoek van de poëzie en wel dat hoekje waar zich de luchtige,

Omslag van Wim is weg, naverteld door Annie M.G. Schmidt, getekend door Rogier Boon. 3de druk.
Amsterdam: De Bezige Bij, 1999 (oorspronkelijk verschenen in 1959). Een deeltje uit de reeks Gouden
boekjes.

nonsensicale dichters bevonden. Nieuw was vooral dat zij taal en humor voor jeugdige
lezers hoger schenen aan te slaan dan inhoud. Mijn allereerste kinderboekenliefde
gold Han Hoekstra's Het verloren schaap (1947). Onuitwisbaar zijn zinnetjes als
‘Buikje de melkkan is een snoever / staat al schoon op de gootsteenoever.’ Hoekstra
heeft de toon gezet en de weg bereid voor Annie Schmidt. Met hem kwam de nieuwe
wind aanwaaien die later via haar de bedompte jeugdliteraire binnenkamertjes zou
schoonblazen.
De vraag wie de belangrijkste kinderboekenschrijver van de voorbije eeuw is
geweest, hoef ik hier eigenlijk niet meer te stellen. Zelfs bij een willekeurig
straatinterview zou waarschijnlijk niemand het antwoord schuldig blijven. Bij Annie
voelen we ons thuis, omdat haar oeuvre zo onwrikbaar verankerd is in de vaderlandse
kleigronden. Tegelijkertijd is het juist haar geest van non-conformisme en onhollandse
luchthartigheid, waardoor we op de een of andere manier allemaal wel eens zijn
aangeraakt. ‘Duizenden kinderzielen zijn bevrijd door haar pen’, zo typeerde Loesje
Annie Schmidts werk op een van haar affiches. Tegen het gezag,

Ploegsma - Amsterdam
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Vooroorlogs familiebedrijf, met een belangrijk oud fonds: J.M. Barrie,
Kenneth Grahame, Astrid Lindgren, Arnold Lobel, Beatrix Potter, An
Rutgers van der Loeff, Laura Ingalls Wilder. In de jaren zestig bekend om
de Blokboekjes. Nu: Leonie Kooiker, Koos Meinderts, Theo Olthuijs,
Thea Dubelaar, pop up-boeken en non-fictie. Klein volwassenenfonds
onder imprint De Brink.
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tegen de regels en tegen het moeten, daar gaat het bijna altijd over en dan niet met
de overtuigingskracht van het gelijk, maar met die van de (glim)lach, van de
gewonemensentaal en van het ontbrekend moralisme.
Met het doordringende en opgewekte kabaal van Het fluitketeltje (1950) heeft
Annie Schmidt de twintigste eeuw precies en overzichtelijk in tweeën gespleten.
Voor veel schrijvers na haar werd ze de inspiratiebron en het ijkpunt voor kwaliteit
en vooral voor de luchtige en enigszins samenzweerderige toon waarop de lezer
benaderd kon worden. De ‘echte koningin van Nederland’ noemde uitgeverij Querido
haar sterauteur. Natuurlijk liet mevrouw Schmidt zich de titel prettig aanleunen, zoals
ze ook zichtbaar genoot van de tweede golf van roem en verlate literaire erkenning
die over haar heen spoelde, tot aan haar dood in 1995. Aan haar totale canonisering

Twee uit een reeks van vijf kinderpostzegels uit 1967 waarvan de voorstellingen ontleend zijn aan
kinderversjes van Annie M.G. Schmidt. Links Het fluitketeltje, rechts Dikkertje Dap. Ontwerpen van
Wim Bijmoer, belettering van P.C. Cossee.

en heiligverklaring wordt gestaag verder gewerkt. Al het werk blijft in steeds mooiere
uitgaven verkrijgbaar. Er wordt op gepromoveerd en de biografen verdringen zich.
Pippeloentje is al aan zijn derde illustrator en het magnum opus van 347 kinderversjes
staat onder de titel Ziezo stevig op de plank met klassieken. De verfilming van Abeltje
werd een kassucces en Minoes heeft op het witte doek naast alle Harry Potter-geweld
stevig haar eigen ‘Mauw mauw’-deuntje meegeblazen. En met de recent
gepresenteerde website www.annie-mg.com is de schrijfster definitief bijgezet in de
nieuwe eeuw.
Aan het begin van de jaren zeventig werd het kinderboek herontdekt als middel in
de strijd voor een betere wereld. Op verschillende plaatsen in het land ontstonden
bewegingen die het traditionele en wereldbeeld bestendigende karakter van de
bestaande jeugdliteratuur aan de kaak stelden. Die kritische geluiden kwamen voort
uit de feministische en de antiautoritaire opvoedingsbeweging. Bevlogen
maatschappijvernieuwers zaten bijeen in werkgroepen en stelden vast hoe burgerlijk
het kinderboek was. Hoe het werd bevolkt door zorgende moeders, brave meisjes en
ondernemende

Querido - Amsterdam
Vooroorlogs uitgeefhuis met een eerbiedwaardig literair fonds. In 1971
begon Tine van Buul met Pluk van de Petteflet de kinderboekenafdeling.
De meeste auteurs van naam vonden er onderdak: Annie Schmidt, Guus
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Kuijer, Joke van Leeuwen, Wim Hofman, Els Pelgrom, Imme Dros, Toon
Tellegen. Veel aandacht voor vormgeving en eigenzinnige
prentenboekenmakers: Wolf Erlbruch, Margriet en Annemie Heymans,
Harriët van Reek. Aparte serie voor jongeren. Onderdeel van de
Weekbladpers.
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jongetjes, hoe alwetend de meesters en juffen waren en hoe weinig de donkere kanten
van de grotemensenwereld getoond werden. Boeken werden volgens schema's
gescreend en gecategoriseerd. De Griffelbekroningen werden met de grond
gelijkgemaakt en er verschenen beargumenteerde brochures met door alternatieve
ogen goedgekeurde titels: Het kinderboek vanuit een andere hoek.

Leopold - Amsterdam
Begonnen in de jaren twintig (De scheepsjongens van Bontekoe, 1924).
Vanaf de jaren vijftig/zestig concentratie op de kinderboeken van Miep
Diekmann en Tonke Dragt. Tegenwoordig onderdeel van de Weekbladpers.
Belangrijke auteurs: Rindert Kromhout, Sjoerd Kuyper, Ted van Lieshout,
Selma Noort, Ida Vos. Succesvolle prentenboekenmakers: Max Velthuijs,
Annemarie van Haeringen, Lucy Cousins.
Het gekrakeel schudde menigeen wakker. Meer mensen raakten geïnteresseerd in en
betrokken bij het kinderboek. Die ontwikkeling paste ook in de tijd, waarin kinderen
niet langer in de eerste plaats gehoorzaam hoefden te zijn. Ze mochten
echtemensendingen gaan doen. Sesamstraat begon aan zijn success story op de
televisie, de kinderrechtswinkel opende zijn deuren en in 1975 kreeg Amsterdam
Nederlands eerste kinderboekwinkel. Inmiddels zijn dat er in het land ongeveer
twintig geworden: uitnodigende, vrolijk uitziende winkels, waar een grote kennis
bestaat van het product dat men verkoopt. Ook uitgevers en schrijvers bleken niet
ongevoelig voor de luidkeels verkondigde argumenten van de werkgroepen. Na een
aantal jaren waren ze een feit: de pannenkoeken bakkende dan wel alcoholistische
vaders, de alleenstaande moeders en de ondernemende dan wel ongewild zwangere
meisjes. Er verschenen boeken over vrijheidsstrijders in Latijns Amerika of
fabrieksarbeiders die de kapitalistische directeur de laan uitstuurden, boeken over
lesbische hamsters, het gevaar van de atoombom en over de dood. En ze werden
positief gewaardeerd. Zo schrijft de Griffeljury in 1974 in haar rapport over Jaap ter
Haars Het wereldje van Beer Ligthart dat Beer uit een ‘doorsnee gezin’ komt en dat
zijn vader ‘een gewone man zonder auto’ is! En in 1973 was de Gouden Griffel voor
Henk Barnard met De Marokkaan en de kat van tante Da, waarin een illegale
Marokkaan door de volkse tante Da en een groepje kinderen geholpen wordt bij zijn
confrontatie met de weinig gastvrije Nederlandse samenleving.
Voortkomend uit deze beweging en haar zelf ook weer stimulerend was het
Schrijverscollectief, bestaande uit Willem Wilmink, Hans Dorrestijn, Karel Eykman,
Ries Moonen en Jan Riem. In 1972 begon de groep met De stratemakeropzeeshow,
een inmiddels legendarisch geworden televisieprogramma met liedjes en sketches,
waarover Aart Staartjes opmerkte: ‘We voelden ons de Beatles, de provo's van de
Nederlandse kindertelevisie.’ De teksten waren geestig, afwisselend baldadig en
gevoelig en altijd kozen de makers partij voor het kind. Met name de heldere
kinderpoëzie van Willem Wilmink vormt een belangrijk overblijfsel van het inmiddels
lang ter ziele zijnde collectief.
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Het is ook in deze tijd dat de onderwijzer Guus Kuijer voor kinderen begint te
schrijven. Aan de ene kant past hij met zijn kritische opvattingen over de maatschappij
en vooral over de opvoeding prima in de toen actuele beweging, aan de andere kant
heeft hij haar te vuur en te zwaard bestreden, vanwege haar in wezen pedagogi-
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sche en ook dwingend voorschrijvende karakter. In 1975 verschijnt Met de poppen
gooien, het eerste van de vijf Madeliefboeken. Het debuut werd onmiddellijk bekroond
met een Gouden Griffel en de auteur schreef als een bezetene het belangrijkste deel
van zijn productie binnen vijf jaar bijeen. Vier jaar na verschijnen van Met de poppen
gooien ontving hij al de Staatsprijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur. Zijn succesvolle
beginjaren rondt de auteur in 1980 af met de essaybundel Het geminachte kind, een
fel geschreven theoretische onderbouwing van zijn kinderboeken. Hij verzet zich
tegen de pedagogen die het kind-zijn zien als ‘iets dat overgaat’ en hij haalt hard uit
naar de ‘verschrikkelijke wereld van het kinderboek’, waarin vooral de dictatuur van
de pedagogiek met wortel en tak uitgeroeid dient te worden. Het boek leverde zoveel
commentaar, adhesie, columns en ingezonden brieven op dat die weer gebundeld
werden. Het betekende een ongebruikelijke hoeveelheid belangstelling voor het
kinderboek, van mensen die anders niet eens de moeite genomen zouden hebben om
op te kijken van hun gewichtige volwassen bezigheden.
Na Het geminachte kind heeft Kuijer nooit meer helemaal zijn vroegere elan
bereikt. Begin jaren negentig trad zelfs totale stilte in, tot daar in 1999 opeens Polleke
was. Het verhaal biedt een situatieschets op kinderhoogte van de huidige Nederlandse
samenleving. Die is onmiskenbaar multicultureel. Polleke is een grotestadskind en
zit in een bijna geheel gekleurde klas. Een van Pollekes aanhoudende zorgen is dat
ze racistisch of discriminerend zal zijn en dat kan maar zo, want ‘als je een cultuur
hebt, ben je om de haverklap beledigd.’ Pollekes vader is aan de drugs en dakloos,
haar gescheiden moeder heeft een hobbelige nieuwe relatie en haar dierbare grootvader
is binnen een paar maanden dood door kanker. Zo opgesomd klinkt het als een
onverteerbaar rampenfonds. Dankzij Kuijers door niemand overtroffen vermogen
om grote dingen klein te beschrijven wordt al deze kommer getransformeerd tot een
ernstige en tegelijkertijd lichtvoetige kinderroman, waarin het niet over problemen
gaat, maar over springlevende mensen.
Het kinderboek als wereldverbeterend breekijzer en als middel in de strijd tegen de
bestaande orde lokte na een aantal jaren een nieuw soort protesten uit. Veel
zogenaamde probleemboeken wekten de indruk volgens vaste receptuur vervaardigd
te zijn. Gelukkig waren er schrijvers als Paul Biegel en Wim Hofman die ondanks
de maatschappijveranderende stormen hun eigenwijze gang waren blijven gaan. De
kracht van Biegel, al veertig jaar onafgebroken en met groot succes actief als
kinderboekenschrijver, is dat hij zich nooit iets heeft aangetrokken van de heersende
mode. In de beste van zijn tijdloze verhalen draait het om de grote thema's van
vriendschap en liefde, eenzaamheid, angst, afgunst, dood en oorlog, maar dan wel
een beetje verstopt. De lezers krijgen altijd in de eerste

Gottmer/Becht - Haarlem
Gottmer (jaren dertig) heeft sinds 1965 een kinderboekenfonds. In 1987
gefuseerd met Becht (uit 1892, met klassieke titels als Niels Holgerssons
wonderbare reis en Schoolidyllen). Gottmer brengt nonfictie en Dikkie
Dik van Jet Boeke en heeft een belangrijke (vertaalde)

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 10

prentenboekentraditie: Janet en Allan Ahlberg, Anthony Browne, Eric
Carle, Helme Heine, Helen Oxenbury. Sinds een aantal jaren heeft
eenvrouwsuitgeverij Jenny de Jonge er onderdak gevonden, met
voornamelijk vertaalde jeugdromans.
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plaats een vertelling, vol raadsels, onverwachte gebeurtenissen en wonderlijke figuren.
En zonder uitzondering zijn die vertellingen opgetekend in fonkelende taal en met
dichterlijke precisie.
Net als Paul Biegel houdt Wim Hofman zich sinds hij in 1969 debuteerde met
Welwel, de zeer grote tovenaar afzijdig van de jeugdliteraire waan van de dag.
Hofman

Illustratie uit Wim Hofman, Zwart als inkt is het verhaal van Sneeuwwitje en de zeven dwergen.
Amsterdam: Querido, 1997.

is zowel schrijver als beeldend kunstenaar en illustreert al zijn boeken zelf, in
weerbarstige zwarte lijnen. Jeugdige lezers zullen wel eens afhaken bij de
absurdistische fantasieën of bij het spel met de taal, dat de schrijver met zoveel
overgave speelt, dat hem de draad van zijn eigen verhaal dreigt te ontsnappen.
Opvoeders hebben soms moeite met Hofmans pessimistische levensvisie.
Onbarmhartig exact en zonder vals sentiment registreert de schrijver wat kinderen
wordt aangedaan, met als indrukwekkend hoogtepunt zijn heel eigen interpretatie
van het sprookje van Sneeuwwitje Zwart als inkt (1997).
Schrijvers als Biegel en Hofman hebben het materiaal aangereikt waarmee de
literaire kwaliteiten van het kinderboek in de schijnwerper gezet konden worden. Zij
hebben een weg gebaand die van de eentonige, platte vlakten van het realisme leidt
naar het veel geaccidenteerder en verrassender terrein van de verbeeldingskracht en
de fantasie. Een terrein waar ruimte is voor de taal zelf, die dan ook niet meer
uitsluitend gezien wordt als voertuig voor een hoger doel. Dit is een terrein waar Els
Pelgrom zich thuis kon voelen en zeker ook Joke van Leeuwen. Haar zelden
omvangrijke boeken hebben bondige titels als Iep! of Kukel en bruisen van
ondernemingslust, vrijheidsdrang en onbekommerd anarchisme. Van Leeuwen is
een vrouw van weinig maar precies gekozen woorden en van een zekere
kort-aangebondenheid, die vaak een komisch effect heeft. Op de vele plaatsen waar
woorden niet zo goed passen, ritselen de bladzijden van de tekeningetjes, in snelle
lijnen. Haar jeugdige verhaalfiguren kijken vaak van onderaf tegen de wereld van
de volwassenen aan. Volgens de schrijfster brengt de open, oningevulde blik van
beginnende mensen een soort vrijheid en lichtheid met zich mee, die haar past en
bevalt.

Van Goor - Amsterdam
Bestond al voor de oorlog als productieve en bekende
kinderboekenuitgeverij (serie Oud goud). Na vele omzwervingen nu samen
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met Prometheus. Houdt voortdurend haar klassieke auteurs in omloop:
Lewis Carroll, A.A. Milne, Harriet Beecher Stowe, Hector Malot, Godfried
Bomans en A.D. Hildebrand. In het Nederlandse fonds Hans Hagen, Harm
de Jonge en Rita Verschuur.
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Rondom de driemaal met goud begriffelde Els Pelgrom is het wat stil geworden,
maar het jeugdliteraire landschap van de jaren tachtig is voor een belangrijk deel
door haar bepaald. De bekroonde titels kun je zien als een drieluik. Op de zijpanelen
is het ‘echte’ leven vastgelegd. In De kinderen van het Achtste Woud (1978) zijn de
herinneringen van de schrijfster verwerkt aan het laatste oorlogsjaar, dat ze als meisje
doorbracht op een grote boerderij. De eikelvreters (1989) is gebaseerd op de kindertijd
van haar Spaanse echtgenoot, die kort na de Burgeroorlog opgroeide in onvoorstelbare
armoede. Beide boeken zijn gesch reven in een simpele, onopgesmukte stijl met
gedetailleerde aandacht voor het dagelijks leven en waardering voor de beschermende
warmte van het gezinsleven. Op het middenpaneel bevindt zich Kleine Sofie en Lange
Wapper (1984), waar poppen en beesten ons de oeroude waarheden van het sprookje
voorspelen. Een doodziek, maar ondernemend meisje gaat met haar lievelingspop,
haar beer en de gestreepte kater op zoek naar ‘Wat Er In Het Leven Te Koop Is’. Het

Omslag van Els Pelgrom, Kleine Sofie en Lange Wapper, met illustraties van Thé Tjong Khing. 10de
druk. Amsterdam: Querido, 2001 (oorspronkelijk verschenen in 1984).

blijkt voornamelijk onrecht, egoïsme en hypocrisie te zijn, maar dat maakt de tocht
niet minder spannend. Met nog geen negentig bladzijden - half tekst, half schitterende
pentekeningen van The Tjong Khing - met de rijkdom aan beelden en emoties en de
gelaagdheid waarin het zich laat lezen, bezit het verhaal de tijdloze kwaliteiten van
wat klassiek heet.
Het groeiende aantal belangwekkende jeugdboeken vond binnen de dag- en
weekbladen een klankbord via een opbloeiende jeugdliteraire kritiek. In 1987 nam
een aantal critici het initiatief voor een prijs die bestemd was voor een boek met
uitzonderlijke kwaliteiten, zowel op het gebied van taal en inhoud, als op dat van
beeld en uitvoering. De eerste Woutertje Pieterseprijs ging naar Imme Dros voor
Annetje Lie in het holst van de nacht. Na haar debuut in het begin van de jaren
zeventig ontwikkelde zij zich tot een belangrijke auteur van jongerenromans. Deze
bieden meer dan het

Illustratie uit Imme Dros, Annetje Lie in het holst van de nacht, met illustraties van Margriet Heymans.
Houten: Van Holkema & Warendorf, 1987.
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doorsnee zorgelijke verhaal vol verongelijkte adolescenten, groteske volwassenen
en gehannes met seks. Ze onderscheiden zich door sterke dialogen en door de ietwat
afstandelijke, maar scherpe en
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Fontein - Baarn
Bestaat sinds eind jaren veertig. Thans onderdeel van Bosch & Keuning.
In het fonds voor volwassenen populaire schrijvers als Appie Baantjer en
Toon Hermans. Werkt voor sommige jeugduitgaven samen met het
Vlaamse Houtekiet. Mooie serie met heruitgaven van klassieken. Uit de
moderne tijd: Roald Dahl, Jostein Gaarder, Sue Townsend, Peter van
Gestel.
vaak humoristische observatie van het menselijk gedrag.
Met Annetje Lie in het holst van de nacht (1987) keert de schrijfster zowel de
adolescenten als het realisme de rug toe. Zonder uitleg wordt een klein meisje door
haar ouders bij oma achtergelaten. Onder de dekens ontdekt ze ‘het holst van de
nacht’, waar wonderlijke figuren vorm geven aan haar verlatingsangst. Na Annetje
Lie heeft de taal zelf in toenemende mate Dros' schrijverschap bepaald. Dat blijkt
onder meer uit haar obsessie voor de Odyssee van Homerus, waarvan ze een
eigentijdse, zeer leesbare vertaling maakte, die duizenden mensen verleidde tot
(her)lezing van het klassieke epos.
De verandering in het jeugdliteraire klimaat schiep ruimte voor experimenten, trok
traditioneel voor volwassenen schrijvende auteurs als Wiel Kusters, Willem van
Toorn en Nicolaas Matsier aan en deed de zogenaamde literatuur zonder leeftijd
ontluiken, waarin de grenzen tussen literatuur voor kinderen en voor volwassenen
vervagen. Hier is de meest uitzonderlijke en eigen stem die van de dichter Toon
Tellegen. In 1984 verscheen hij op het toneel van de jeugdliteratuur met een
verzameling ultrakorte, absurdistische en wijsgerig getinte dierenverhalen. Biologische
afspraken tellen daarin niet, maar het dierenvolk profileert zich ook niet via menselijke
eigenschappen, zoals we dat bijvoorbeeld gewend zijn uit Winnie de Poeh of De
wind in de wilgen. In Tellegens poëtische taalspinsels bestaan de dieren uitsluitend
om enige contouren te geven aan het merkwaardig bedrijf dat leven heet. In 1999
zag een kloeke verzameling van alle verhalen uit de vijf bestaande, veelvuldig
bekroonde en bejubelde bundels het licht. Die is gericht op volwassenen en bij mijn
weten is dat een unieke ontwikkeling: het kinderboek dat letterlijk volwassen wordt.
Deze al te gemakkelijk gebruikte dooddoener is overigens onmiddellijk te relativeren.
Dat Tellegens verhaaltjes verschenen in het kinderfonds van Querido heeft er mee
te maken dat een bos vol dieren al gauw aan kinderen wordt toegedacht. Maar
gelukkig blijken er voldoende lezers te bestaan die nog niet zó door de volwassen
literaire conventies zijn ingepakt dat ze geen oog en geen hart meer zouden hebben
voor taal en verbeeldingskracht die geen leeftijdsgrens (er)kennen.
En zo zijn we dan in het heden en onze vierde fase aangeland. Het landschap dat
Annie Schmidt en haar collega's van het eerste naoorlogse uur achterlieten ziet er
aantrekkelijk en gevarieerd uit en dan nog aanzienlijk gevarieerder dan ik hier heb
kunnen laten zien. Zo heb ik het niet gehad over dichters voor een jeugdig publiek,
niet over belangrijke prentenboekenmakers, niet over auteurs die zich toeleggen op
de roman voor jongeren en niet over de belangstelling die er voor onze jeugdliteratuur
bestaat in het buitenland. Het kinderboek is inmiddels uit zijn veilige hoekje
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groep mensen dan voorheen. Sinds 1994 herbergt het Letterkundig Museum in Den
Haag een buitengewoon aantrekkelijke kinderboekenafdeling, waardoor de
bezoekersaantallen van het museum aanzienlijk stegen. De Stichting Schrijvers
School Samenleving subsidieert het bezoek van auteurs aan scholen en het Fonds
voor de Letteren verstrekt namens de overheid werkbeurzen aan een flink aantal
kinderboekenschrijvers. Er worden twee vaktijdschriften op de been gehouden en
sinds eind jaren negentig hebben we een heuse hoogleraar die gaat over de
jeugdliteratuur.
Wetenschappelijke aandacht is uiteraard van belang. Die zwengelt discussie aan
en draagt bij aan verhoging van de status van het kinderboek. Die blijft ondanks alle
hierboven geschetste activiteit en beweging toch gering. Toen Verse bekken van
Anne Vegter en Geerten ten Bosch in 1991 genomineerd werd voor de AKO
Literatuurprijs, haastten de volwassen critici zich om het boekje zijn plaats te wijzen:
terug in je mand en rustig blijven! En een kort durende discussie van enige tijd
geleden betrof het blijkbaar zorgelijk stemmende enthousiasme van volwassenen
voor uitingen van kindercultuur: infantilisering van de maatschappij! De voor de
hand liggende conclusie ten aanzien van de toegenomen kwaliteit van die
cultuuruitingen was geheel niet aan de orde. Het keteltje kan fluiten wat het wil. Men
kijkt ervan op, haalt de lawaaischopper van het vuur, zet een lekker kopje thee en
gaat verder met datgene waar men druk mee was.
Ondanks alle positieve ontwikkelingen stemt de huidige situatie in
kinderboekenland tot nadenken. De invloed van de beeldcultuur is groot en de tijd
die het computerscherm opslokt, kan niet besteed worden aan een boek. De functionele
ongeletterdheid neemt toe en het aantal jeugdleden van de openbare bibliotheek
neemt af, ook al zijn het er nog altijd een kleine twee miljoen. En uit het onlangs
gepubliceerde Tijdbestedingsonderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt
dat de gemiddelde leestijd voor het boek in de afgelopen vijf jaar met 23% gedaald
is.
Bezorgde leesbevorderaars begonnen al jaren geleden te wijzen in de richting van
diegenen die het kinderboek met literaire maatstaven willen wegen. In 1990 hield
Anne de Vries, toen nog werkzaam bij het Nederlands Bibliotheek- en
Lectuurcentrum, een lezing in de Amsterdamse Balie getiteld Het verdwijnende
kinderboek. Hij betoogde dat bekroonde kinderboeken als Kleine Sofie en Lange
Wapper, Annetje Lie in het holst van de nacht of Lieveling, boterbloem eigenlijk
kinderboeken voor volwassenen zijn. Kinderen zouden er niets van begrijpen en ze
dus niet lezen. Tijdens de Kinderboekenweek 1998 opende het Cultureel Supplement
van NRC Handelsblad met een rellerig, zij het amusant stuk van Paul Steenhuis:
‘Beschermt ons kroost tegen het goede boek.’ Kinderen zouden voor het lezende
leven gefrustreerd raken doordat ze het verantwoorde boek door de strot geduwd
krijgen, terwijl hun triviale lievelingen hun systematisch onthouden worden.
Het stuk moet denk ik primair gelezen worden als het gemok van een groot
geworden jongen die het moeilijk kan verkroppen dat de helden van zijn jeugd

Holland - Haarlem
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Stimuleerde in de jaren vijftig en zestig auteurs (met name dichters) tot
het schrijven voor kinderen: Hans Andreus, Mies Bouhuys, Remco
Campert, Harriet Laurey, Mischa de Vreede. Sterauteur: Paul Biegel.
Verder Simone Schell, Mieke van Hooft.
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Lemniscaat - Rotterdam
Bestaat vanaf begin jaren zestig. Een van de eerste echte
prentenboekenuitgeverijen: Ingrid en Dieter Schubert, Peter Spier, Maurice
Sendak, Gabriëlle Vincent. Belangrijke sprookjes- en
volksverhalenbundels. Verder jeugdboeken: Thea Beckman, Evert
Hartman, Jan Terlouw, Lineke Dijkzeul, Simone van der Vlugt en
vertalingen. Lezers kunnen lid worden van de Lemniscaatclub, waarvoor
en waardoor al jaren de leesbevorderende Lemniscaatkrant wordt
uitgebracht.
Sietse en Hielke Klinkhamer nooit op de literaire Olympus zijn toegelaten, ook al
zijn de fans van de Kameleon-serie in ons land waarschijnlijk niet te tellen. Als
bijdrage aan de discussie is het betoog echter te verwaarlozen, vanwege de belegen
koeien die Steenhuis als bewijs uit de jeugdliteraire sloot haalt. Ik kan me niet
herinneren dat er nog iemand ten strijde trekt tegen de eigen leesvoorkeuren van
kinderen. Niet voor niets bestaat er al vijftien jaar het populaire instituut van de
Nederlandse Kinderjury. Wel valt er bezwaar aan te tekenen tegen de volwassenen
die genoemde voorkeuren in één adem door ook tot literatuur willen verklaren.
Wat ons brengt bij het kernprobleem van iedereen die zich bezighoudt met het
kinderboek. Dat boek is bedoeld voor nog niet volwassenen, maar het wordt
geschreven, verspreid en aangeprezen door mensen die al lang geen kind meer zijn.
Al die mensen hebben een beeld van wat een kind is, dan wel zou moeten zijn, en
op grond daarvan vormen ze hun mening over boeken en lezen. Die meningen zijn
vaak erg particulier en moeilijk te veralgemeniseren. Voor mij als criticus gaat het
dan ook minder over de lezer dan over het boek. Dat ken ik en ik ken er nog heel
veel meer, waar ik dat ene boek mee kan vergelijken, om het een plaats te geven in
de voor mij geldende hiërarchie. En dat doe ik op grond van literaire overwegingen.
Het schrijven van een kinderboek is namelijk een volwassen literaire prestatie, die
een volwassen literaire reactie verdient.
Daarmee zijn we beland bij het laatste wat de positie van het kinderboek bedreigt:
de verkoopcijfers, de toptienen, de merchandising, de fanclubs, de websites en de
hysterie, kortom de vercommercialisering. In ons land was dit alles al gaande rondom
schrijvers als Roald Dahl, Paul van Loon en Carry Slee, maar natuurlijk is het Harry
Potter die sinds enkele jaren de wereld van het kinderboek in zijn greep heeft en niet
alleen die van het kinderboek. De mondiale hype rondom een door en door Britse
tovenaarsleerling maakt dat uitgevers als Vassallucci en Prometheus, die zich aan
het kinderboek nooit iets gelegen hebben laten liggen, plotseling dollartekens in hun
ogen krijgen. Ernstiger is dat bijna alles wat er over Joanna Rowlings serie wordt
geschreven gaat over aantallen: astronomische oplagecijfers, inkomsten van de
schrijfster die begon als bijstandsmoeder, miljoenen die zijn neergeteld voor de
filmrechten en de lengte van de rijen wachtenden bij het verschijnen van een nieuw
deel. Aan al die getallen en overtreffende trappen kun je je vergapen, maar je bent
er snel over uitgepraat.
Serieuze, inhoudelijke kritiek op de Potter-boeken is er nauwelijks en desondanks
worden ze alom opgevoerd als ijkpunt voor andere boeken. Maar ijkpunt voor wat?
In de bespreking in de Volkskrant van De gevangene van Azkaban door een overigens
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serieuze recensent werden plotseling allerlei meningen van kinderen geciteerd.
Natuurlijk doen de meningen van kinderen ertoe, maar ze zijn niet geschikt voor het
in
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stand houden van een serieuze jeugdliteraire kritiek, evenmin als verkoopcijfers dat
zijn. En zonder kritisch klankbord zou het kinderboek wel weer eens kunnen
verdwijnen in het gezellige hoekje waar het na de oorlog onder het snerpende kabaal
van het fluitketeltje en met inspanning van zoveel mensen uit tevoorschijn is gekomen.
Het hoekje waar je je puntmuts opzet en met je toverstok zwaait, waar je stil en zoet
bent en waar volwassenen met tevredenheid en vertedering toekijken bij zoveel
‘blijmoedigheid en frisse humor’. Niks fluitketeltje: dat staat na vijftig jaar trouwe
dienst op het punt van droog koken. Daar kan zelfs Annie M.G. - die in de literaire
hemel op haar lauweren gezeten de vaderlandse kinderboekenboel nog altijd scherp
in de gaten houdt - niets aan veranderen.
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Nel van Dijk
Kunst en kijkcijfers
Boekenprogramma's op de Nederlandse televisie
Het zenderoverzicht van de kabelmaatschappijen ziet permanent groen
van de voetbalvelden, maar zelfs één verdwaald uurtje per maand kan er
niet meer van af voor het literaire boek, een van de belangrijkste
cultuurgoederen van de beschaafde wereld, de schatbewaarder van het
menselijk lief en leed, de hoeder van alles wat kwetsbaar is, de rentmeester
van het leven.
In de Volkskrant van 18 oktober 2002 spreekt schrijver Herman Franke zijn
verontwaardiging uit over de minimale aandacht voor boeken in het nieuwe
televisieseizoen. Na een globaal overzicht van de boekenprogramma's die de afgelopen
twintig jaar op de Nederlandse televisie zijn vertoond, moet Franke concluderen:
‘En nu is er niets meer. Zo af en toe mogen mediagenieke schrijvers in een
praatprogramma nog wel meelullen over de journalistieke waan van de dag, maar
hun romans komen zelden ter sprake. Televisiemakers willen wel schrijvers, maar
geen boeken.’
Discussies over de mate waarin en de wijze waarop boeken (en kunstvormen in
het algemeen) op de beeldbuis aan bod komen, zijn er al sinds de televisie tot een
massamedium uitgroeide, begin jaren zestig.1 In de decennia daarna is de relatie van
het boek met de media die het omringen sterk veranderd. Een betrekkelijk kleine
markt voor boeken is uitgegroeid tot een grootschalige miljoenenonderneming waar
veel eenmansbedrijfjes het veld hebben moeten ruimen of zijn opgeslokt door
megaconcerns. Het imago van het boek is door deze ontwikkelingen veranderd. Het
beeld van een exclusief en begerenswaardig product heeft ruimte moeten maken voor
het beeld van een massaproduct dat volledig beantwoordt aan de wetten van vraag
en aanbod. Toch is ook het koor van stemmen dat de culturele functie van boeken
benadrukt nog duidelijk aanwezig. Boeken zijn er niet alleen om verkocht te worden
maar dienen ook hogere doelen, doelen waarvan Herman Franke er een aantal zo
mooi weet te omschrijven.
In beschouwingen over boekenprogramma's op de televisie is dit spanningsveld
tussen kunst en commercie, tussen cultuur- en massaproduct voortdurend zichtbaar.
Deze bijdrage geeft een overzicht van de ontwikkelingen die zich in de relatie van
het

1

Televisie bestond al sinds oktober 1951, maar groeide in Nederland pas tien jaar later uit tot
een massamedium; in 1961 zou de miljoenste ontvanger worden verkocht. Tussen 1960 en
1970 steeg het televisiebezit van 29 naar 90%. Sociaal en cultureel rapport. Rijswijk 1978.
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boek en de televisie hebben voorgedaan. Boekenprogramma's op de Nederlandse
televisie zijn over het algemeen een kort leven beschoren. Op de vraag naar hoe dat
komt, zijn door de jaren heen uiteenlopende antwoorden gegeven, doorgaans
afkomstig van direct betrokkenen. Uitgevers, schrijvers en programmamakers hebben
er op gewezen dat het ontbreekt aan geschikte presentatoren, dat schrijvers vaak geen
goede sprekers zijn, dat boekenprogramma's op onmogelijke tijdstippen worden
uitgezonden en dat (door dit alles) de kijkcijfers te laag zijn. In de afgelopen jaren
is ook wetenschappelijk onderzoek verricht naar het aandeel van kunst- en
boekenprogramma's binnen het reguliere programma-aanbod, naar de vorm en inhoud
van boekenprogramma's en naar het effect dat ze hebben op de verkoop van boeken.
Hoe de diverse meningen en oordelen van ‘insiders’ zich verhouden tot de resultaten
van dat onderzoek, zal eveneens in dit artikel worden beschreven.

Ontwikkelingen binnen de televisiewereld2
De eerste vijf jaar van haar bestaan zond de televisie vooral amusement uit. De
weinige uren per week die de omroepen gezamenlijk tot hun beschikking hadden in 1951 slechts drie uur, in 1955 zes uur - werden voornamelijk gebruikt om af en
toe een show uit te zenden, bij voorkeur op de zaterdagavond. Bij het vijfjarig bestaan
van de televisie in 1956 was de wekelijkse zendtijd van tien uur nog zeer karig, maar
geleidelijk aan kwam hierin enige verbetering. In 1959 waren het al vijftien uur en
weer enkele jaren later, in 1962, had dit aantal zich verdubbeld. Totdat in 1964
Nederland 2 officieel in gebruik werd genomen, moesten de omroepen het met één
zender stellen, wat in de praktijk betekende dat de vijf toen bestaande
omroeporganisaties AVRO, KRO, NCRV, VARA en VPRO per week slechts één avond
of minder ter beschikking hadden.3 In 1967 schiep de Omroepwet ruimte voor nieuwe
omroepen naast de al bestaande. De TROS maakte er meteen gebruik van, later gevolgd
door de EO en de VOO.4 De zendtijd die een omroep kreeg, werd afhankelijk gemaakt
van het aantal leden. De TROS wist in korte tijd zoveel leden te werven dat zij in 1974
al

2

3

4

Voor deze paragraaf is van de volgende publicaties gebruikgemaakt: B. Manschot, Het zijn
de programma's die het 'm doen. Normen en feiten over de televisie-programmering in
Nederland, 1972-1992. Amsterdam 1993; B. Manschot, ‘Televisie en amusement’, in: H.
Wijfjes (red.), Omroep in Nederland. Vijfenzeventig jaar medium en maatschappij, 1919-1994.
Zwolle 1994, 176-205; J. Bardoel, ‘Tussen lering en vermaak. De ontwikkelingsgang van
de Nederlandse omroep’, in: J. Bardoel, J. Bierhoff (red.), Media in Nederland. Feiten en
structuren. 9e dr. Groningen 1997, 10-31. M. Prenger, ‘Vensters op de wereld. Televisie als
informatieverschaffer’, in: idem, 32-50. J. Bardoel, W. Knulst, ‘Een beetje klasse kan geen
kwaad. Beschouwingen bij tien jaar touwtrekken om de culturele taken van de omroep’, in:
F. van Raaij [e.a.] (red.), Communicatie en informatie. Een stand van zaken. Houten (etc.)
1994, 236-264.
AVRO: Algemene Vereniging Radio Omroep. KRO: Katholieke Radio Omroep. NCRV:
Nederlandse Christelijke Radio Vereniging. VARA: Vereniging Arbeiders Radio Amateurs.
VPRO: Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep.
TROS: Televisie Radio Omroep Stichting. EO: Evangelische Omroep. VOO: Veronica Omroep
Organisatie.
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tot de grote omroepen gerekend kon worden. De VOO kreeg deze status pas in 1985.
Beide omroepen kozen voor een populaire programmering en brachten niet alleen
veel series, films en amusement, maar probeerden ook in hun informatieve rubrieken
een populaire aanpak te realiseren door ‘zware’ onderwerpen af te wisselen met
‘lichte’, door een lichtvoetige presentatie en door korte, flitsende reportages.
‘Infotainment’ werd vanaf het begin van de jaren zeventig een snel om zich heen
grijpend verschijnsel. Verwijzend naar de omroep die dit verschijnsel in ons land op
grote schaal heeft gebruikt, staat het hier wel bekend als ‘vertrossing’. Het plaatste
de andere grote omroepen voor een probleem. Zij ontleenden hun legitimiteit aan de
verzuiling en moesten dus hun eigen identiteit overeind zien te houden en waarmaken
dat zij een principiële reden van bestaan hadden. Maar om geen zendtijd te verliezen
moesten zij er tegelijkertijd voor zorgen dat hun ledental op peil bleef. Bovendien
kwam er in 1989 ook van buiten het bestaande omroepbestel concurrentie, doordat
RTL-Veronique (RTL4) toestemming kreeg om commerciële televisie via de kabel
in Nederland te verspreiden. Na een aanloopperiode wist deze omroep in oktober
1990 meer kijkers te trekken dan ieder van de publieke televisiezenders. Hoe hebben
de publieke omroepen op deze ontwikkelingen gereageerd en wat waren de gevolgen
voor kunstprogramma's in het algemeen en voor boekenprogramma's in het bijzonder?
Op het gebied van kunst wordt de Nederlandse publieke omroep geacht een
vierledige taak te vervullen: de omroep is informatiekanaal over kunst en cultuur,
doorgeefluik, producent van adaptaties en is zelf uitdrukking van kunst en cultuur.
De Omroepwet van 1967 schreef de publieke omroepen voor dat hun programmering
‘in redelijke onderlinge verhouding tenminste omvatte onderdelen van culturele,
informatieve, educatieve en verstrooiende aard’.5 In 1988 werd deze omschrijving
in een nieuwe Mediawet aangescherpt; de omroepen moesten voortaan aantonen dat
hun programmapakket voor ten minste 20% uit cultuur, voor 25% uit informatie,
voor 25% uit verstrooiing en voor 5% uit educatie bestond (in een nota van
cultuurminister D'Ancona uit 1991 werd deze eis vereenvoudigd tot minimaal 25%
informatie en 25% cultuur en educatie). Ook moest voortaan minstens de helft van
het programma-aanbod uit eigen of in opdracht gemaakte programma's bestaan.
Sponsoring voor culturele programma's werd toegestaan. In tegenstelling tot andere
programma's mochten culturele producties voor of na uitzendingen gedurende
maximaal vijf seconden reclame-uitingen bevatten. En tot slot kwam er een
‘Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties’, bedoeld om de
kwaliteit van culturele programma's te bevorderen. Nederlandse producties van
‘hoogwaardig artistiek gehalte’ konden voortaan voor een extra bijdrage in aanmerking
komen, bovenop de gebruikelijke programmagelden. Welke programma's aan die
maatstaven voldeden, zou door externe deskundigen beoordeeld worden.
Praatprogramma's over kunst horen volgens de dienst Kijk- en Luisteronderzoek
- die alle uitzendingen volgens internationale richtlijnen registreert - tot de categorie

5

Omroepwet 1967. Hilversum 1967, artikel 35.2.
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‘informatie’ en daarbinnen worden ze gerekend tot de subcategorie ‘zware informatie’
samen met programma's over godsdienst, discussieprogramma's en documentaires.6
Tot de categorie ‘lichte informatie’ behoren talkshows, thematische praatprogramma's,
sportprogramma's en servicerubrieken die informatie geven over vrijetijdsbesteding,
gezondheid, koken enzovoort. Gezien deze ruime definitie hoeft het geen
verwondering te wekken dat de publieke omroep het percentage van 25 voor
informatieve programma's moeiteloos haalt: midden jaren negentig besteedde de
publieke omroep bijna 40% van zijn zendtijd aan informatie. Daar tegenover staat
dat het totale aanbod aan informatie op de Nederlandse televisie - procentueel
beschouwd - sinds het eind van de jaren tachtig is gedaald, terwijl binnen dat aanbod
het aandeel van licht informatieve programma's sterk is toegenomen. De eerste
tendens kan op het conto van de commerciële zenders worden geschreven, bij de
tweede spelen meer factoren een rol. Zo zijn de meeste publieke zenders al ruim voor
de komst van de commerciële omroepen meer talkshows, servicerubrieken en andere
vormen van lichte informatie gaan programmeren: onderdeel van de strijd om de
kijkers die, als gevolg van de ontzuiling en de noodzaak een minimum aantal leden
te hebben, al vanaf het begin van de jaren zeventig losbarstte. Bovendien zorgde de
komst van het derde net in 1988 ervoor dat de omroepen ineens meer zendtijd moesten
vullen en daarbij veelal kozen voor de relatief goedkope en snel te produceren licht
informatieve programma's. Niet alle publieke zenders volgden echter eenzelfde
beleid. De EO en de VPRO stelden hun identiteit voorop en waren er - voorlopig niet op uit een grote omroep te worden. De EO deed, zeker in de eerste jaren van
zijn bestaan, geen enkele concessie aan het ‘infotainment’ en programmeerde alleen
voor zijn eigen evangelische achterban. De VPRO mat zich aan het eind van de jaren
zestig een nieuwe identiteit aan door zich niet langer als exponent van het vrijzinnig
protestantisme te profileren maar door zich te bekeren tot spreekbuis van progressieve,
links-liberale en goed opgeleide jongeren en door zich in de programmering sterk
op deze groep te richten.
Cijfers over het aandeel van informatieve programma's op de Nederlandse televisie
geven geen uitsluitsel over het aandeel van kunst- en boekenprogramma's. Specifiekere
informatie levert het onderzoek van Ben Manschot naar het programma-aanbod van
de Nederlandse televisie in de periode 1972-1992.7 Zijn analyse van de totale zendtijd
laat zien dat aan het begin van de onderzoeksperiode, in het seizoen 1972/1973,
programma's over kunst - waaronder bijvoorbeeld ook uitvoeringen van kunstwerken
vallen - met ruim 3% bescheiden zijn vertegenwoordigd. Binnen dit kleine percentage
neemt kunstinformatie - waartoe we ook boekenprogramma's kunnen rekenen slechts 1,1% in. Door de jaren heen stijgen deze percentages iets (naar 4%
respectievelijk 2,3% in 1990/1991), maar al met al blijft dit voor het totaalbeeld een
magere score. Wanneer de gegevens per omroep worden bekeken blijkt het aan-

6
7

Onder de categorie ‘cultuur’ vallen: serieus drama en cabaret, toneel, opera, ballet, muziek
en architectuur.
Manschot, Het zijn de programma's die het 'm doen.
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deel van kunstprogramma's voor de grote omroepen (AVRO, KRO, NCRV, TROS) nog
lager te liggen, per televisieseizoen schommelen de percentages tussen de 1,1% en
2,4%. De drie kleinere zendgemachtigden, NOS, VPRO en de EO tillen de cijfers
weer naar het iets hogere gemiddelde.8 Bij de NOS was kunst in 1972/1973 met nog
slechts 4% vertegenwoordigd maar het aandeel steeg in de jaren tachtig naar zo'n
10% van de zendtijd. Ook bij de VPRO is kunst geleidelijk aan een steeds belangrijker
plaats gaan innemen met een hoogtepunt in 1982/1983, toen ruim 15% van de zendtijd
hieraan werd besteed. De EO vertoont een patroon dat consistent is met de
verwachting. Veel programma's vallen onder de categorie ‘kunst’, maar nadere
beschouwing leert dat het hier meestal gaat om uitvoeringen van geestelijke liederen.
In de recentere periode lijkt er wat meer ruimte voor andersoortige programma's te
zijn, maar de vaste principes worden niet losgelaten. In 1999 zei Henk Haagoort,
hoofd documentaires bij de EO:
De ruimte in de schema's voor programma's met een laag marktaandeel
neemt af en in die ontwikkeling kiest de EO voor de programma's die het
dichtst bij de missionaire doelstelling van de EO liggen. Anders gezegd:
een kunstprogramma moet het afleggen tegen een ‘verkondigend’
programma.9
Manschot maakt alleen voor het totaal van de omroepen onderscheid tussen
‘kunstprogramma's’ en ‘kunstinformatie’. Per afzonderlijke omroep worden alleen
cijfers vermeld voor de eerste categorie. Een aanvulling op deze gegevens biedt het
onderzoek van Esmée Schilte, dat bestaat uit een kwantitatief overzicht van alle
kunst- en cultuurprogramma's die in het najaar van 1999 op de Nederlandse televisie
werden uitgezonden. Uit dit overzicht blijkt dat van alle aan kunst en cultuur gewijde
programma's 9,2% over literatuur gaat. Uitgesplitst naar zender resulteert dit voor
Nederland 1 in 2%, voor Nederland 2 in 14,6% en voor Nederland 3 in 18% voor
programma's over literatuur. Hiertoe rekent Schilte echter ook algemeen culturele
programma's waarin een item over literatuur is opgenomen en de educatieve
programma's van de RVU (Lezen voor je lijst). Maar ook deze algemene categorisering
maakt duidelijk dat het aanbod aan kunstprogramma's op de Nederlandse televisie
zeer gering is, al pakken de cijfers voor kleine zendgemachtigden als de NOS en de
VPRO met Nederland 3 als hun thuisbasis relatief gunstig uit. Wat tot nu toe echter
nog ontbreekt, zijn specifieke gegevens over het aantal en de spreiding van
programma's waarin boeken inhoudelijk de hoofdmoot vormen.

Aandacht voor boeken op de televisie
Een speciaal programma over beeldende kunst bracht de Nederlandse televisie al in

8
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NOS: Nederlandse Omroep Stichting.
Geciteerd in E. Schilte, Kunst en cultuur op televisie. Amsterdam 2000, 8.
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1959-1960,10 maar aandacht voor literatuur was er voorlopig alleen zijdelings.11 In
1961 werd bijvoorbeeld een televisiebewerking gemaakt van Hou je aan je woord,
een populair radiospel waarin een schrijverspanel zich boog over de betekenis van
woorden en andere taalkundige kwesties.12 Het panel bestond uit de Vlaamse auteur
Karel Jonckheere (voorzitter), Victor van Vriesland, Godfried Bomans, Hella Haasse
en Harry Mulisch. De laatste twee hielden het na één uitzending voor gezien en
werden opgevolgd door Annie M.G. Schmidt en Henri Knap. Aandacht voor boeken
was er ook in de vorm van documentaires of als onderdeel van praatprogramma's.
Chris Blom van uitgeverij Contact maakt bijvoorbeeld melding van een sensationeel
effect dat uitging van een televisie-uitzending over Het Achterhuis van Anne Frank
in mei 1962: ‘Het was gewoon griezelig. Binnen een week gingen er 6000 de deur
uit. Er waren boekhandels die er per week honderden verkochten.’13 Een ander
voorbeeld is het veelbekeken praatprogramma Een groot uur U van Koos Postema,
dat ter gelegenheid van de Boekenweek van 1972 in zijn geheel aan boeken was
gewijd.14 Ook sommige schrijvers wisten goed gebruik te maken van het nieuwe
medium. Jan Cremer trad in november 1967 op in Hoepla, een controversieel
VPRO-programma gemaakt door Wim van der Linden, Hans Verhagen en Wim T.
Schippers.15 Op 23 oktober 1969 verzorgde diezelfde omroep in samenwerking met
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een feestavond voor Gerard van het
Reve, die de P.C. Hooftprijs had ontvangen. De televisieavond werd live uitgezonden
vanuit de Allerheiligste Hartkerk (de Vondelkerk) te Amsterdam en veroorzaakte
veel commotie onder de kijkers.16 Van 1975 tot 1987 las Simon Carmiggelt voor de
VARA voor uit eigen werk en werd daarmee een bekend gezicht op de Nederlandse
televisie.
Verder waren er tot het begin van de jaren tachtig nauwelijks televisieprogramma's
waarin boeken of auteurs inhoudelijk gezien de hoofdmoot vormen. In 1963 en in
1968 zond de AVRO het programma Literaire ontmoetingen uit, gepresenteerd door
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Pierre Janssen verzorgde in dit seizoen voor de AVRO-televisie het programma Kunstgrepen,
dat vier keer werd uitgezonden.
De radio daarentegen bood al vóór de Tweede Wereldoorlog literatuurprogramma's aan.
Verschillende dagbladcritici als A.M. de Jong (VARA), P.H. Ritter jr. (AVRO) en Jan Engelman
(KRO) verzorgden wekelijkse ‘boekenpraatjes’. Na de oorlog werd deze praktijk voortgezet,
de literaire kroniek van Ritter was bijvoorbeeld tot 1957 te beluisteren. Vgl. J.J. van Herpen
(samenst.), Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij de AVRO.
Een boek in documenten. Zutphen 1982.
B. van de Veer, Is er nog iets leuks vanavond? 40 jaar tv-favorieten in Nederland. Utrecht
1991, 33.
R. Boltendal, Boekmakers. Portretten van uitgevers. Amsterdam 1965, 132.
J. Blokker, De kwadratuur van de kwattareep. Zestig jaar Collectieve Propaganda voor het
Nederlandse Boek. Amsterdam 1990, 180.
Van de Veer, Is er nog iets leuks vanavond?, 33.
F. de Rover, ‘20 oktober 1966: proces naar aanleiding van Reve's Nader tot U. Confrontatie
tussen literatuur en godsdienst in Nederland’, in: M.A. Schenkeveld-van der Dussen [e.a.]
(red.), Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Groningen 1993, 788-795.
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Hans Keller.17 Kortlopende reeksen werden in de periode 1975-1977 verzorgd door
de NCRV met het programma Open boek, dat steeds een portret van een schrijver
bevatte, en door de AVRO, die in 1978-1979 Het boek uitzond, waarin interviews
werden gehouden met schrijvers die een zo breed mogelijk scala aan genres
vertegenwoordigden. Na één seizoen werd dit programma omgevormd tot een
cultureel magazine waarin ook vertegenwoordigers van andere kunstdisciplines aan
het woord kwamen.
Vanaf 1980 keerde het tij. Programma's over boeken werden vanaf toen
regelmatiger uitgezonden. In de periode tot 2000 brachten de publieke omroepen in
totaal 22 reeksen boekenprogramma's, waarbij een reeks wordt opgevat als een
programma dat vier keer of vaker is uitgezonden (bijlage I).18 Wanneer we deze
periode van twintig jaar in vier blokken van vijf jaar opdelen, valt op dat in 1980-1985
redelijk wat nieuwe programma's werden uitgezonden, zeven in totaal, maar dat
1990-1995 de meeste productiviteit laat zien (bijlage II). In deze periode werden
negen nieuwe programma's gelanceerd, terwijl Van Dis in de ijsbreker, in 1983 onder
de titel Hier is... Adriaan van Dis begonnen, nog tot 1992 doorliep. In de daaraan
voorafgaande periode 1985-1990 was dit programma het enige boekenprogramma
op de Nederlandse televisie. Het meest recente blok 1995-2000 bracht vijf nieuwe
programma's, waarvan er twee door Michaël Zeeman werden gepresenteerd.19
Over de gehele periode bezien is de VPRO de grootste leverancier van
boekenprogramma's. Tien van de 22 programma's werden door deze omroep gemaakt.
De NOS/NPS en de VARA waren goed voor ieder drie programma's, de AVRO en de
educatieve omroep RVU maakten er ieder twee,20 en de NCRV en de KRO zonden in
het tijdsbestek van twintig jaar elk één boekenprogramma uit. De TROS is de enige
grote publieke omroep die geen enkel programma geheel gewijd aan boeken heeft
verzorgd.21 Bob Bremer, hoofd Programma-ontwikkeling van de tros, zei in 1990:
‘Het gaat ons niet om het geld, maar het is erg moeilijk een boekenprogramma
aantrekkelijk
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Voor gegevens over boekenprogramma's voor 1980 is het Nederlands Instituut voor Beeld
en Geluid (voorheen Nederlands Audiovisueel Archief) te Hilversum geraadpleegd.
Deze cijfers en andere programmagegevens komen uit F. Hoffman [e.a.], Het
boekenprogramma begint. Werkstuk in het kader van het werkcollege ‘Omroep en Kunst’,
Algemene Cultuurwetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2001. Aangevuld met
gegevens uit het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Michaël Zeeman presenteerde verschillende programma's voor de VPRO, waaronder enkele
reeksen van interviews met (internationale) denkers en schrijvers (Laat op de avond na een
korte wandeling...., Leven en werken). Deze reeksen zijn niet als boekenprogramma's
meegeteld omdat het in deze programma's niet in de eerste plaats om de bespreking van
boeken ging. Vgl. S. Aerden, ‘Honderd kilo eruditie’, in: HP/De Tijd, 12 maart 1999, 56-57;
A. Gerrits, ‘“Er zijn ook mensen die nooit fietsen”. Gesprek met tv-presentator Michaël
Zeeman’, in: Boekblad 166 (1999), nr. 37, 10-11.
In het geval van de RVU ging het om hetzelfde programma dat onder een andere titel werd
voortgezet: De literatuurmachine werd Het land van herkomst.
Natuurlijk is er wel geregeld aandacht voor boeken in reguliere praatprogramma's. Zo besloot
Ivo Niehe in 1998 in overleg met Stichting Lezen in zijn T.V. show een onderdeel op te
nemen over jongeren en lezen. Het initiatief werd na één seizoen stopgezet. W. de Graaff,
Even geduld a.u.b. Leesbevordering op radio en televisie. Amsterdam 2000, 75.
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Een schrijverspanel buigt zich over taalkundige kwesties in het televisieprogramma Hou je aan je
woord, 1961. Van links naar rechts Godfried Bomans, presentator Karel Prior, Hella Haasse, Karel
Jonckheere (voorzitter), Victor van Vriesland en Harry Mulisch.

te visualiseren. En bovendien conflicteert het in wezen met het soort publiek waar
wij ons op richten.’22
Hoe valt te verklaren dat op de Nederlandse televisie juist in de eerste helft van
de jaren tachtig een bescheiden stroom boekenprogramma's op gang komt? Het derde
net, dat meer zendtijd bracht en speciaal bedoeld was voor culturele en informatieve
programma's, deed pas in 1988 zijn intrede.23 Wel kan worden vastgesteld dat de
groei van het aantal boekenprogramma's op de Nederlandse televisie min of meer
parallel loopt met de groeiende aandacht voor literatuur en cultuur in de schrijvende
pers.24 Vanaf de jaren zeventig ruimden de redacties van dag- en weekbladen
aanzienlijk meer plaats in voor de berichtgeving over boeken. Waar voorheen werd
volstaan met een letterkundige kroniek of hoogstens een literaire pagina per week,
gingen steeds meer bladen ertoe over een aantal pagina's literaire berichtgeving op
te nemen. Uit onderzoek naar de ontwikkeling van de redactionele ruimte voor
literatuur en andere kunstdisciplines in NRC Handelsblad, de Volkskrant, De Telegraaf
en Algemeen Dagblad in de periode 1965-1990 blijkt dat de ruimte voor kunst in
1990 ruim twee keer zo groot was als in 1970.25 Deze uitbreiding hing onder meer
samen met een verbreding van het in kunst en literatuur geïnteresseerde publiek.
Nederlanders kregen in deze periode steeds meer geld en vrije tijd te besteden en ze
waren steeds vaker - ook in literair en cultureel opzicht - hoger opgeleid.26 Verder
spelen ook ontwikkelingen op het gebied van de productie en distributie van literatuur
een rol. Een
22
23
24

25

26

Geciteerd in P. Nijssen, ‘Bij halve en hele plannen blijft versnippering een zegen. Boeken
op radio & tv’, in: Boekblad 157 (1990), nr. 41, 14-15: 14.
Aan deze specifieke programmering kwam per oktober 1992 weer een einde, omdat toen een
nieuwe zenderindeling op basis van drie gelijkwaardige netten van kracht werd.
Vgl. N. van Dijk, S. Janssen, ‘De reuzen voorbij. De metamorfose van de literaire kritiek in
de pers sedert 1965’, in: J. Bardoel [e.a.] (red.), Journalistieke cultuur in Nederland.
Amsterdam 2002, 208-235.
S. Janssen, ‘Art journalism and cultural change. The coverage of the arts in Dutch newspapers
1965-1990’, in: Poetics. Journal of empirical research on culture, the media and the arts 26
(1999), 329-348.
W. Knulst, Van vaudeville tot video. Een empirisch-theoretische studie naar verschuivingen
in het uitgaan en gebruik van de media sinds de jaren vijftig. Rijswijk 1989, 49 en 261.
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groeiend aanbod van goedkope literaire pocket- en paperbackuitgaven, het
laagdrempeliger worden van de boekhandel, de succesvolle ‘revival’ van de
boekenclubs en een sterke algemene groei van het aanbod van literatuur.27
Het is goed denkbaar dat de zendgemachtigden, gezien de algemeen groeiende
belangstelling voor cultuur, de tijd begin jaren tachtig rijp achtten voor
boekenprogramma's en meenden daarmee een redelijk kijkerspubliek te kunnen
bereiken. Dit idee moet bij de VPRO dan sterker geleefd hebben dan bij de andere
omroepen, want deze omroep verzorgde in de periode 1980-1985 vier
boekenprogramma's, de NOS, VARA en AVRO waren goed voor de andere drie
programma's. Zoals gezegd ging de VPRO, in tegenstelling tot de grote publieke
omroepen, niet mee in het maken van programma's met een hoog amusementsgehalte.
Deze zender profileerde zich als spreekbuis van progressieve, goed opgeleide jongeren
en in de programmering werd ook sterk met deze doelgroep rekening gehouden. De
begin jaren tachtig uitgezonden boekenprogramma's, gepresenteerd door
respectievelijk Harry Mulisch, Adriaan van Dis en Frans Boenders, pasten binnen
deze tendens (zie bijlage I). Dat geldt ook voor het programma Beeldspraak literair
van de NOS, dat werd gepresenteerd door Wim T. Schippers. De andere twee
programma's, Van boeken bezeten (AVRO) en Büch's boeken (VARA), waren op een
breder publiek gericht en bevatten dan ook meer elementen waarmee men zo'n breder
publiek wilde aanspreken.
Natuurlijk spelen bij de programmering van televisiezendtijd ook andere factoren
een rol, zoals de regelgeving en de financiële ondersteuning van de overheid. Zo zou
je verwachten dat het relatief grote aantal boekenprogramma's in de eerste helft van
de jaren negentig mede verklaard kan worden doordat in 1988 het Stimuleringsfonds
Nederlandse Culturele Omroepproducties in het leven werd geroepen. Dit fonds, dat
gedeeltelijk wordt gefinancierd uit STER-opbrengsten en jaarlijks over minimaal
vijftien miljoen euro beschikt, geeft steun aan programma's met een hoogwaardig
artistiek gehalte die niet tot het reguliere programma-aanbod behoren.28 Daarnaast
moet de gevraagde subsidie in een redelijke verhouding staan tot de totale
productiekosten en de eigen bijdrage van de omroep.
In hoeverre hebben boekenprogramma's van het bestaan van het Stimuleringsfonds
kunnen profiteren? In 1998 werd een overzicht gemaakt van alle programma's die
sinds het bestaan van het fonds subsidie hadden gekregen. Daaruit blijkt dat
boekenprogramma's maar zelden voor financiële ondersteuning in aanmerking
kwamen.29 De literatuurmachine en Het land van herkomst (RVU, 1991 en 1993)
kregen een
27

28

29

Zo brachten de gezamenlijke Nederlandse uitgevers in 1971 en 1985 respectievelijk 758 en
1301 nieuwe prozatitels (romans en novellen) op de markt. Daarnaast werden in deze jaren
ook nog eens 415 en 654 prozawerken herdrukt. Boekenvakboek. Cijfergids voor de
informatiesektor 1980. Amsterdam (etc.) [1981], 76; Boekenvakboek 1986. Cijfergids voor
de informatiesector. [Amsterdam 1986], 29.
Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties. Jaarverslag 1991.
Hilversum 1992, 9-10; D. Limburg, ‘Oudewijvenpraat: afwijzen. Veel van de “betere”
tv-programma's komen tot stand met steun van het Stimuleringsfonds’, in: NRC Handelsblad,
7 juni 2002.
R. van Gemeren (samenst. en red.), 1988 Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele
Omroepproducties 1998. Amsterdam 1998, 55-56.
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subsidie van 280.000 gulden en Favoriete schrijvers (VARA, 1992) kreeg 209.000
gulden.30 Hier speelt vermoedelijk mee dat het Stimuleringsfonds geen series
ondersteunt die uit ‘praatprogramma's’ bestaan, de vorm waarin boekenprogramma's
nu eenmaal vaak worden gegoten.
Van het Stimuleringsfonds moesten boekenprogramma's het dus niet hebben, maar
begin jaren negentig boden ook andere instanties af en toe soelaas. De mogelijkheid
tot financiering kan ten grondslag hebben gelegen aan de voorzichtige groei van het
aantal boekenprogramma's in deze periode. Vijf van de tien in deze periode
uitgezonden programma's werden financieel of anderszins gesponsord. Zo werd het
KRO-programma Ik heb al een boek mede mogelijk gemaakt door een subsidie van
50.000 gulden van het ministerie van WVC, terwijl de Stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) een gedeelte van de publiciteit voor
haar rekening nam.31 Hollands decor, door de AVRO uitgezonden, werd ook publicitair
ondersteund door de CPNB en kreeg daarnaast medewerking van de ANWB, die naar
aanleiding van het programma wandel- en fietsroutes uitzette. Voor Boek in Waterland
kreeg de NCRV per aflevering 10.000 gulden sponsorgeld van boekhandelsketen
Libris, die in ruil daarvoor vijf seconden mocht gebruiken voor een reclame-uiting.
Vanaf 1994 hield ook de Stichting Lezen zich bezig met het bevorderen van het
lezen via radio en televisie.32 Het ministerie van OC&W stelde per jaar ruim twee
miljoen gulden beschikbaar, afkomstig uit de rente van de reserves van de
omroepbijdrage.33 Stichting Lezen adviseerde de Staatssecretaris met betrekking tot
de besteding van dit geld en had daarbij een stimulerende taak. Omroepen waren
zelf verplicht het merendeel van de productiekosten te dragen. In opdracht van de
Stichting Lezen en de CPNB werd bijvoorbeeld een onderzoek verricht naar het effect
op de boekenverkoop en op uitleencijfers van een tweede serie van Ik heb al een
boek, die van november 1995 tot eind mei 1996 werd uitgezonden.34 In de pers werd
enthousiast melding gemaakt van een gunstig effect op koop- en leengedrag, maar
uit het onderzoek bleek dat met name een specifieke groep kijkers werd beïnvloed,
namelijk hoger opgeleiden die toch al veel boeken kochten of leenden. Bij de
uitleningen bleef
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M. Litjens, Boeken en de televisie. Tussen idealisme en commercie. De rol van publiciteit
en informatie bij de verkoop van literaire boeken in Nederland. Doctoraalscriptie Algemene
Letteren, VU 1992, 36.
T. Bouhkim [e.a.], ‘Ik heb al een boek’. Een onderzoek naar de totstandkoming en de
voortijdige stopzetting van het televisieprogramma ‘Ik heb al een boek’. Werkstuk Culturele
Studies, UvA 1992.
M. Sanders-ten Holte, ‘Inleiding’, in: W. de Graaff (samenst.), Books on screen. Promoting
reading through the audiovisual media. Amsterdam 1997, 1; B. Wiebenga, ‘Inleiding’, in:
De Graaff, Even geduld a.u.b., 4-5.
Met ingang van 2001 is deze geoormerkte subsidie weer vervallen.
Het onderzoek werd uitgevoerd door de Onderzoeksgroep Kunst, Beleid & Management
van de Rijksuniversiteit Groningen. R. de Vries, R. Ohlsen, Leesbevordering op televisie.
Een onderzoek naar effecten van het tv-programma ‘Ik heb al een boek’. Groningen 1995.
Een soortgelijk, kleinschaliger onderzoek was verricht voor de eerste serie programma's uit
1991: R. de Vries, R. Ohlsen, Ik heb al een boek. Een onderzoek naar effecten van het
tv-programma ‘Ik heb al een boek’. Groningen 1991.
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het effect beperkt tot een kortstondige stijging van de uitleencijfers van één schrijver.
Het betrof Henny Thijssing-Boer, een schrijfster van streekromans die toch al veel
werden uitgeleend.

Boeken en televisie: geen succes
Een aantal van 22 boekenprogramma's over een periode van twintig jaar lijkt een
rijke oogst, maar het is veelzeggend dat, op de VPRO-programma's van Adriaan van
Dis en van Michaël Zeeman na, geen enkel boekenprogramma succesvol genoeg
was voor prolongatie. Alle programma's werden na een of twee seizoenen stopgezet,
in een enkel geval werd een programma omgevormd tot een algemeen cultureel
programma waarin ook andere kunstdisciplines aan bod kwamen. De conclusie dat
televisie en boeken niet goed samengaan, lijkt onvermijdelijk. Maar waarom was
het programma van Van Dis wel succesvol genoeg om het negen jaar lang vol te
houden en waarom zijn andere programma's zo'n vroege dood gestorven?
Hier is... Adriaan van Dis werd van maart 1983 tot mei 1992 door de VPRO
uitgezonden. Het haalde hoge kijkcijfers, in de hoogtijdagen meer dan een miljoen,
en de waarderingscijfers lagen altijd ruim boven de zeven. Het programma wist een
geweldige impuls aan de boekenbranche te geven. Boekblad, vakorgaan van de
Nederlandse boekenbranche, becijferde dat het promotionele effect van Hier is...
Adriaan van Dis voor zo'n vijftig miljoen gulden aan extra omzet had gezorgd.35
Voor een aantal schrijvers die te gast waren had het programma een aanwijsbaar
positief effect op de verkoopcijfers van hun boeken, hetgeen werd aangeduid als het
zogenaamde ‘Van Dis-effect’.36 Overigens hebben van dit effect maar relatief weinig
Nederlandse auteurs kunnen profiteren. Per jaar werden gemiddeld negen Nederlandse
tegenover zestien buitenlandse gasten uitgenodigd.37 Het overwicht van buitenlandse
auteurs was volgens Van Dis zelf het gevolg van het feit dat Nederlandse uitgevers
het programma erg onder druk zette: ‘Wij hebben altijd geprobeerd afstand te nemen.
Maar je krijgt te maken met ongeduldige uitgevers die een half boek op je fax zetten,
zodat je als je thuiskomt zeven meter papier in je werkkamer hebt liggen’.38
Het succes van het programma van Van Dis is niet eenduidig of objectief
aanwijsbaar, maar er zijn wel factoren te noemen die vermoedelijk hebben bijgedragen
aan het succes: een aansprekende presentator met kennis van zaken, interessante gas-
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F. Spek, ‘Hoeveel?’, in: Boekblad 159 (1992), nr. 18, 4.
Voor Hugo Claus' Het verdriet van België, voor Frans Pointl en voor G.L. Durlacher. Vgl.
J. Goedegebuure, ‘16 maart 1983: eerste uitzending van het televisieprogramma “Hier is
Adriaan van Dis”. De invloed van de media op het literaire bedrijf’, in: Schenkeveld-van der
Dussen [e.a.] (red.), Nederlandse literatuur, een geschiedenis, 846-852: 847; L. Duyvendak,
‘Literatuur en publiek’, in: P. Zeeman (red.), Literatuur en context. Een inleiding in de
literatuurwetenschap. Nijmegen 1991, 328-332.
P. Nijssen, Mekka. Jaarboek voor lezers. Amsterdam (etc.) 1993, 44-46.
P. Nijssen, ‘De wording van een handelsmerk. Na tweehonderd interviews stopt Adriaan
van Dis’, in: Boekblad 159 (1992), nr. 19, 12-15: 15.
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ten die iets te vertellen hadden en de vaste zondagavond-programmering op prime
time. Waren deze ingrediënten bij de andere boekenprogramma's afwezig of zijn er
andere factoren die een rol hebben gespeeld bij het voortijdige einde van deze
programma's? Hoe komt het dat een lange boekentraditie op de Nederlandse televisie
in tegenstelling tot landen als Duitsland en Frankrijk ontbreekt?39

Adriaan van Dis in gesprek met Freek de Jonge tijdens een opname van Hier is... Adriaan van Dis in
1983.

In de eerste plaats is geopperd dat de presentatoren van boekenprogramma's niet
goed waren toegerust voor hun taak. Hugo Brandt Corstius zei over de presentator
van het door de VPRO uitgezonden programma Tussen dag en nacht:
Maarten 't Hart kan veel dingen, maar interviewen is daar niet bij. Waar
Meijer [= Ischa Meijer] zijn gasten tot loslippigheid tracht te verleiden
door een hoog tempo af te dwingen, daar brengt Maarten zijn
gesprekspartners in een droomloze slaap door al zijn irrelevante
opmerkingen driemaal te herhalen.40
En NRC-recensent Reinjan Mulder noemde Hans Born, voormalig
reclametekstschrijver en presentator van Boek in Waterland ‘een gereformeerde
droogstoppel, die aan de lopende band domme vragen stelt’.41 Natuurlijk zijn dit
persoonlijke meningen, maar vast staat dat degenen die Nederlandse
boekenprogramma's hebben gepresenteerd veelal niet waren geschoold als journalist,
programmamaker of presentator.
39
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In Duitsland maakte Marcel Reich-Ranicki van 1987 tot december 2001 een
boekenprogramma, Literarisches Quartett, dat circa een miljoen kijkers trok. Vgl. X. Schutte,
‘Marcel Reich-Ranicki. Een tomeloze liefde voor de literatuur’, in: Vrij Nederland, 10 juni
2000, 68-69. In Frankrijk trok Aphostrophes, het boekenprogramma dat van 1975 tot 1987
door Bernard Pivot werd gepresenteerd, tussen de drie en vijf miljoen kijkers. Uit een
onderzoek van Livres hebdo bleek dat bijna 82% van de best verkochte romans op de Franse
boekenmarkt eerder bij Apostrophes te zien waren. Zie K. Groet, ‘Bernard Pivot: pyromaan
en brandweerman tegelijk. “Apostrophes” zet Franse boekenbranche in beweging’, in:
Boekblad 155 (1988), nr. 44, 10-11. Voor Pivots programma geldt echter - net zoals voor
het programma van Van Dis - dat het leeuwendeel van de boeken die in het programma te
zien waren, niet tot de bestsellerlijsten wist door te dringen. Zie de uitvoerige analyse van
E. Brasey, L'effet Pivot. Paris 1987.
H. Brandt Corstius, ‘Moet men zich laten martelen en mangelen? De Nederlandse
schrijver op televisie’, in: NRC Handelsblad, 19 november 1993.
Geciteerd in Th. van den Bergh, ‘De erfenis van Van Dis’, in: VPRO gids, 11-17 december
1999, 11.
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Van de 22 boekenprogramma's uit bijlage I hadden er vier geen presentator.42 Voor
de overige programma's werden mensen aangezocht die het schrijverschap zelf
beoefenden (Harry Mulisch, Boudewijn Büch, Maarten 't Hart), die actief waren in
het boekenvak (uitgever Martin Ros, criticus Michaël Zeeman en boekhandelaar
Albert Hogeveen) of die hun sporen op een heel andere terrein hadden verdiend en
bekendheid genoten als televisiepersoonlijkheid (Erik van Muiswinkel, Willem
Nijholt, Hans Born, Midas Dekkers).
Als tweede reden voor het zo jammerlijk falen van Nederlandse boekenprogramma's
is vaak genoemd dat schrijvers geen goede sprekers zijn en het op televisie niet ‘goed
doen’. Dat zal voor een aantal schrijvers ongetwijfeld het geval zijn, maar daar
tegenover staat dat een aanzienlijk aantal van hen de weg naar Hilversum goed weten
te vinden. Veel schrijvers zijn actief bezig met de promotie van hun eigen werk en
zijn zich kennelijk goed bewust van het effect dat een televisieoptreden kan hebben.
‘Zet de televisie aan en al gauw duikt een pratend hoofd op. Dat hoofd behoort vaak
een schrijver toe. Joost Zwagerman, Tom Lanoye, Manon Uphoff, Ronald Giphart
- het zijn graag geziene gasten.’43 Ook Cornald Maas, eindredacteur van het
VPRO-cultuurmagazine De plantage, was van mening: ‘Er wordt altijd veel geklaagd
door uitgevers, en door de CPNB, maar je kunt tegenwoordig geen programma
aanzetten of er komt wel een schrijver opdraven’.44
Een andere veelgehoorde klacht is dat boeken zich slecht lenen voor een
televisieprogramma omdat er nauwelijks een audiovisueel aspect aan een literair
werk zit.45 Midas Dekkers was bijvoorbeeld van mening dat de bestaande
boekenprogramma's op televisie eigenlijk radioprogramma's waren. Over zijn eigen
op stapel staande programma zei hij: ‘Wij gaan het medium tv eindelijk gebruiken’,
en: ‘Je moet geen lettertjes vertalen in een gesprek, dat is televisie van het jaar nul.’46
Door onder meer gebruik te maken van archiefbeelden en zich te richten op het maken
van het boek zelf, hoopte Dekkers met Eerste druk met Midas een half miljoen kijkers
te trekken. Hij maakte het programma samen met een driekoppige redactie bij
productiemaatschappij ID&DTV, het werd uitgezonden op prime time en kreeg van
de VARA een flink budget mee, maar het trok niet genoeg kijkers en werd in 1999 na
korte tijd weer van het scherm gehaald. De meest gebruikte vorm die de omroepen
op de Nederlandse televisie voor boekenprogramma's hanteren is het interviewen
van auteurs in een studio of op locatie. Een verwante vorm die regelmatig wordt
gebruikt is het zo-

42
43
44
45

46

Het ging in deze gevallen om programma's waarin een schrijver werd geportretteerd of waarin
uitsluitend uit een boek werd voorgelezen.
Van den Bergh, ‘De erfenis van Van Dis’, 11. Vgl. ook A. Gerrits, ‘Karel of Koffietijd:
literatuur past kennelijk overal’, in: Boekblad 164 (1997), nr. 39, 12-14.
J. Vonkeman, ‘“Gek genoeg zijn uitgevers vaak niet zo alert”’, in: Boekblad 163 (1996), nr.
39, 12-13: 13.
Er zijn altijd wel veel boekenprogramma's op de radio geweest. M. Damman,
Kunstprogramma's op de Nederlandse radio. Doctoraalscriptie Instituut voor
Theaterwetenschap, RUU, 1983.
A. Gerrits, ‘“We richten ons op het Libris-publiek”’, in: Boekblad 166 (1999), nr. 38, 14-15:
14.
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genaamde tafelgesprek. Onder leiding van een presentator vindt binnen de muren
van een studio een discussie plaats met verschillende gasten, vaak afkomstig uit de
wereld van het boek of de literaire kritiek. Door de jaren heen zijn er verschillende
pogingen gewaagd om andersoortige progamma's te maken over boeken en literatuur.
Daarbij stond het entertainmentgehalte vaak hoog in het vaandel. Dit gebeurde
bijvoorbeeld door een televisiepersoonlijkheid als presentator te nemen, door de
inhoud gevarieerd te houden met korte en afwisselende items en door niet alleen
schrijvers of critici maar ook lezers aan het woord te laten. De eerste reeks die een
afwijkende formule kende was Büch's boeken, door de VARA uitgezonden in 1984
en 1985. Een vast onderdeel van dit door Boudewijn Büch gepresenteerde programma
was het ‘mimen’ van boektitels, die dan geraden dienden te worden door de kijker.
Ook Ik heb al een boek behoorde tot deze categorie. Aad van den Heuvel en Erik
van Muiswinkel, beiden al bekend door Ook dat nog, het consumentenprogramma
van de KRO, prezen hierin op onorthodoxe wijze boeken aan samen met Martin Ros,
oud-hoofdredacteur van uitgeverij De Arbeiderspers. Afwijkende formules hadden
ook Hollands decor, waarin acteur Willem Nijholt een literaire wandeling maakte
aan de hand van een bepaald boek,47 en Boek in Waterland, dat gedurende drie
maanden eens in de twee weken werd uitgezonden door de NCRV en dat zich duidelijk
richtte op een breed publiek: ‘Het programma gaat over wat men “literatuur” noemt.
Het richt zich niet alleen op mensen die altijd al bezig zijn met literatuur. Het wil
niet belerend zijn, niet elitair, maar juist heel open, en vooral toegankelijk.’48 Om dit
te realiseren namen

‘Wat mag ik voor u inschenken: water of wijn?’ Gastheer Adriaan van Dis op het omslag van de VPRO
gids, 1985. Ontwerp: Ron van Roon.

de programmamakers regelmatig een kijkje in de boekenkast van een bekende
Nederlander en lieten zij gedetineerden hun favoriete gedicht voorlezen.
Een laatste oorzaak die is genoemd voor het mislukken van boekenprogramma's
is het ongunstige tijdstip waarop ze worden uitgezonden. Een succesvol programma
als dat van Adriaan van Dis werd wel op prime time uitgezonden, maar dat is geen
47
48

Dit programma duurde slechts elf minuten, de bespreking van een boek bleef daarom
noodgedwongen beperkt.
Libris-boekenmagazine, maart 1992, 11.
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garantie voor succes. Het in 1999 uitgezonden programma van Midas Dekkers was
ook op een gunstig tijdstip te zien, maar trok niet voldoende kijkers. Feit is wel dat
het overgrote deel van de boekenprogramma's heel vroeg of juist heel laat op de

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 10

77
avond werd uitgezonden.49 Dertien van de 22 boekenprogramma's uit de periode
1980-2000 waren na half elf 's avonds te bekijken en tien van deze dertien
programma's zelfs na elf uur. Drie programma's werden in de middag of vroege
avond uitgezonden.50 Over het belang van de programmering van kunstprogramma's
op een tijdstip dat de meeste kijkers voor de buis zitten, zijn de meningen verdeeld.
Voor Hanneke Groenteman, presentator van het VPRO-programma De plantage, staat
de late programmering symbool voor de slechte en respectloze manier waarop de
publieke omroepen met kunstprogramma's omgaan: ‘Persoonlijk zit ik al zeven jaar
goed op zondagmiddag, maar als nieuw programma mag je het eerst een jaartje
uitproberen. Vervolgens zetten ze je om twaalf uur 's nachts, of elke week op een
ander tijdstip. Zo kun je toch geen publiek aan je binden?’51 Maar volgens Hella
Liefting, eindredacteur van het NPS-kunstmagazine C-land, is een programmering
van kunstprogramma's op prime time helemaal niet zo gunstig:
Je kunt niet een breed publiek bereiken èn een debat voeren dat voor
mensen uit het veld interessant is. Door op prime time uit te zenden,
verplicht je jezelf de strijd aan te gaan om de kijkcijfers en dan ga je de
concurrentie aan met alle andere prime time programma's op alle acht
Nederlandse zenders. Voetbal en programma's als Big Brother worden
daarmee de concurrenten en daar verlies je het zonder meer van.52

Tot besluit
Met kunst- en boekenprogramma's kun je geen groot publiek bereiken. Misschien is
dit wel de belangrijkste reden voor het korte bestaan van deze programma's. Zelfs
Adriaan van Dis zei met zijn programma - dat toch geldt als het meest succesvolle
boekenprogramma op de Nederlandse televisie - een kijkdichtheid te hebben waarmee
hij voor de VARA, de AVRO of de TROS niet eens een programma zou mogen maken.53
Uit onderzoek dat de Stichting Speurwerk in de jaren tachtig uitvoerde, bleek dat de
televisie slechts in bescheiden mate gold als een bron van informatie over boeken.54
De reden hiervoor was dat televisieprogramma's over boeken door een groot deel
van de Nederlandse bevolking niet werden gezien. De helft van de ondervraagden
zei nooit naar boekenprogramma's te kijken en 31% deed dat naar eigen zeggen

49
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51
52
53
54

In tegenstelling tot de situatie in België, waar kunstprogramma's doorgaans wel op prime
time worden uitgezonden. Schilte, Kunst en cultuur op televisie, 69.
Dat het tijdstip van uitzenden van grote invloed kan zijn op de kijkcijfers blijkt uit het geval
van Pitch, een programma met dans- en muziekregistraties van de NOS. Een verschuiving
van de uitzendtijd van negen uur naar halftwaalf 's avonds kostte het programma 30.000
kijkers. Naar het programma keken eerst 75.000 en daarna 45.000 mensen. M. van Hulten,
‘Kunst versus kijkcijfers’, in: de Volkskrant, 20 oktober 2000.
Geciteerd in Van Hulten, ‘Kunst versus kijkcijfers’.
Geciteerd in Schilte, Kunst en cultuur op televisie, 15.
C. Spoor, ‘Het SDAP-gevoel van Adriaan van Dis’, in: De Tijd, 16 maart 1990, 56-57.
Boekenvakboek 1986, tabel 11.1 en 11.2.
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af en toe. Een op de vijf ondervraagden (18%) zei zeer vaak of geregeld te kijken
naar boekenprogramma's zoals die van Adriaan van Dis of Boudewijn Büch.
Met boekenprogramma's zal nooit een groot publiek bereikt kunnen worden.
Dergelijke programma's hebben daarom geen hoge prioriteit voor omroepen die veel
belang aan kijkcijfers hechten. En als ze al worden uitgezonden, krijgen ze weinig
tot geen ruimte om zich ook op de langere termijn te bewijzen. Dat blijkt uit het
roemloze einde van de meeste programma's die in de afgelopen twintig jaar de revue
passeerden. Een nieuwe zenderindeling, een ander programma dat investeringen
vereiste, slechte recensies of een presentator die het voor gezien hield, het was
voldoende om een boekenprogramma van de buis te halen. Het valt niet te verwachten
dat deze gang van zaken snel zal veranderen. Omroepen moeten bereid zijn
commerciële overwegingen overboord te zetten en lagere kijkcijfers voor lief te
nemen, en dat blijkt een steeds moeilijker punt te zijn. Zelfs voor de omroep die op
het gebied van kunst- en boekenprogramma's een naam heeft hoog te houden. ‘Niet
alleen kunstprogramma's, maar alle smalle programma's staan onder druk’, zegt
Sybren Piersma, voorzitter van de VPRO. ‘Ik zou ook liever minder over kijkcijfers
en marktaandelen praten, maar door de concurrentie van de commerciëlen moeten
we breed programmeren op prime time.’55 Zelfs Henk Kraima, directeur van de CPNB,
heeft eieren voor zijn geld gekozen en geeft de voorkeur aan versnipperde aandacht
voor boeken in reguliere programma's: ‘Als ik voor de extreme keuze zou staan, zou
ik voor algemene talkshows kiezen en niet voor specifieke boekenprogramma's. Niet
dat die niet welkom zijn, integendeel zelfs, maar met gespreide aandacht bereik je
een veel groter publiek’.56 En dus lijkt het er sterk op dat het verlangen van Herman
Franke (en vele andere boekenliefhebbers) naar een regulier en regelmatig
boekenprogramma voorlopig niet zal worden ingelost.

55
56

Geciteerd in Van Hulten, ‘Kunst versus kijkcijfers’.
Nijssen, ‘Bij halve en hele plannen blijft versnippering een zegen’, 15.
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Bijlage I Reeksen boekenprogramma's op de Nederlandse televisie van
1980 tot 2000
Programma's die vaker dan vier keer werden uitgezonden, zijn in dit overzicht
opgenomen. Ook programma's die onder een andere titel maar in feite als vervolg
van een eerder programma zijn voortgezet, zijn als nieuw programma meegeteld.
Titel:

De schrijvers

Zendgemachtigde:

VPRO

Looptijd:

1981

Uitzendtijdstip:

00.02-00.43

Serie praatprogramma's waarin schrijvers onder leiding van Harry Mulisch
discussiëren over literatuur en aanverwante onderwerpen.
Titel:

De letteren

Zendgemachtigde:

VPRO

Looptijd:

1981-1982

Uitzendtijdstip:

23.03-23.48

Serie literaire programma's onder anderen gepresenteerd door Harry Mulisch.
Titel:

Van boeken bezeten

Zendgemachtigde:

AVRO

Looptijd:

1982-1983

Uitzendtijdstip:

22.32-23.08

Praatprogramma waarin auteurs onder leiding van Martin Ros over boeken
discussiëren en waarin telkens een ander thema centraal staat. Ros beveelt tussendoor
enkele boeken aan de kijker aan.
Titel:

Hier is... Adriaan van Dis

Zendgemachtigde:

VPRO

Looptijd:

1983-1986

Uitzendtijdstip:

21.01-22.00

Talkshow over boeken waarin Adriaan van Dis binnen- en buitenlandse gasten
ontvangt uit de wereld van kunst, literatuur en wetenschap. Ook uitgezonden als
Van Dis in De Balie en Van Dis in De IJsbreker (1987-1992).
Titel:

Beeldspraak literair

Zendgemachtigde:

NOS
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Looptijd:

1983

Uitzendtijdstip:

14.30-15.00

Presentator K. Schippers in gesprek met auteurs over de totstandkoming van boeken,
het proces van schrijven en de ontwikkeling van het schrijverschap.
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Titel:

Büch's boeken

Zendgemachtigde:

VARA

Looptijd:

1984-1985

Uitzendtijdstip:

17.35-18.05

Informatief programma over boeken en schrijvers gepresenteerd door Boudewijn
Büch. Vaste onderdelen: boekbesprekingen, boeken-topvijf en een boekenspelletje.
Titel:

Literatuur

Zendgemachtigde:

VPRO

Looptijd:

1984

Uitzendtijdstip:

22.30-23.08

Serie van vijf programma's waarin Frans Boenders een rondetafelgesprek voert met
schrijvers uit binnen- en buitenland.
Titel:

Van Dis in De IJsbreker

Zendgemachtigde:

VPRO

Looptijd:

1987-1992

Uitzendtijdstip:

20.25-21.30

Voorzetting van Hier is... Adriaan van Dis (1983-1986).
Titel:

Hollands decor

Zendgemachtigde:

AVRO

Looptijd:

1991-1992

Uitzendtijdstip:

23.52-00.04

Willem Nijholt maakt een literaire wandeling of fietstocht aan de hand van een
boek.
Titel:

Ik heb al een boek

Zendgemachtigde:

KRO

Looptijd:

1991 en 1994-1995

Uitzendtijdstip

17.59-18.29

Serie praatprogramma's over boeken gepresenteerd door Aad van den Heuvel, Erik
van Muiswinkel en Martin Ros. Vaste onderdelen: de boeken-tip-vijf, de
boekenkeuze van een bekende Nederlander, een kijkersvraag en de keuze van een
bibliotheek-bezoeker.
Titel:

Boek in Waterland
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Zendgemachtigde:

NCRV

Looptijd:

1991-1992

Uitzendtijdstip:

21.30-22.08

Tweewekelijks programma over boeken en schrijvers, poëzie en dichters
gepresenteerd door Hans Born.
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Titel:

De literatuurmachine

Zendgemachtigde:

RVU

Looptijd:

1991

Uitzendtijdstip:

20.25-20.50

Programma over boeken en schrijvers, waarin steeds één thema centraal staat. Via
docu-vertellingen worden schrijvers aan het woord gelaten.
Titel:

Favoriete schrijvers

Zendgemachtigde:

VARA

Looptijd:

1992

Uitzendtijdstip:

22.42-23.15

Programma waarin twee schrijvers worden geportretteerd.
Titel:

Passages

Zendgemachtigde:

NOS en NPS

Looptijd:

1992-1994: in 1995 twee extra
afleveringen door de NPS

Uitzendtijdstip:

23.05-23.55

Wekelijks literair programma waarin enkele schrijvers en deskundigen onder leiding
van Philip Freriks praten over literaire, culturele en maatschappelijke kwesties.
Titel:

Het land van herkomst

Zendgemachtigde:

RVU

Looptijd:

1993

Uitzendtijdstip:

23.25-23.59

Vervolg op De literatuurmachine. Per aflevering worden twee auteurs met een
‘gemeenschappelijke herkomst’ en een verschillende visie tegenover elkaar gezet.
Titel:

Tussen dag en nacht

Zendgemachtigde:

VPRO

Looptijd:

1993

Uitzendtijdstip:

23.10-23.54

Wekelijks praatprogramma waarin Maarten 't Hart een gesprek met schrijvers en
publicisten over een bepaald thema leidt, nadat hij hen eerst afzonderlijk over het
onderwerp heeft geïnterviewd.
Titel:

Nachtsalon
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Zendgemachtigde:

VPRO

Looptijd:

1994

Uitzendtijdstip:

23.21-00.11

Serie praatprogramma's waarin Michaël Zeeman met schrijvers praat over de ideeën
en meningen die ten grondslag liggen aan hun werk.
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Titel:

Een koffer vol boeken

Zendgemachtigde:

NPS

Looptijd:

1996

Uitzendtijdstip:

23.09-23.47

Literair programma over boeken en vakantie, uitgezonden gedurende de
zomermaanden. Presentator Albert Hogeveen, boekhandelaar in Groningen, praat
met dichters, uitgevers en verzamelaars op diverse locaties in Nederland en België.
Titel:

Zeeman met boeken

Zendgemachtigde:

VPRO

Looptijd:

1996-2000

Uitzendtijdstip:

23.29-00.15

Maandelijks literair programma met publiek vanuit De Balie te Amsterdam, waarin
gasten onder leiding van Michaël Zeeman discussiëren over recent verschenen
boeken.
Titel:

Kamer met uitzicht

Zendgemachtigde:

VPRO

Looptijd:

1998

Uitzendtijdstip:

20.54-21.40

Serie literaire programma's waarin Michaël Zeeman in de Marine Safety in
Rotterdam buitenlandse schrijvers ontvangt.
Titel:

Dode dichters almanak

Zendgemachtigde:

VPRO

Looptijd:

1998-2000

Uitzendtijdstip:

00.09-00.11

Serie dagsluitingen bestaande uit archiefmateriaal waarin een reeds overleden dichter
voorleest uit eigen werk.
Titel:

Eerste druk met Midas

Zendgemachtigde:

VARA

Looptijd:

1999

Uitzendtijdstip:

20.56-21.21

Serie programma's geïnspireerd door een of meer recente boeken, gepresenteerd
door Midas Dekkers. Hij gaat aan het hand van archiefmateriaal in op de inhoud
van boeken en legt verbanden met biologie en wetenschap.
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Bijlage II Boekenprogramma's per blok van vijf jaar
1980-1985
1

Omroep
De schrijvers

VPRO

2

De letteren

VPRO

3

Van boeken bezeten

AVRO

4

Hier is... Adriaan van Dis

VPRO

5

Beeldspraak literair

NOS

6

Büch's boeken

VARA

7

Literatuur

VPRO

1985-1990
8

Van Dis in De IJsbreker

VPRO

1990-1995
9

Hollands decor

AVRO

-

Van Dis in De IJsbreker

VPRO

10

Ik heb al een boek

KRO

11

Boek in Waterland

NCRV

12

De literatuurmachine

RVU

13

Favoriete schrijvers

VARA

14

Passages

NOS/NPS

15

Het land van herkomst

RVU

16

Tussen dag en nacht

VPRO

17

Nachtsalon

VPRO

1995-2000
18

Een koffer vol boeken

NPS

19

Zeeman met boeken

VPRO

20

Kamer met uitzicht

VPRO

21

Dode dichters almanak

VPRO

22

Eerste druk met Midas

VARA
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Karen Ghonem-Woets & Piet Mooren
Van een ‘roomsche’ naar een ‘nieuwe kleur in 't werk’
Over de veranderingen in het jeugdboekenfonds van Zwijsen en
Malmberg na 1945
De educatieve uitgeverijen Zwijsen en Malmberg zijn in de negentiende eeuw ontstaan
vanuit een directe of iets minder directe relatie met een fratercongregatie. Voor beide
uitgeverijen geldt dat ze in meer dan honderd jaar een ontwikkeling hebben
doorgemaakt van een religieus-educatieve naar een literair-educatieve uitgeverij.
Voor beide uitgeverijen geldt ook dat ze als religieus-educatieve uitgeverij succesvol
waren en ze dat als literair-educatieve uitgeverij op dit moment nog steeds zijn. De
ontwikkeling van het fonds en de veranderingen in oriëntatie van zowel de uitgeverijen
als de congregaties staan niet los van de maatschappelijke veranderingen die door
onderzoekers als de politicoloog Lijphart en de socioloog Thurlings in termen van
opkomst en hoogtepunt van verzuiling zijn beschreven, gevolgd door ontzuiling.1
Vanaf het begin van de twintigste eeuw speelt de fondsontwikkeling van Zwijsen
en Malmberg zich constant op drie onderdelen af: meer algemeen georiënteerde
teksten van pedagogische en/ of didactische aard (voortaan: metateksten), methodes
en jeugdboeken. Deze drie constanten vormen, om in religieuze termen te spreken,
de drie-eenheid die het educatieve hart van de uitgeverijen doet kloppen. In dit artikel
beperken we ons tot het jeugdboekenfonds in relatie tot twee gebieden waarmee de
uitgeverijen naam hebben gemaakt, namelijk het eerste leesonderwijs en het
geschiedenisonderwijs. We schetsen het profiel van het jeugdboekenfonds - met een
korte voorgeschiedenis - vanaf 1945 aan de hand van de samenstelling van dat fonds.
Naast de vraag hoe het fonds er op een bepaald moment uitzag, zijn de volgende
vragen belangrijk: wanneer en in welke mate is er sprake van ontzuiling van het
jeugdboekenfonds, en hoe wordt het jeugdboekenfonds door de uitgeverij
gepresenteerd en gepositioneerd.

1

A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlands politiek. Amsterdam 1968;
J.M.G. Thurlings, De wankele zuil. Nederlandse katholieken tussen assimilatie en pluralisme.
Nijmegen 1971.
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Negentiende eeuw: op de bres voor katholiek onderwijs
Het ontstaan van de uitgeverijen Zwijsen en Malmberg moet gezien worden in het
licht van de negentiende-eeuwse strijd voor katholiek onderwijs, katholieke
schoolboeken en katholieke lectuur.2 Hoewel de katholieken zich vanaf het eind van
de achttiende eeuw conform opeenvolgende wetten vrij kunnen uiten en organiseren,
mogen ze pas vanaf 1848, dankzij de door J.R. Thorbecke ontworpen Grondwet,
officieel katholieke scholen oprichten.3 In de praktijk gebeurde dat al eerder. Zo
leidde de behoefte aan katholiek onderwijs in 1844 tot de oprichting van twee
onderwijscongregaties: de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
door de latere aartsbisschop Joannes Zwijsen in Tilburg en de Congregatie der
Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd Maria door de priester
Louis H. Rutten in Maastricht. De fraters van Tilburg stelden in 1846 een eigen
drukkerij in bedrijf, drukkerij R.K. Jongensweeshuis, vanaf 1958 Uitgeverij Zwijsen
geheten.4 In de drukkerij werden vooral boeken en drukwerk vervaardigd voor de
congregatie zelf. Daarnaast werden er leerboeken gedrukt voor katholieke scholen,
met name de eigen fraterscholen ‘voor jongens van arme en minvermogende ouders’
die vanaf 1850 werden gesticht. Naast de gebruikelijke geloften van gehoorzaamheid,
armoede en kuisheid leefden de fraters ook met een speciaal voor hen in het leven
geroepen vierde gelofte, namelijk ‘zich te wijden aan de opvoeding en het onderwijs
van arme kinderen’.5 De fraters lieten zich in hun onderwijs niet alleen inspireren
door hun vierde gelofte, maar ook door wat ze ‘de grondwet van onze katholieke
school’ noemden, namelijk het bisschoppelijke Onderwijsmandement uit 1868, dat
opgesteld was door congregatiegenoot pater Bernardinus Ghijben.6 In dit mandement
werd de noodzaak van aparte katholieke scholen onderstreept.7
Uitgeverij Malmberg is niet direct uit de congregatie van de Broeders van
Maastricht ontstaan, maar had er vanaf haar oprichting in 1885 wel nauwe banden
mee. L.C.G. Malmberg begon toen een boek- en papierhandel in Nijmegen. Vanaf
1886 werd hij ook uitgever van gebedenboeken, liturgica, bijbels, heiligenlevens,
handboeken voor diverse congregaties, biografieën, cultuurhistorische werken,
toneelstukken en historische verhalen. Het contact met een aangrenzende school van
de Broeders

2

3
4
5
6
7

Zie voor een korte bespreking van de katholieke boekhandels, uitgevers en leescultuur in de
negentiende eeuw W. van de Pas, De strijd voor het katholieke boek. Amsterdam 1949,
40-73.
Zie P.Th.F.M. Boekholt, E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de
middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Assen (etc.) 1987, met name 132-145.
In het vervolg spreken we alleen van Zwijsen.
M. Tharcisio Horsten, De Fraters van Tilburg van 1844-1944. Het eerste deel. De stichting
en eerste uitbreidingen. 1844-1883. Tilburg 1946, 30.
Idem, 159.
Zie ook Zr. E., ‘Het Onderwijsmandement de grondwet voor het katholiek bijzonder
onderwijs’, in: Ons eigen blad 15 (1927), 661-666; P. Mooren, ‘Publieke voorzienigheid’,
in: En nu over jeugdliteratuur 9 (1982), 45-47; J. van Vugt, Broeders in de katholieke
beweging. De werkzaamheden van vijf Nederlandse onderwijscongregaties van broeders en
fraters, 1840-1970. Nijmegen 1994.
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van Maastricht zorgde ervoor dat Malmberg zich ging specialiseren in schoolboeken
voor het lager onderwijs, die afgezet werden op de ruim vijftig scholen van de
congregatie en op andere katholieke scholen. Malmberg opereerde ook als
schoolboekhandel.8 Na de dood van de oprichter verhuisde de uitgeverij in 1919 naar
Den Bosch, waar ze samenging met Teulings' Drukkerijen, en waar ze nu nog
gevestigd is.9 Op dit moment zijn Zwijsen en Malmberg belangrijke producenten
voor het basisonderwijs, en Malmberg tevens voor het voortgezet onderwijs.

1900-1945: Roomse boeken voor roomse kinderen
Hoewel Zwijsen en Malmberg vanaf hun ontstaan leesboekjes uitgaven voor de
godsdienstige opvoeding en voor het eerste leesonderwijs, kan pas vanaf het begin
van de twintigste eeuw van de ontwikkeling van eigen methodes gesproken worden.
Toen in 1901 de leerplicht werd ingevoerd voor kinderen van zeven tot twaalf jaar,
nam het aantal scholen en leerlingen snel toe, en dus ook de vraag naar leermiddelen.
In combinatie met de toegenomen onderwijskundige kennis en een andere pedagogiek
zorgde de groeiende vraag naar leermiddelen ervoor dat beide uitgevers een nieuw
fonds ontwikkelden met uitgaven voor lezen, taal, schrijven, rekenen en de
zaakvakken. Deze uitgaven werden voorafgegaan of begeleid door diverse teksten
van opvoedkundige en onderwijskundige aard. Deze metateksten verschenen bij
Zwijsen in het in 1912 opgerichte periodiek Ons eigen blad en vanaf 1921 ook in de
Opvoedkundige brochurenreeks. Malmberg begon in 1914 in Malmberg's
pedagogische bibliotheek met het uitgeven van vooral academisch georiënteerde
publicaties op het gebied van de psychologie, pedagogiek en onderwijskunde.
Vooral tijdens het interbellum, de periode van ‘het rijke roomse leven’, lazen
kinderen jeugdboeken in roomse geest, leerden ze lezen met woorden en verhalen
uit de voor hen herkenbare omgeving en leerden ze in geschiedenislessen en
historische verhalen over hun eigen katholieke helden. Beide uitgevers presenteerden
zich duidelijk als katholieke uitgevers: Zwijsen met het devies ‘Roomsche kleur in
't werk’ en Malmberg met de aanduiding ‘Uitgever van den Apostolischen Stoel’.
Vanaf de oprichting van de Keurraad voor Roomsche Jeugdlectuur in 1924 streefden
ze er bovendien naar om het stempel van goedkeuring ervan in al hun jeugdboeken
af te drukken.10 In deze ‘Keurraad-periode’ werden katholieke uitgeverijen opgeroepen
‘room-

8
9

10

Tot 1970 bood Malmberg uitgaven van andere uitgeverijen (‘vreemd fonds’) aan en
benodigdheden als pennen en schrijfborden.
Met dank aan Theo Jansen van het Malmberg-archief, die ons inzage gaf in zijn nog te
publiceren geschiedenis van Malmberg. Zie ook A.J. Westerhof, Malmberg. From publisher
of the Holy See to prominent publishing house. Doctoraalscriptie Universiteit Leiden. Leiden
1995; F. de Glas, ‘Een jeugdboekenfonds verschiet van kleur. De ontzuiling van uitgeverij
Malmberg in de periode 1945-1965’, in: B. Dongelmans [e.a.] (red.), Tot volle waschdom.
Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur. Den Haag 2000, 113-132.
Een van de initiatiefnemers tot de oprichting van de Keurraad was frater Sigebertus Rombouts,
frater van Tilburg, auteur van diverse pedagogische werken en drijvende kracht achter onder
andere Ons eigen blad en de Opvoedkundige brochurenreeks.
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se boeken voor roomse kinderen’ te produceren, zoals heiligenlegenden,
missieverhalen en bekeringsverhalen, zodat de kinderen bij gebrek aan beter hun
toevlucht niet tot neutrale verhalen hoefden te nemen. In deze periode werd het eigen
jeugdboekenfonds vooral opgebouwd. Zwijsen presenteerde haar titels uitsluitend
in reeksen: de Klasbibliotheek, de Roomse reeks en later ook de Puk en Muk-serie
van Frans Fransen. Malmberg kende naast enkele reeksen - zoals Malmberg's
jeugd-bibliotheek, twee series voor jonge kinderen (van Anna Sutorius en van Zr.
Maria Teresa), een reeks missie- en avonturenverhalen van B.V. Zwegers en de
Arendsoog-serie van J. en P. Nowee - vooral losse titels. De presentatie in
fondscatalogi was op leeftijd en in advertentiemateriaal daarnaast ook op prijs
afgestemd. In de aanbeveling van de titels stond vooral de katholieke inhoud en het
educatieve aspect voorop: kinderen werden geconfronteerd met voorbeelden van
goed dan wel slecht gedrag en leerden hoe ze zich als goede katholieke kinderen
behoorden te gedragen.

1946-1970: Heroriëntatie
Van Vugt karakteriseert de periode 1946-1970 als een periode van ‘heroriëntatie en
crisis’, Mommers en Janssen spreken van ‘moeilijke tijden’.11 Van Vugt doet dat in
het kader van de geschiedenis van de congregaties, Mommers en Janssen in het kader
van de geschiedenis van Zwijsen als bedrijf. De laatsten onderscheiden daarna nog
de periode 1970-heden, met de uitgeverij als ‘zelfstandig bedrijf’. Deze indeling
wordt hier overgenomen, hoewel er ook andere begrenzingen mogelijk zijn, uitgaande
van belangrijke ontwikkelingen in onderdelen van het fonds. En ook het moment
waarop een uitgeverij ‘van kleur verschiet’, zoals De Glas het uitdrukte, is voor
leesmethodes, geschiedenismethodes en jeugdboeken verschillend.
Na de bloeitijd van het interbellum braken er na de Tweede Wereldoorlog inderdaad
‘moeilijke tijden’ aan. De afzetmarkt voor educatieve methoden werd kleiner doordat
het aantal leerlingen dat katholiek onderwijs volgde na 1945 en met name na 1965
kromp als gevolg van een afnemend geboortecijfer onder katholieken.12 Parallel
daaraan moest men in een ontzuilende maatschappij de bakens verzetten. Omdat het
katholiek onderwijs ter discussie kwam te staan, koos men steeds vaker voor een
‘breed christelijke, oecumenische en maatschappelijk gerichte visie’ en vond men
dat godsdienst niet meer zo'n prominente plaats moest innemen in het onderwijs en
dus ook niet in schoolboeken. Tegelijkertijd vormden de jaren vijftig een periode
waarin de verzuiling nog hoogtij vierde. Zo gaf het Bisschoppelijk Mandement in
1954 de voorkeur aan ‘de eenheid en geslotenheid der eigen gelederen, op politiek,
sociaal en cultureel gebied’ om van daaruit ‘samenwerking met anderen’ te zoeken.13
Die dubbele beweging is ook in de fondsen van de katholieke uitgeverijen terug te
vinden.
11
12

13

Van Vugt, Broeders in de katholieke beweging; C. Mommers, G. Janssen, Zwijsen. Een
passie voor uitgeven. Tilburg 1997.
M. de Kwaasteniet, Denomination and primary education in the Netherlands (1870-1984).
A spatial diffusion perspective. Amsterdam 1990 (Nederlandse geografische studies, 117),
107.
J.P. Kruijt, Verzuiling. Zaandijk 1959, 20.
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Twee pagina's uit het tweede deeltje van Langs nieuwe wegen van A.B.M. Schrijvers, met illustraties
van H. van Amelsfoort. Malmberg, 1934 (tweede druk).

Enerzijds bevat het fonds katholiek geïnspireerde avonturen- en missieverhalen
en lees- en geschiedenismethodes, anderzijds sluiten metateksten, nieuwe methodes
en jeugdboeken aan op oriëntaties die zich ook in andere zuilen laten gelden.
De uitgeverijen gaan langzaamaan een andere koers varen, waarbij hun uitgaven
niet enkel en alleen meer voor het roomse kind bestemd zijn, maar ook voor alle
andere kinderen van Nederland. Overigens vindt die koerswijziging niet meteen na
1945 plaats - succesvolle uitgaven van voor de oorlog worden nog zeker tien jaar
herdrukt - maar gedurende de periode 1950-1970. Tekenen hiervoor blijken uit de
presentatie van het fonds en uit een aantal ‘uiterlijke’ zaken. In de jaren vijftig probeert
Malmberg al haar markt uit te breiden. Zo gaan de vertegenwoordigers in 1954 met
het elfde deel van Arendsoog naar de neutrale en de (niet-katholieke) christelijke
boekhandel, ook al wordt dat eerst wat vreemd gevonden omdat zij immers van een
uitgeverij ‘van het houtje’ oftewel katholiek zijn. De katholieke held Arendsoog
wordt een landelijke held, met letterlijk een eigen ‘zuil’, namelijk met posters op
reclamezuilen en perrons in de grote steden. In de jaren zestig maakt Malmberg zich
los van de congregatie van de Broeders van Maastricht en van de vroegere katholieke
signatuur. Symbolen die naar het katholieke verleden verwijzen - zoals een lam met
een kruis en de aanduiding ‘Uitgever van den Apostolischen Stoel’ op de titelpagina
- verdwijnen. Bij Zwijsen begint het ontwortelingsproces later en duurt het langer.
In het begin van de jaren zeventig wordt de uitgeverij een zelfstandige onderneming,
maar de banden met de congregatie zijn daarmee niet doorgesneden: tot 1977 blijft
een lid van de congregatie directeur en tot 1982 is de fratercongregatie de enige
aandeelhouder. Ook aan de presentatie van het fonds valt af te lezen hoe de positie
van de godsdienst verandert. Zo verdringt het vak lezen in de jaren zestig het vak
godsdienst van de eerste plaats in de fondslijsten van Zwijsen. De positie van dat
vak wordt zelfs die van hekkensluiter. Bij Malmberg is die positie variabeler, maar
vanaf 1947 krijgt eveneens het aanvankelijk en voortgezet lezen de eerste positie in
de fondslijst ten koste van de positie die godsdienst sinds de jaren dertig had.
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Van katholieke naar algemeen-christelijke en neutrale methodes
Tot 1960 geven Zwijsen en Malmberg leesmethodes uit, die qua methodiek wel
steeds van vernieuwing getuigen, maar waarin er ook een constante aan te wijzen is:
de context van de verhalen is duidelijk katholiek.14 In 1951 geeft Malmberg Een
nieuwe wereld uit, een ‘methode voor het aanvankelijk lees- en taalonderwijs op de
r.-k. school’, geschreven door L.M. Coenen en B. van Gestel. Ook de nieuwe methode
van Zwijsen uit 1960, Zo leren lezen, ontwikkeld door een werkgroep onder leiding
van de Tilburgse frater Caesarius Mommers, is nog bedoeld voor de katholieke
scholen. In 1958 had Mommers zijn studie pedagogiek afgesloten met een
vergelijkende studie van de in het onderwijs gebruikte methodes als aanzet tot een
synthese van de tot dan toe uitgegeven methodes in wat de ‘structuurmethode’ Zo
leren lezen genoemd werd.15
De nieuwe methode wordt veel gebruikt op niet-katholieke scholen, al hebben die
wel bezwaren tegen een aantal typisch katholieke lesjes. Voor de
protestants-christelijke scholen bestonden die bijvoorbeeld uit Allerzielen,
Allerheiligen en de diverse sinten. In 1963 verschijnt er daarom een parallelversie
onder de naam Veilig leren lezen. Hierin vinden aanzienlijke aanpassingen plaats:
zo wordt bijvoorbeeld het kerstverhaal over de geboorte van Jezus in de stal vervangen
door een verhaaltje over een kerstboom. De katholieke versie blijft wel in de fondslijst
tot het eind van de jaren zeventig, maar vanaf het begin van die jaren verliest de
katholieke methode snel terrein aan de neutrale versie. Met deze methode verovert
Zwijsen de eerste plaats op de uitgeefmarkt voor het aanvankelijk leesonderwijs en
neemt hiermee de positie over van J.B. Wolters in Groningen, uitgever voor zowel
het christelijk als het rooms-katholiek onderwijs, en zijn beroemde methode
Hoogeveen.16
Net zoals voor het leesonderwijs geven beide uitgevers voor het
geschiedenisonderwijs tot in de jaren vijftig herdrukken uit van methodes die in de
eerste helft van de twintigste eeuw zijn ontwikkeld. Deze methodes besteden met
titels als Vaderlandse geschiedenis of Ons land en ons volk zowel aandacht aan
nationale geschiedenis als expliciet aandacht aan de rol en positie van het katholieke
volksdeel. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een sterk religieus-ideologisch gekleurde
beschrijving van de heidense Germanen, de protestantse Geuzen en de antikatholiek
optredende stadhouders en koningen. Een groot voorvechter voor het toepassen van
‘het katholiek beginsel’ in

14

15

16

Zie ook K. Ghonem-Woets, ‘De missie van Malmberg en Zwijsen. Over de geschiedenis
van het aanvankelijk leesonderwijs en de eerste lezer’, in: P. Mooren, K. Ghonem-Woets
(red.), De smalle marge van de multiculturele samenleving. De multiculturele leescultuur in
onderwijs en bibliotheek, boekproductie en beleid. Den Haag 2001, 63-89.
M. Cesarius, Aanvankelijk lezen. Een kwalitatief vergelijkende studie van een aantal
hedendaagse methoden voor aanvankelijk leesonderwijs in Nederland. Tilburg 1958
(Opvoedkundige brochurenreeks, 190).
Van M.B. Hoogeveen zijn nu met name nog de zogenaamde ‘normaalwoorden’ van het
leesplankje bekend, die bij de verbeterde versie van zijn leesmethode uit 1905 horen: ‘aap,
noot, mies, wim, zus, jet, teun, vuur, gijs, lam, kees, bok, weide, does, hok, duif, schapen’.
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het geschiedenisonderwijs is frater Doodkorte. Zo pleit hij in 1925 voor katholieke
helden als voorbeelden voor een katholieke vorming.17 En als in 1948 het katholieke
geschiedenisonderwijs in een rapport van de protestantse Willem de Zwijger-Stichting
‘nationaal beneden de maat’ wordt genoemd,18 schrijft hij een felle repliek:
Beneden welke maat? Natuurlijk beneden de maat welke de W. de Zw.
St. als de enige juiste aanneemt: de maat van 't gefingeerd
protestants-nationaal volkskarakter.... Maar is er inzake waardering van
personen, feiten en toestanden uit 't verleden van onze Natie wel 'n ‘maat’
aan te geven, waaraan elke richting zich heeft aan te passen, op straffe van
als onvoldoend nationaalvoelend gekwalificeerd te worden?19

Met ‘boom, roos, vis’ en het sprookje over Duimeliesje hebben veel kinderen leren lezen. Illustratie
van Toos Koedam in: F.B. Caesar, Veilig leren lezen. Dl. l. Zwijsen, 1979.

Tien jaar later gaat er duidelijk een andere wind waaien. Bij Zwijsen verschijnt
vanaf 1958 een aantal metateksten waarin over aard, plaats, doelen en praktische
17
18

19

J.J. Doodkorte, Het katholiek beginsel in ons geschiedenisonderwijs. Tilburg 1925
(Opvoedkundige brochurenreeks, 29).
T.M. Gilhuis, Rapport in opdracht van de Willem de Zwijgerstichting uitgebracht over het
vaderlandse geschiedenisonderwijs op de rooms-katholieke lagere scholen in Nederland.
's-Gravenhage 1948.
J.J. Doodkorte, Nationaal beneden de maat? Tilburg 1948 (Opvoedkundige
brochurenreeks, 138), 7.
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uitwerking van het geschiedenisonderwijs gedacht wordt. In Vernieuwing van het
geschiedenis-onderwijs levert Denkers kritiek op een aantal zaken die in het
geschiedenisonderwijs voorkomen: men richt zich te eenzijdig op krijgsgeschiedenis,
cultuurgeschiedenis, sociale geschiedenis of kerkgeschiedenis of men richt zich,
vanuit een bij het kind veronderstelde behoefte, te veel op ‘het heldendom of het
emotionele’.20 Met Nieuwe geschiedenis van de Nederlandse beroerten refereren
Brouwer en De Jong aan de honderd jaar eerder verschenen Geschiedenis der
Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw, waarin W.J.F. Nuyens de periode waarin
de Nederlandse staat ontstond, herschreven had naar roomse beginselen.21 Volgens
de auteurs is zijn visie door Doodkorte gepopulariseerd en via de lerarenopleidingen
doorgedrongen tot het lager onderwijs in de jaren 1920-1950. Maar in de jaren zestig
is het mogelijk om in zowel het protestants als het katholiek onderwijs op eenzelfde
manier over periodes en gebeur-

20
21

V. Denkers, Vernieuwing van het geschiedenis-onderwijs. Tilburg 1958 (Opvoedkundige
brochurenreeks, 227), 8.
W. Brouwer, G. de Jong, Nieuwe geschiedenis van de Nederlandse Beroerten. Tilburg 1967.
Opmerkelijk is dat de auteurs respectievelijk een katholiek en een protestant zijn.
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tenissen te spreken, zelfs over de tot dan toe zo discutabele zestiende en ook
zeventiende eeuw.
In 1958 verschijnt bij Malmberg de geschiedenismethode Van eigen land en
wereldband, geschreven door B. van Nimwegen, R. de Groot en E. Sanders. De
methode is weliswaar nog altijd bedoeld voor katholieke scholen, maar nu in een
breder perspectief dan in de vooroorlogse methodes het geval was. In de handleiding
spreekt men van ‘wij, christenen’ en in navolging van Paus Pius XII over de rol van
onder andere het geschiedenisonderwijs in ‘het tot stand komen van wereldvrede’
door ‘het inzicht van de jeugd te verruimen en hun geest open te zetten voor bredere
opvattingen’. De titel geeft aan dat men de deur openzet voor mondiale geschiedenis,
want ‘geen land kan het zich nog langer veroorloven zijn blik te vernauwen tot het
eigen leefgebied, verbonden als het is en steeds meer wordt door tal van religieuze,
economische, sociale, politieke en culturele banden met de rest van de wereld’. De
methode wordt zelfs voorgelegd aan de Raad voor de Katechese der Nederlands
Hervormde Kerk, die gunstig oordeelt:
Zonder dat (...) aan het r.-k. standpunt tekort wordt gedaan, is de weergave
van de historische feiten zó voorzichtig en doordacht, dat zij ernstig
rekening houdt met wat in de opvattingen van andersdenkenden
vermeldenswaard of aanvaardbaar is.22

Oud goud
De jeugdboekenfondsen van beide uitgevers drijven in de jaren vijftig en zestig vooral
op herdrukken en nieuwe delen van succesvolle series die al in de jaren dertig gestart
waren. Daarbij zet men zich niet meer zoals in de jaren twintig en dertig fel af tegen
de neutrale lectuur, maar propageert het gebruik van diverse klassieke, niet aan
denominatie gebonden genres, zoals het sprookje, in het kader van cultuuroverdracht
of heemkundeonderwijs.23 Bij Zwijsen verschijnen naast herdrukken van titels uit de
Klasbibliotheek, de Roomsche Reeks en de Puk en Muk-serie ook nieuwe series: de
Engelbewaarder-reeks (1946), de Zeemeeuwen-reeks (1959) en de Koekoek-serie
(1959). Deze series voor jeugdige, katholieke lezers hebben een ander formaat en
een andere vormgeving dan de vooroorlogse series en zijn niet meer hoofdzakelijk
geschreven door fraters. In de eerste nieuwe serie domineert het historische verhaal
en het avonturenverhaal, in de tweede het detectiveverhaal en in de derde het
fantasieverhaal. De jeugdboekenfondsen van beide uitgevers worden overigens na
1945 alleen nog in serie- of reeksvorm aangeboden, met uitzondering van een paar
titels van Zwijsen uit de jaren vijftig.
Bij Malmberg zorgt de Arendsoog-serie voor wat uiteindelijk een miljoenensucces
22
23

B. van Nimwegen, R. de Groot, E. Sanders, Van eigen land en wereldband.
Handleiding. 9e dr. 's-Hertogenbosch [±1970], XI.
Zie ook K. Ghonem-Woets, ‘Van heiligenlegenden tot griezelverhalen. Volkscultuur in het
lees- en literatuuraanbod van uitgeverij Zwijsen’, in: Literatuur zonder leeftijd, nr. 59 (najaar
2002), 496-516.
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zou gaan worden. Andere helden die naast Arendsoog vanaf de jaren vijftig in het
fonds van Malmberg opduiken zijn Pim Pandoer (1953-1969) en Pietje Prik
(1955-1975). Het aandeel avonturenverhalen in het fonds van Malmberg is in de
jaren 1950-1970 zo groot, dat De Glas spreekt van de ‘Kluitmannisering’ van het
jeugdboekenfonds.24 Hiermee refereert hij aan het hoofdzakelijk uit (avonturen-)series
bestaande fonds van uitgeverij Kluitman. Naast het grote aandeel avonturenverhalen
zijn er nog andere genres in het fonds vertegenwoordigd, zoals historische verhalen,
religieuze verhalen, meisjesboeken en fantasieverhalen voor jongere kinderen.
Zoals de getallen in onderstaande tabel te zien geven, neemt het aantal religieuze
titels af en worden er nauwelijks nog missieverhalen uitgegeven. Van de genres die
tot dan toe geheel religieus zijn gekleurd, namelijk de historische verhalen en de
sagen en legenden, worden aanzienlijk minder titels uitgegeven, die bovendien lang
niet meer allemaal van religieuze aard zijn.

Tabel 1 De verdeling van het aantal nieuwe jeugdboekentitels over genres
in de periode t/m 1945 en in 1946-1970 per uitgeverij.
Genre

Zwijsen
t/m 1945

1946-1970

Malmberg
t/m 1945

1946-1970

Religieus

5

6

21

12

Historisch

12

6

8

4

Sagen en
legenden

13

3

1

0

Missie

13

1

17

1

Sprookjes

27

15

7

16

Realistisch

36

10

77

10

Avonturen

3

14

56

75

Informatief

4

0

0

0

Zonder
7
genreaanduiding
/ andere genres

7

40

22

62

227

140

_____

_____
Totaal

120

Hoewel de series Puk en Muk en Arendsoog nog lang worden herdrukt dan wel
voortgezet, ondergaan ze wel de nodige veranderingen. De Puk en Muk-verhalen
van Frans Fransen (pseudoniem van frater Franciscus van Ostaden) gaan over de
twee kabouters Puk en Muk, die hun avonturen niet alleen dicht bij huis, maar ook
in Luilekkerland, Afrika, China en Amerika beleven. Deze verhalen bevatten zoveel
informatie over andere landen en goed gedrag, dat de Keurraad deze uitwerking van
24

De Glas, Een jeugdboekenfonds verschiet van kleur, 130.
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het sprookje typeerde als een ‘didactisch sprookje’.25 Het laatste deel van de serie
kwam

25

Zie ook K. Ghonem, P. Mooren, ‘De lotgevallen van Puk en Muk. Van kwajongens tot
kabouters’, in: Literatuur zonder leeftijd, nr. 52 (zomer 2000), 205-222.
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In Luilekkerland hoeven de katholieke kabouters Puk en Muk gelukkig niet te vasten. Illustratie van
Carl Storch in: Frans Fransen, Reizen van Puk en Muk. Naar het land van de mensen (eerste deel).
R.K. Jongensweeshuis, 1937.

uit in 1955. In de jaren zeventig verschijnen er bewerkingen van Tim Safary, gevolgd
door nieuwe verhalen van Jos Haens. Op het moment dat de leesseries in het verlengde
van leesmethodes verschijnen, wordt nog geprobeerd om Puk en Muk daarbij aan te
laten sluiten, door aanpassing van de verhaal- en zinslengte en de lay-out, maar het
grote succes is dan echt voorbij.
De Arendsoog-verhalen van Johannes Nowee spelen zich af in het Amerikaanse
wilde Westen, maar de thuissituatie van de held - hij woont samen met zijn moeder
en zus - roept herkenning op bij de jeugdige katholieke lezers. Aan de ontwikkeling
van deze serie is de verzuiling en het proces van ontzuiling van de uitgeverij goed
af te lezen. Vanaf het eerste deel uit 1935 bidt de held regelmatig, bekeren boeven
zich altijd nog net op tijd en speelt de ‘voorzienigheid’ een grote, zo niet beslissende
rol. Vanaf het moment dat Malmberg succesvol wil zijn op de gehele Nederlandse
markt, wordt er steeds minder een beroep op de voorzienigheid gedaan. Dat gebeurt
voor de laatste keer in deel 20 uit 1959. Wanneer Arendsoog samen met zijn vriend
Witte Veder gevangen zit, blijft hij optimistisch: ‘We hebben nog wel meer voor
dergelijke hete vuren gestaan. Met een beetje hulp van de Voorzienigheid zijn we er
altijd weer goed uitgekomen.’ Na de dood van Nowee zet zijn zoon Paulus vanaf
deel 21 de avonturen van Arendsoog voort, maar zonder christelijke en/of katholieke
elementen. In totaal verschijnen er 63 delen van 1935 tot en met 1993.26
De heroriëntatie in het jeugdboekenfonds lijkt moeizamer te gaan dan in het leesen geschiedenisonderwijs.

26

Zie ook K. Ghonem-Woets, ‘Het succes van een katholieke held. De avonturen van Arendsoog
in de geschiedenis van Malmberg’, in: Literatuur zonder leeftijd, nr. 56 (najaar 2001), 305-324.
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Ook deze ogenschijnlijk kansloze situatie wordt Arendsoog de baas. Illustratie van W. Huysmans in:
J. Nowee, Witte Veder. Malmberg, 1936.
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Eind jaren zestig raakt het succes van de vooroorlogse series op z'n retour zonder
dat de nieuwe series voor katholieke lezers voor het gewenste succes weten te zorgen.
Het aandeel van de jeugdboeken in de totale af- en omzet is te verwaarlozen ten
opzichte van de schooluitgaven. Bij Malmberg gaat men zich duidelijk meer
bezighouden met een heroriëntatie in het schoolboekenfonds dan in het
jeugdboekenfonds. Pieter Hagers, directielid in de jaren vijftig en zestig, motiveert
dit achteraf als volgt: ‘het was altijd al de hoofdbezigheid van de uitgeverij, men was
er goed in, en het ontbrak de uitgeverijleiding aan tijd om op twee fronten tegelijk
aanwezig te zijn’.27 Bij Zwijsen leidt de noodgedwongen verkoop van het katholieke
familieblad De engelbewaarder tot het inzicht dat er een nieuwe weg moet worden
ingeslagen. Als gevolg van het dalend aantal abonnees in combinatie met de stijgende
loon- en papierkosten wordt voortzetting van het blad een te groot financieel risico.
Men heeft ook niet zo snel een alternatief voor de als te ouderwets ervaren inhoud.
Na 73 jaar wordt De engelbewaarder in 1958 overgenomen door Uitgeverij
Spaarnestad, die het in de jeugdbladen Okki en Taptoe opneemt.28 De secularisatie
heeft voor de uitgevers duidelijk gevolgen. Men beseft dat de tijd van zowel
schoolboeken als jeugdboeken specifiek voor katholieke lezers definitief voorbij is.
De laatste religieus geïnspireerde jeugdboeken verschijnen bij Zwijsen dan ook in
1962 en bij Malmberg in 1964.29

1971-2000: Een nieuwe koers
Nadat Zwijsen en Malmberg uitgevers zijn geworden voor de gehele Nederlandse
schoolmarkt, dient zich in de jaren tachtig een nieuw te emanciperen groep aan van
onder meer Turkse en Marokkaanse kinderen. Speciaal voor deze kinderen worden
er aparte methodes gemaakt of werd er materiaal aan de bestaande methodes
toegevoegd. Met de tweede versie van Veilig leren lezen uit 1980 bereikt Zwijsen
meer dan 80% van de Nederlandse basisscholen. In 1991 brengt Zwijsen de derde
versie uit en wordt Malmberg op het gebied van het leesonderwijs een concurrent
van Zwijsen met De leessleutel.30 Het marktaandeel van Zwijsen krimpt daardoor in
tot zo'n 70%. De methode wordt gekenmerkt door een thematische, wereldoriënterende
aanpak en een multicultureel karakter:
kinderen met diverse achtergronden spelen hoofdrollen en bijrollen in de
verhalen; in de illustraties komen de verschillende culturen tot uitdrukking
(...) binnen de wereld27
28

29

30

De Glas, Een jeugdboekenfonds verschiet van kleur, 132.
Zie Mommers, Janssen, Zwijsen, 145-149. In 1964 zouden deze bladen naar Malmberg gaan;
het fonds van de opgeheven uitgeverij De Spaarnestad werd namelijk overgenomen door
Malmberg, die vervolgens samen met Teulings opgenomen werd in de VNU.
Het betreft respectievelijk een avontuurlijk verhaal van Chris van Loon over een missionaris
in Indonesië (Tuan glou) en een door de bekende meisjesboekenschrijfster Esther Hagers
opgetekend levensverhaal van Paus Johannes XXIII (Als mens onder de mensen).
Vóór De leessleutel gaf Malmberg in 1971 De zevensprong uit, een methode die niet succesvol
was. Deze methode had geen katholiek stempel meer.
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oriënterende activiteiten is er veel aandacht voor verschijnselen waarbij
de culturele achtergronden een rol spelen, bijvoorbeeld feesten, elkaar
begroeten, liedjes, voedsel, drukwerk, enz.31
De nieuwe, ontzuilde koers waarvan in de jaren zestig op het gebied van het eerste
leesonderwijs sprake is, zet in het geschiedenisonderwijs later in. Vanaf de jaren
zeventig wordt in een aantal publicaties gereflecteerd op plaats en inhoud van het
vak geschiedenis, met als centrale vraag: is geschiedenis een apart vak of een vak in
samenhang met andere vakgebieden?32 Dat leidt bij beide uitgeverijen tot zowel
geïntegreerde wereldoriënterende als vakspecifieke methodes. Malmberg verwerft
een groot aandeel in de markt met uitgaven voor het zaakvakkenonderwijs. Met de
geschiedenismethode Bij de tijd uit 1987 wordt Malmberg marktleider op het gebied
van het geschiedenisonderwijs. Deze vernieuwende methode van Jan Engbers en
Joep den Otter combineert een chronologisch-thematische aanpak met sociologisch
georiënteerde aandacht voor drie maatschappijtypen. Hoewel de methode geen
katholieke methode is, verloochenen de auteurs hun Brabants-katholieke oorsprong
niet, zoals naar voren komt in de integratie van regionale geschiedenis en heemkunde
binnen het algemene vaderlandse en mondiale kader van geschiedenisonderwijs.33
Zwijsen geeft in 1991 de geschiedenismethode Een zee van tijd uit. Deze is samen
met een methode voor aardrijkskunde, natuuronderwijs en wereldoriëntatie onderdeel
van Het ei van Columbus. In zowel Bij de tijd als Een zee van tijd heeft het ‘wij
christenen’-perspectief, dat voor het eerst naar voren komt in de methode van
Malmberg uit 1958, zich verruimd tot een religieus-neutraal, mondiaal en
multicultureel perspectief. Behalve aan vakinhoudelijke ontwikkelingen laten de
uitgevers zich ook veel gelegen liggen aan onderzoek en toetsing, zoals blijkt uit de
medewerking van bij het Cito werkzame auteurs aan de meest recente versies van
de methodes.34

Leesseries op maat
In de periode vanaf 1970 vormen ontwikkelingen in het onderwijs en specialisatie
op de schoolboekenmarkt de motor die het jeugdboekenfonds in een nieuwe richting
voortstuwt. Bij Zwijsen worden de Botjes uit 1975 gezien als de eerste serie in het
nieuwe en succesvolle jeugdboekenfonds. De serie bevat alleen woorden die zijn
aangeleerd via Veilig leren lezen, en die al vanaf zes weken leesonderwijs gelezen
kunnen worden. Het succes van deze titels heeft het effect van een magneet: er komen
diverse
31
32
33

34

De leessleutel. Lezen en taal. Algemene handleiding, 18.1.
Bijvoorbeeld in Moeten de zaakvakken weg? (Zwijsen, 1972) en Afrekenen met 1600
(Malmberg, 1975).
Zie voor een bespreking van deze en andere geschiedenismethodes P. Mooren, ‘Veranderend
verleden, een verkenning van vijf nieuwe geschiedenismethoden voor het basisonderwijs’,
in: J. Goedegebuure, P. Mooren, H. Verschuren (red.), De toekomst van het verleden. Boeken,
geschiedenis, onderwijs. Den Haag 1990, 46-77.
Cito staat voor Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling.

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 10

97
series voor beginnende lezers die allemaal aansluiten bij wat er in de methode aan
bod komt. Daarnaast sluit men zich vanaf 1977 aan bij de door het KPC
geïntroduceerde maat om het technische leesniveau aan te duiden, het zogenaamde
AVI-niveau.35 In aansluiting op de individualisering van het leesonderwijs, de
leestechnische maat van AVI en het succes van de leesmethode Veilig leren lezen
ontwikkelt Zwijsen een jeugdboekenfonds met vele series waarbij het
leesvaardigheidsniveau het indelingscriterium bepaalt. De kinderen worden steeds
vroeger in het leesproces ‘bediend’ met boekjes in het verlengde van de methode
gemaakt, maar wel steeds meer in toegepaste zin en met de nodige vrijheidsgraden.
Met deze series probeert men niet alleen de scholen te bereiken, maar ook de
thuismarkt.
Met deze leestechnische oriëntatie is er wel sprake van een breuk met series als
Puk en Muk over de avonturen van een aantal hoofdpersonen, die om de zoveel tijd
werden aangeboden. Nu bestaat een serie uit een aantal boeken met eenzelfde
leesvaardigheidsniveau, die in één keer of als ‘groeiserie’, met vier tot twaalf titels
per keer, worden geproduceerd, gepositioneerd (met posters voor alle titels tegelijk
et cetera) en op de markt gebracht. De nieuwe series laten zich lezen in verschillende
fasen van de verwerving van de zo essentiële leesvaardigheid, bijvoorbeeld na vier
tot vijf maanden (Wipwap, 1980), vanaf een week (Wolkjes, 1982) of zelfs vanaf
twee dagen leesonderwijs (Maan-roos-vis boekjes, 1992). Voor de meer gevorderde
lezers ontstaat er een nieuw soort serie, gebaseerd op de combinatie van leestechnisch
niveau en thema. Dit gebeurt voor het eerst in 1982 met de introductie van Zebra en
Zoeklicht. De onderscheiden thema's bestaan uit genres als het detectiveverhaal,
sciencefiction, het avonturen- en het griezelverhaal, of uit onderwerpen die de
emotionele interesse van kinderen hebben, zoals vriendschap, dieren en sport. De
populariteit van het griezelgenre, met een auteur als Paul van Loon, leidt onder andere
tot een Griezelgenootschap en theatervoorstellingen gebaseerd op de serie De
griezelbus. Daarnaast ontwikkelt Zwijsen series die speciaal voor bepaalde
lezersgroepen zijn bedoeld, zoals het net genoemde Zoeklicht voor kinderen die
moeite hebben met lezen en Bolleboos voor kinderen met juist een snelle ontwikkeling
van hun leesvaardigheid. Aan het op de markt brengen van de series gaat het nodige
onderzoek en het opstellen van een marketingconcept vooraf, zoals Richard van de
Waarsenburg liet zien met betrekking tot Zoeklicht.36 Voor wat de verdeling van
diverse thema's, genres en publieksgroepen betreft, hanteert Zwijsen de ‘Engelse
drop-formule’, zoals Ger Janssen het uitdrukte, met binnen elke serie verschillende
auteurs, illustratoren, thema's en leesniveaus, net als de verschillende kleuren waaruit
Engelse drop bestaat.37 De auteurs en illustratoren zijn zowel bekende als minder
bekende, die hun werk bij andere, populaire ofwel literaire uitgeverijen publiceren.
Zwijsen kent dan ook twee

35
36
37

KPC staat voor Katholiek Pedagogisch Centrum en AVI voor Analyse van Individualiserings
Vormen.
R. van de Waarsenburg, ‘Uitgeefcriteria voor moeilijk lezenden’, in: C.J. van Rees, P. Mooren
(red.), Makkelijk lezen. Tilburg 1990, 59-70.
Aldus Ger Janssen in een interview, 8 december 1998.
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hoofdconcurrenten op de jeugdboekenmarkt: de literair gerenommeerde uitgeverij
Querido én de als populair bestempelde uitgeverij Kluitman. In tegenstelling tot
Querido en Kluitman, die elke nieuwe titel van hun ‘huisauteurs’ in principe uitgeven,
heeft Zwijsen alleen ‘gastauteurs’. Die auteurs schrijven voor Zwijsen in opdracht,
terwijl ze hun vrije werk bij een of meer andere uitgevers publiceren.38 Een ander
verschil is natuurlijk dat Zwijsen, en ook Malmberg, in eerste instantie educatieve
uitgevers zijn met schoolboeken als belangrijkste pijler in hun fonds.
De nieuwe serieformules liggen aan de basis van een gigantische uitbreiding van
het fonds van Zwijsen, met in elk decennium ongeveer een verdubbeling van het
aantal nieuw uitgegeven titels, zoals het onderstaande overzicht laat zien:

Tabel 2 Het aantal nieuwe jeugdboekentitels in de periode 1970-2000 per
uitgever en per decennium.
Periode
_____

Zwijsen

Malmberg

1971-1980

131

55

1981-1990

376

91

1991-2000

768

63

1.275

209

_____
Totaal

De stapsgewijze aanpak met boeken op diverse niveaus voor zowel school als
thuis, levert een nieuwe ‘zuil’ op: een display in de boekhandel met het
kinderboekenfonds geordend naar niveau.
Van de dubbele beweging in het jeugdboekenfonds, met zowel katholieke genres
en verhalen als neutrale verhalen, is vanaf 1970 definitief geen sprake meer. Zoals
de onderstaande tabel laat zien, worden er geen nieuwe religieuze titels en
missieverhalen meer uitgegeven.
De opmerkelijke stijging in het aantal sagen en legenden in het fonds van Zwijsen
wordt bepaald door de in vertaling uitgebrachte serie van Gallimard: Tussen hemel
en aarde (1994-1995), in de fondscatalogus getypeerd als ‘verhalen en legenden
zoals die eeuwenlang verteld zijn. De verhalen zijn afkomstig uit de verschillende
geestelijke stromingen en tradities die verspreid over de gehele wereld te vinden
zijn.’
In de jaren zeventig geven beide uitgevers geen historische verhalen uit. Zwijsen
doet dit weer wel vanaf de jaren tachtig: vanaf 1982 in de serie Zebra en vanaf 1989
in Zoeklicht. In deze laatste serie wordt historie een thema onder de kopjes ‘piraten’
(1989), ‘oorlog’ (1992) en ‘historie’. Anders dan in de periode tot 1970 worden de
verhalen niet meer geschreven vanuit het perspectief van de onderdrukte christenen
38

Frank de Glas hanteert als criterium of een auteur meer of minder dan 50% van zijn of haar
werk bij een bepaalde uitgeverij onderbrengt. Zie F. de Glas, Nieuwe lezers voor het goede
boek. De Wereldbibliotheek en ‘Ontwikkeling’ / De Arbeiderspers vóór 1940. Amsterdam
1989, 144.
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Tabel 3 De verdeling van het aantal nieuwe jeugdboekentitels over genres
in de periode 1946-1970 en 1971-2000. De tabel is gebaseerd op de door
de uitgever vermelde informatie in catalogus of op achterflap. Van de
door de uitgever expliciet vermelde thema's die als genre opgevat zouden
kunnen worden (zoals: thriller of school) is alleen ‘griezelen’ als apart
genre toegevoegd. Vandaar het verschil tussen het aantal titels mét
genreaanduiding en het totaal aantal uitgegeven titels, en vandaar ook
dat in de tweede periode het aantal realistische verhalen is opengelaten
en het aantal avonturenverhalen groter is dan het vermelde aantal.
Genre

Zwijsen
1946-1970

1971-2000

Malmberg
1946-1970

1971-2000

Religieus

6

0

12

0

Historisch

6

27

4

5

Sagen en
legenden

3

9

0

1

Missie

1

0

1

0

Sprookjes

15

43

16

5

Realistisch

10

10

Avonturen

14

[14]

75

[24]

Griezelen

0

48

0

0

Informatief

0

142

0

44

Zonder
7
genreaanduiding
/ andere genres

998

22

130

1.275

140

209

_____

_____
Totaal

62

of katholieken in diverse periodes van de geschiedenis, maar vanuit het nationale
perspectief van de Tweede Wereldoorlog of het mondiale perspectief van de
ontdekkingsreizen. De historie is overigens ook fors aanwezig in de informatieve
serie De wereld op zak (vanaf 1988), eveneens een serie van Gallimard, die in veel
landen furore maakte. Bij Malmberg duurt het langer voordat er weer historische
verhalen uitgegeven worden, want pas na het succes van Bij de tijd komt Malmberg
in 2000 weer met historische verhalen in de serie Tijdreis.
Hoewel De Glas stelt dat Malmberg haar jeugdboekenfonds na de periode van
‘Kluitmannisering’ liet ‘aflopen’, met uitzondering van de Arendsoog-sent, is het
toch niet zo dat Malmberg na 1970 volledig is opgehouden met het uitgeven van
jeugdboeken.39 Weliswaar maakt het fonds rond 1970 die indruk, maar langzaamaan
39

De Glas, Een jeugdboekenfonds verschiet van kleur, 127.
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komen er ook op het terrein van de jeugdliteratuur, net als bij Zwijsen, weer nieuwe
initiatieven. In de jaren zeventig geeft Malmberg informatieve boeken uit (de
Poolsterreeks), in de jaren tachtig vertaalde boeken voor beginnende lezers
(Kiekeboek) en in de jaren negentig een serie voor kleuters gericht op
sociaal-emotionele vorming (de Harten-
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boeken), series voor het voortgezet lezen (De kinderen van de Esborgh en De witte
molen), series voor beginnende lezers (de Sleuteltjes) en de al genoemde serie
historische verhalen (Tijdreis). De Poolsterreeks (1977-1979) is een voorbeeld van
het soort serie dat Zwijsen vanaf 1982 introduceerde: een ‘groeiserie’ waarvan ieder
jaar een bepaald aantal titels tegelijk wordt uitgebracht. De Sleuteltjes sluiten het
meest direct aan bij een methode uit het eigen fonds, namelijk de leesmethode De
leessleutel. Net als in de methode staat in de Sleuteltjes (ontluikende) geletterdheid
centraal, naast vormen van toegepast lezen geënt op vooral realistische verhalen. Zo
is er een verhaal over kinderen die elkaars op de stoep geschreven woorden proberen
te lezen, een verhaal over een jongen die tijdens een busrit merkt hoe vaak hij zijn
leesvaardigheid nodig heeft en al kan gebruiken, en een verhaal over een Chinees
meisje dat bewondering afdwingt doordat ze in het Chinees kan schrijven.40
Achter de naam Kiekeboek gaat een bijzonder project schuil. Het is ‘een
leesprogramma dat het individueel lezen thuis moet bevorderen en aansluit bij het
lezen op school’. De school krijgt de gelegenheid goedkope boeken aan te schaffen
voor de leesles of de schoolbibliotheek, en via de school kunnen ook de ouders dat
doen. Omdat de boeken aan de school worden aangeboden en de reguliere boekhandel
er buiten blijft, kan de prijs ook voor de ouders laag worden gehouden. Met een
dergelijke aanpak heeft de Amerikaanse uitgeverij Scholastics in de Verenigde Staten
en Canada al enige tijd succes. Als volgende stap in de uitbreiding van de markt
wordt Nederland voor Scholastics het eerste land in West-Europa waar dit
boekenclubconcept voor de school wordt uitgeprobeerd. De uitgegeven titels betreffen
voornamelijk door onder anderen Frank Herzen en Jacques Weijters vertaalde titels
van zowel bekende auteurs (Arnold Lobel, Babette Cole en Millicent E. Selsam) als
minder bekende auteurs. Onderdeel van de Kiekeboek-formule is aansluiting bij de
leesvoorkeuren van kinderen tussen zes en twaalf jaar in de vorm van een aanbod
van diverse genres: realistische boeken, dierenverhalen, fantasieverhalen (waaronder
sprookjes, sagen, legenden en sciencefiction) en informatieve boeken. Na de start
van het project in 1981 lijken er voldoende scholen geïnteresseerd om het project
rendabel te maken. In 1982 bericht Kathinka Dittrich in Duitsland positief over de
ervaringen met het concept in Nederland. De aard van een uitgeverij als Malmberg
is volgens Dittrich belangrijk voor een mogelijk succes op de lange termijn: ‘Seit 60
Jahren also ist der Verlag bei den Schulen eingeführt, hat die Kontakte aufgebaut
und gepflegt, wie kaum ein anderer Verlag. Dieser langdauernde Kontakt mit den
Grundschulen kommt dem Verlag nun bei dem “leesprogramma” zugute’.41 Het feit
dat Dittrich, toen directeur van het Goethe Instituut in Amsterdam, over het project
berichtte, illustreert dat Scholastics dit zag als een bruggenhoofd en dat ze een volgend
Europees land zocht om het project uit te breiden. In Duitsland zocht Scholastics
samenwerking met

40
41

Zie ook J. Kurvers, P. Mooren, ‘Het kind en het literaire badwater. Nogmaals over het
beoordelen van eerste leesboekjes’, in: Leesgoed 27 (2000), 229-233.
K. Dittrich, ‘Buchvertrieb über Lehrer und Eltern an Niederländischen Schulen’, in: Das
Börsenblatt 42, 18 mei 1982, 1321-1323: 1323.
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Ravensburg. Voorzover ons bekend heeft dit niet tot realisatie geleid. Ondanks de
goede naam en het feit dat veel scholen de tijdschriften en methodes van Malmberg
afnemen, moest het project in 1983 wegens onvoldoende succes op de scholen worden
gestaakt.
Toch bleek die energie niet geheel verloren, want de boekenclubformule wordt
voor zowel Malmberg als Zwijsen ruim tien jaar later wel succesvol. Malmberg biedt
dan onder de naam Boektoppers succesvolle titels van andere uitgeverijen opnieuw
aan, zowel aan de scholen als pakket voor een bepaald leerjaar als, via die scholen,
aan de ouders. Zwijsen doet hetzelfde onder de naam Leesleeuw, maar dan met
nieuwe titels of eerder door hen zelf of door uitgeverijen als Leopold en Querido
uitgegeven titels. Deze uitgeverijen maken inmiddels met Zwijsen deel uit van de
Weekbladpers.

Neutraal met een missie
De in dit artikel weergegeven ontwikkeling van de jeugdboekenproductie zoals die
zich in het verlengde van het eerste leesonderwijs en het geschiedenisonderwijs laat
zien, illustreert hoezeer er zich bij beide uitgeverijen vergelijkbare ontwikkelingen
hebben voorgedaan. Deze hebben zich echter niet op precies hetzelfde moment
voorgedaan, omdat de uitgeverijen, afhankelijk van de meer of mindere mate waarin
ze met congregaties waren verbonden, niet in hetzelfde tempo ontzuilden. Halverwege
de jaren vijftig zoekt Malmberg al een weg naar de algemene markt door met haar
jeugdboeken naar de neutrale boekhandel te gaan. Zwijsen doet dat begin jaren zestig
met een leesmethode voor het gehele Nederlandse lager onderwijs als baanbreker
voor de succesvolle afzet van jeugdboeken vanaf vooral de tweede helft van de jaren
zeventig. In 1971 volgt Malmberg met een neutrale leesmethode die niet succesvol
is. De methode De leessleutel uit 1991 wordt echter een blijvende concurrent voor
de derde versie van Veilig leren lezen. Op het gebied van het geschiedenisonderwijs
breekt Malmberg in 1958 als eerste met de vooroorlogse katholieke methodes, en
die lijn wordt in 1987 voortgezet in een succesvolle neutrale methode. Hoewel
Zwijsen vanaf eind jaren vijftig in metateksten een andere visie etaleert op het
geschiedenisonderwijs, krijgt die innovatie pas in 1991 een vervolg in een eigen
nieuwe geschiedenismethode.
In het jeugdboekenfonds verschijnt de laatste nieuwe, religieus geïnspireerde titel
bij Zwijsen in 1962 en bij Malmberg in 1964. Hoewel het jeugdboekenfonds van
Zwijsen daarna een sterke impuls krijgt door aansluiting bij de leesvaardigheid,
verloopt de ontwikkeling zowel langs het spoor van de school- als de thuismarkt.
Daarbij wordt het jeugdboekenfonds van Malmberg sterker geënt op de vakken en
op de schoolmarkt, maar met bladen als Okki en Taptoe is Malmberg ook op de
thuismarkt sterk vertegenwoordigd.
Voor beide van oorsprong katholieke uitgeverijen geldt dat ze zich binnen een
relatief korte tijd een belangrijke plaats op de landelijke educatieve markt hebben
verworven, overigens niet alleen met methodes voor lezen en geschiedenis, maar
ook voor andere vakken. Voor beide geldt dat ze kwalitatief goede methodes en
jeugd-
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boeken uit willen geven, en dat ze de oorspronkelijke geloften van de fraters en
broeders nog hoog houden door die methodes en jeugdboeken middels diverse
inhoudelijke en didactische aanpassingen en een betaalbare prijs breed te verspreiden
onder kinderen uit alle sociale klassen en alle etnische groepen.
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Frank de Glas
De materiële en symbolische productie van het werk van moderne
literaire auteurs
Bouwstenen voor de reputatie van de jonge Hella Haasse
Al sinds de negentiende eeuw proberen uitgevers vanuit de coulissen voortdurend
mee te bouwen aan een positief beeld van hun auteurs. In deze bijdrage staat de
samenhang centraal tussen het exploitatiebeleid van een uitgever en de vorming van
auteursreputaties. Anders gezegd: het gaat om het verband tussen de materiële
productie van het boek en van het oeuvre aan de ene kant, en aan de andere kant de
‘symbolische’ productie rond deze werken. Daarbij wordt hier gepoogd
theorievorming te verbinden met nieuw empirisch onderzoek. Ter illustratie komt
de uitgeefgeschiedenis aan bod van het vroege werk van Hella Haasse (geboren in
1918, debuut in 1945). Er is gekozen voor Haasse om twee redenen. Haar debuut
ligt al zo ver terug in de tijd dat ze sindsdien een groot oeuvre heeft kunnen opbouwen.
Bovendien werd haar werk vaak herdrukt en werd zij door de letterkundige instituties
allengs erkend als een van de belangrijkste naoorlogse prozaschrijvers. Hieronder
staan de eerste twintig jaar van haar schrijversloopbaan centraal, omdat deze het
fundament hebben gelegd voor de vorming van haar reputatie.

Boekwetenschap en literatuurwetenschap
In de boekwetenschap heeft lange tijd de aandacht voor de stoffelijke kant van het
manuscript en het boek vooropgestaan. De studie van ‘waar het boek over ging’ was
vooral een zaak van de uiteenlopende wetenschapsgebieden die zich met de inhoud
bezighielden, zoals bijvoorbeeld de theologie, de cultuurgeschiedschrijving of de
literatuurwetenschap. De ontwikkeling in dit vakgebied van de laatste dertig jaar naast de ‘tekst’ ook aandacht voor de ‘context’ - heeft gezorgd voor een toenadering
van boekwetenschap en literatuurwetenschap. Erkenning van de samenhang tussen
de immateriële en de materiële kant van de boekproductie en -verspreiding is één
element daarin. Aandacht voor de rol van instituties in het proces van reputatievorming
rond teksten en schrijvers is er al sinds het einde van de negentiende eeuw. Het
gedeelde belang van boek- en literatuurwetenschap wordt kernachtig samengevat in

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 10

104
een uitspraak van Jerome McGann: ‘The price of a book, its place of publication,
even its physical form and the institutional structures by which it is distributed and
received, all bear upon the product of literary meaning (...) “the work” and its
“mediational structures” are inseparable’.1
Omdat de wetenschappelijke studie van de twintigste-eeuwse boekenuitgeverij
niet buiten theorievorming kan, is het zaak uit te zien naar theoretische concepten
die het onderzoek op dit deelgebied kunnen sturen en op hun beurt door dit onderzoek
te verfijnen zijn. Interessante aanvullingen komen de laatste decennia vanuit de
cultuursociologie en de culturele antropologie, met name het etnografische onderzoek
naar culturele instituties. Naast Harold Becker en Richard Peterson moet hier vooral
Pierre Bourdieu genoemd worden. De centrale elementen in zijn denken over het
literaire veld en de instituties daarbinnen zijn al op diverse plaatsen beschreven, zodat
hier van een uitgebreide presentatie afgezien wordt.2 Interessant is Bourdieus
specifieke visie op de wording van auteursreputaties. Ook in dat proces acht hij de
institutionele sturing cruciaal. Bourdieu rekent af met de gangbare ‘teleologische’
visie op de auteursreputatie, die steeds vanuit het eindpunt terugredeneert naar de
voorgeschiedenis (‘het zat er altijd al in’). In zijn eigen woorden: reputaties alleen
achteraf verklaren doe je ‘au risque de tomber dans l'illusion rétrospective d'une
cohérence reconstruite’. Bourdieu draait de zaak om: je moet juist nagaan welke
posities in de loop der jaren (gegeven de eigen levensloop en de omstandigheden
van het literaire veld) voor een bepaalde auteur vanaf het debuut bereikbaar waren.3

Studie naar de materiële en symbolische productie
De nauwgezette instructies voor onderzoekers die Bourdieu in deze context zelf gaf,
hebben nog weinig concreet uitgeverij-onderzoek in deze trant opgeleverd. Zijn eigen
werk is hier in aanzetten blijven steken. De fraaie studie van Peter MacDonald naar
de samenhang tussen de materiële en symbolische wording van het oeuvre van Arthur
Conan Doyle is losjes gebaseerd op Bourdieus noties, maar trekt geen consequenties
voor het gedachtegoed van de Franse inspirator.4 Wel is er buiten de Bourdieu-school
onderzoek te vinden dat in dit verband relevant is, vooral in de anglistiek. John
Sutherland beschrijft in Victorian novelists and publishers uit 1976 zowel de

1
2

3
4

Geciteerd in I. Willison, W. Chernaik (ed.), Modernist writers and the marketplace. New
York 1996, 12.
Aan de KHT/KUB hebben Cees van Rees en Hugo Verdaasdonk zich sinds 1981 jarenlang
ingespannen om Bourdieus werk meer bekendheid te geven. Enkele sleutelopstellen van
Bourdieu zijn in Nederlandse vertaling (inclusief uitvoerig begrippenregister) te vinden in
P. Bourdieu, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. Gekozen door D. Pels.
Amsterdam 1992. Zie verder F. de Glas, ‘Authors' oeuvres as the backbone of publishers'
lists. Studying the literary publishing house after Bourdieu’, in: Poetics 25 (1998), 379-397.
P. Bourdieu, ‘Le champ littéraire’, in: Actes de la recherche en sciences sociales. Paris 1991,
4-46: 6.
P. MacDonald, British literary culture and publishing practice 1880-1914. Cambridge (etc.)
1997.
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ontwikkeling van de materiële boekproductie als de ingrijpende bemoeiing van de
negentiende-eeuwse Britse uitgevers met de ‘symbolische’ productie. Sutherland
schetst de ontwikkeling vanaf 1830 van een aantal uiteenlopende exploitatievormen
van literaire teksten. Deze omvatten de publicatie in afleveringen, in week- en
maandbladen, als ‘three-decker’ voor de Circulating Libraries, als hardback of
goedkopere editie voor de boekhandel, als onderdeel van ‘collected works’.
Sutherlands hoofdstelling is dat de exploitatie- en marketingstrategie van de
fictie-uitgevers niet alleen rechtstreeks het werk beïnvloedt, maar ook de
beeldvorming.5 Hij betoogt dat vanaf circa 1880 door verschillende oorzaken de
voorwaarden voor zo'n langdurige en veelvormige exploitatiestrategie gunstiger
worden. Door de invoering van de leerplicht is het lezend publiek groter geworden,
de termijn van de auteursrechtbescherming wordt langer. Door de komst van de vaste
boekenprijs - vastgelegd in het Net Book Agreement - wordt het aantrekkelijker om
ook met goedkopere edities te komen. De ontwikkeling in de exploitatiemogelijkheden
van de negentiende-eeuwse Britse boekenuitgevers komt tevens aan bod in het werk
van Feltes en Erickson.6
James West heeft er overigens op gewezen dat de ontwikkeling in de VS iets
anders verliep dan in Europa. In de VS kwam geen vaste boekenprijs tot stand en
ontbrak een landelijk netwerk van goedgesorteerde boekhandels. De geografische
omstandigheden leidden er toe dat daar exploitatievormen als het tijdschrift en de
boekenclub belangrijker werden.7 In het algemeen liep de Amerikaanse
boekenuitgeverij vanaf het begin van de twintigste eeuw voorop in het verzinnen
van nieuwe vormen van ‘recycling’ van de tekst, zoals het radiohoorspel, het
filmscript, de verkorte versie, het beeldverhaal, de strip en de vastlegging op geluiden beelddragers.
Onder de schaarse casestudy's naar de materiële exploitatie van individuele oeuvres
uit de Angelsaksische wereld is die van Alexis Weedon interessant. Zij keek naar de
uitbating van het werk van drie negentiende-eeuwse populaire romanschrijvers door
de Britse uitgeverij Chatto & Windus.8
Naast het werk van Sutherland en diens navolgers moeten de studies van Martha
Haynes en Ian Willison genoemd worden, met veel aandacht voor personen en
instituties die een sleutelrol spelen in de canonisatie van auteurs.9 Daarnaast zijn er
de reputatiestudies; een van de voorbeeldigste is die van John Rodden over Eric Blair
alias George Orwell.10 Rodden wijst onder meer op het gewicht van toevallige factoren
en
5
6

7
8
9
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J. Sutherland, Victorian novelists and publishers. London 1976, 1.
N.N. Feltes, ‘Modes of production of Victorian novels. Chicago (etc.) 1986; L. Erickson,
The economy of literary form. English literature and the industrialization of publishing
1800-1850. Baltimore 1996.
J. West, American authors and the marketplace since 1900. Philadelphia 1988, 34-46.
A. Weedon, ‘From three-deckers to film rights. A turn in British publishing strategies,
1870-1930’, in: Book history 2 (1999), 188-206.
M. Haynes, Writers, publishers and the canon. A study of the literary marketplace in Britain
1919-. Ann Arbor 1999 (oorspronkelijk dissertatie University of Florida, 1996); Willison,
Chernaik (ed.), Modernist writers and the marketplace.
J. Rodden, The politics of literary reputation. The making and claiming of ‘St. George’
Orwell. New York 1989.
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op de betekenis van het ‘juiste moment’ waarop een werk of een oeuvre verschijnt.
Hij meent dat je reputatievorming in verschillende stadia kunt indelen en vermoedt
dat bepaalde elementen daarin een quasi-universeel karakter hebben. Op basis van
een gedetailleerde analyse van Orwells lotgevallen komt hij tot de volgende
bouwstenen van een reputatievorming. Bepaalde, aanwijsbare gebeurtenissen kunnen
richtinggevend zijn in de beeldvorming; een beperkt aantal aanwijsbare ‘voices’
vestigt een bepaald beeld als prominent; in de beeldvorming speelt de afgrenzing (of
niet) tussen de mens, de schrijver en de ik-figuur in het werk een rol (vergelijk het
onderscheid tussen Eric Blair, George Orwell en de ik-figuren in zijn romans);
zelfbeelden en publieke beelden beïnvloeden elkaar bij de vorming van een reputatie.
Dergelijke beelden ontwikkelen zich langzaam of snel of ondergaan een verandering
onder uiteenlopende deelpublieken. Rodden wijst voorts op het ‘bevriezen’ van de
beeldvorming in een bepaalde fase en op de functie van etiketten die het beeld
beïnvloeden (bijvoorbeeld ‘de auteur als rebel’ of ‘de auteur als geweten’). Van
doorslaggevend belang voor de reputatievorming acht hij de entree van de auteur in
de grote instituties van onderwijs en massamedia.

Exploitatie en beeldvorming in theorie en praktijk
In de hieronder gepresenteerde casestudy rond de wording van Hella Haasses oeuvre
en reputatie wordt aangeknoopt bij Roddens Orwell-studie en bij ander onderzoek
door noties uit de voorhanden literatuur in de vorm van ‘stellingen’ als rode draad
te nemen. Het onderzoeksmateriaal is weergegeven in een overzicht van alle edities
van Haasses door Querido uitgegeven fictiewerk; zie de tabel. Verder is gekeken
naar haar fictie- en non-fictiewerk (vooral uit de beginperiode), naar secundaire
literatuur alsook naar een groot aantal kritieken van haar fictietitels, beschikbaar op
de door het NBLC uitgegeven LiteRom.11 De rode draad hieronder wordt gevormd
door de volgende stellingen:
• in de verschillende fasen van de materiële productie van het auteursoeuvre
verandert de rol van de uitgeverij in de ‘symbolische’ productie (te denken valt
aan de ‘leertijd’ van de auteur, de aanloop tot erkenning, de erkenning en de
voorbereiding van de canonisering);
• de materiële exploitatie ontwikkelt zich volgens een beperkt aantal patronen;
• er zijn ongeschreven regels voor de arbeidsdeling tussen uitgeverij en derden
rond de symbolische productie die parallel loopt aan de materiële productie van
een oeuvre.
Hieronder komen eerst de voorwaarden aan bod voor Hella Haasses oeuvre- en
reputatie-ontwikkeling die aanwezig waren in haar biografie en de situatie van
uitgeverij Querido. Vervolgens komen oeuvre- en reputatie-ontwikkeling in twee
perioden (1945-1958 en 1958-1968) aan de orde. Het jaar 1958 is gekozen als
periodegrens omdat de schrijfster dan de eerste substantiële prijs krijgt voor een
prozawerk. Het
11

LiteRom, uitgave NBLC. Den Haag 1999.
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jaar 1968 wordt door sommige critici als een cesuur in Haasses oeuvre gezien omdat
De tuinen van Bomarzo een nieuwe episode in haar ontwikkeling zou inluiden.12 De
bevindingen rond oeuvre- en reputatie-ontwikkeling worden dan afgezet tegen de
zojuist geformuleerde stellingen. In de slotparagraaf komen implicaties voor de
theorievorming rond een en ander aan de orde.

Achtergrond van haasse als schrijfster rond 1945
Wat brengt Hella Haasse nu met zich mee wanneer zij na de bevrijding in 1945 met
de herleefde uitgeverij Querido tot overeenstemming komt over de publicatie van
haar dichtbundel Stroomversnelling? Er is het feit van de twee cultureel onderlegde
ouders,

Omslag van De vrijheid is een Assepoes, circa 1947.
12

N. Noordervliet, ‘“Niets is ooit geheel voorbij”. Over het latere historische werk van Hella
S. Haasse’, in: M. Haarsma, G. Heemskerk, M. Salverda (red.), Ik maak kenbaar wat bestond.
Leven en werk van Hella S. Haasse. 's-Gravenhage (etc.) 1993 (Schrijvers prentenboek, 35),
93-113: 94.
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van wie de vader ook zelf schrijft.13 Daarnaast is de jonge Hella van kindsbeen af
gefascineerd geweest door boeken en door het schrijven, wat tot uitdrukking komt
in allerlei probeersels. Op de middelbare school werd die belangstelling door haar
leraren gestimuleerd in discussies over literaire bewegingen in Nederland; het
schoolblad Opgang bood ruimte voor vingeroefeningen. Aan de basis van dit alles
ligt een grote, veelzijdige begaafdheid en een enorme drang en discipline om de
honger naar kennis te stillen.
Vanaf het moment dat ze in 1938 naar Nederland verhuist en zich inschrijft aan
de Amsterdamse Gemeente-Universiteit voor een studie Scandinavische letteren,
wordt ze tevens actief in de literaire wereld. Zij stuurt gedichten in naar Werk en
krijgt een aanmoedigende reactie van Werk-redacteur Adriaan van der Veen. Ze
publiceert verzen in de Amsterdamsche studenten almanak en treedt korte tijd later
toe tot de redactie van Propria cures. De overstap naar de Amsterdamse
Tooneelschool in 1942 geeft haar de gelegenheid haar dramatische talenten te
ontplooien. Voor en na de bevrijding werkt ze mee aan diverse cabaretgezelschappen
als tekstschrijfster en actrice. In 1946 staat ze in de Kleine Zaal van het Amsterdamse
Concertgebouw met een eigen programma waarin ze balladen en legenden declameert.

13

Biografische informatie ontleend aan J. Diepstraten, Hella S. Haasse. Een interview.
's-Gravenhage 1984; Haarsma, Heemskerk, Salverda (red.), Ik maak kenbaar wat bestond;
A. Truijens, Hella S. Haasse. Draden trekken door het labyrint. Nijmegen 1997.
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hc = hardcover pbk = paperback gl = groteletteruitgave se = schooleditie vb = verzamelbundel
M = Muusses S = De Sikkel W = Wolters-Noordhoff
1 = 1ste druk 12 = 1ste-2de druk of 12de druk
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Edities van Hella Haasses literaire proza, uitgegeven door Querido tussen 1948 en 2000. Gegevens
ontleend aan Brinkman's catalogus 1945-2000 en de bibliografie in J. Diepstraten, Hella S. Haasse.
Een interview. Den Haag 1984.
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Maken we de tussenbalans op bij Haasses ontmoeting met Querido-uitgeefster Alice
van Nahuys, dan springen niet alleen haar veelzijdige talent, haar intellectuele
gretigheid en haar fixatie op het schrijven in het oog. Wezenlijk is ook dat zij vanuit
een exotische cultuur in Nederland beland is en bij de ontmoeting met Van Nahuys
reeds een aantal dramatische persoonlijke ervaringen achter de rug heeft, waaraan
in 1945 nog geen einde zal komen. Angus Wilsons ‘An unhappy childhood is a
writer's goldmine’ formuleert het cynisch, maar het is onmiskenbaar dat Hella Haasses
ervaringen al ruim voor haar dertigste volstrekt afweken van die van de gemiddelde
jongere die in de jaren dertig in het gezapige Nederland opgroeide. Haar huwelijk
in 1944 beperkte onder de gegeven maatschappelijke omstandigheden de concurrentie
van andere beroepsmogelijkheden dan het schrijverschap: weinig gehuwde vrouwen
werkten immers. Er zijn aanwijzingen dat haar geschriften haar al enige bekendheid
hadden gegeven bij het brede publiek. Toen de novelle Oeroeg in 1948 anoniem
verscheen als boekenweekgeschenk van de VBBB en men mocht raden naar de
identiteit van de auteur, zonden ruim zeshonderd lezers het juiste antwoord in. Haar
optredens en de aandacht die ze kreeg in de pers vergrootten tevens haar bekendheid
als persoon: ‘een prachtige vrouw met een mooi gezicht’, aldus Ferdinand Langen.14

Het kweekbed: Querido vanaf 1945
Vóór 1940 was uitgeverij Querido vooral het huis van de ‘sociaal-realistische’
literatuur van de ‘degelijke vertellers’. Onder het bewind van Emanuel Querido waren
niet alleen zijn eigen Geslacht der Santeljano's (gepubliceerd onder het pseudoniem
Joost Mendes), maar ook het werk van Herman Heijermans, A.M. de Jong, A. den
Doolaard en Aar van de Werfhorst beeldbepalend geweest. Om dit meer populaire
proza was werk heengezet van onbesproken buitenlanders als Thomas Mann, Arthur
Schnitzler, Theodore Dreiser en Herman Melville. Nederlandstalige non-fictie
(bijvoorbeeld P.J. Troelstra's memoires) versterkte de sociaal-democratische toets
van het fonds. Wel had men in het literaire segment een reeks dichters van reputatie
die het eigen erf ontstegen (J.F. Werumeus Buning, V. van Vriesland, J.C. Bloem,
H. Marsman, E. du Perron en M. Nijhoff).
De Tweede Wereldoorlog veroorzaakte in de hele uitgeverijwereld ingrijpende
breuken. Het uitgeverijlandschap veranderde door wijzigingen in de leiding van
bestaande huizen en door de opkomst van nieuwe uitgeverijen. Nogal wat
vooroorlogse gezichtsbepalende auteurs vielen weg (bij Querido bijvoorbeeld A.M.
de Jong, H. Marsman en Em. Querido zelf). Er was een hiaat gevallen in de
oeuvre-opbouw van de oudere, nog productieve generatie. Ten slotte werd er een
mentale breuk met de vooroorlogse periode voelbaar, die veel werk van voor 1940
snel verouderd maakte.
Na de moord op Emanuel Querido in Sobibor komt in 1945 de jonge Alice von
Eugen-van Nahuys (in de Querido-directie sinds 1930) aan het roer. Zij is zelf geen
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P. Calis, De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948. Amsterdam
1999, 68.
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productieve literator, maar wel een ondernemende uitgeefster. Zij heeft oog voor
literaire standing en draagt auteurs aan uit binnen- en buitenland, die ze soms zelf
vertaalt. Querido-medewerker Geert van Oorschot is kort na de bevrijding voor
zichzelf begonnen; Alice van Nahuys trekt Tine van Buul aan als directie-assistente,
die na enkele jaren mede aan het roer komt. In de fondsopbouw werken zij langs
verschillende lijnen. Er komen herdrukken van gevestigde Nederlandstalige dichters,
aan welk rijtje als belofte Leo Vroman wordt toegevoegd. Daarnaast wordt gevestigd
buitenlands werk geïmporteerd van bijvoorbeeld Shakespeare, Kafka, T.S. Eliot en
Lloyd Douglas. Voorts verschijnt er verzameld werk van vooroorlogse coryfeeën
als Herman Gorter, Top Naeff en Jan Greshoff.
In het segment oorspronkelijk Nederlandstalig literair proza ondervindt Querido
concurrentie van ‘oude’ huizen die weer op gang komen (Meulenhoff, Contact),
maar vooral van nieuwe als De Bezige Bij en D.A. Daamen / Bakker-Daamen. In
het ontzuilende Nederland ontdoet ook De Arbeiderspers zich van zijn ideologische
keurslijf. Kort voor de oorlog hadden tijdgenoten al geklaagd over het ‘gebrek aan
goed proza’,15 en ook na 1945 jagen uitgevers op jong talent. In de sfeer van de
maatschappelijke en artistieke vernieuwingsdrang vanaf 1945 heeft vooral Geert
Lubberhuizens huis, mede door zijn verzets-prestige, veel aantrekkingskracht op
jongeren. Het vernieuwende proza en het bijbehorende straatrumoer gaat echter aan
de deur van Querido voorbij: het parool blijft ‘Keine Experimente’. In de jaren na
de bevrijding publiceert Querido debuten van Dola de Jong, Josepha Mendels en
Adriaan van der Veen: ‘door zijn afkeer van alles wat naar artistieke excentriciteit
zweemt, paste hij goed in het

Omslag van het anoniem verschenen boekenweekgeschenk Oeroeg, 1948.

15

Adriaan van der Veen in een brief aan Hella Haasse, 25 maart 1939. Zie Haarsma, Heemskerk,
Salverda (red.), Ik maak kenbaar wat bestond, 41.
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Prijsvraag in Oeroeg. De toenmalige bezitter van dit exemplaar gaf het juiste antwoord.

fonds’.16 Andere beginners zijn Alfred Kossmann, Maria Dermoût en Willem van
Maanen; ook de jonge Theun de Vries wordt verwelkomd, al is diens debuut reeds
elders verschenen. De Querido-auteurs krijgen heel wat prijzen, maar tot de vernieu-
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wers behoren ze niet; van de Vijftigers is alleen Vinkenoog marginaal aanwezig.
Ook de doorbraak naar kwaliteits-jeugdlectuur komt pas veel later: de
gezichtsbepalende Annie M.G. Schmidt begint met boeken voor volwassenen. Wel
ligt er in het Querido-beleid veel nadruk op de boekverzorging, een terrein waarop
Emanuel Querido destijds al was beïnvloed door W.L. Brusse. De uitgeverij had al
vanaf 1934 veel eer ingelegd met de Salamander-reeks. Een experiment, omdat
kwaliteitsboeken in pocketvorm door Nederlandse uitgevers nog nauwelijks
uitgeprobeerd waren. De reeks was geïnspireerd door het Albatross-concept van
Holroyd Reece, dat later tot de Penguin-doorbraak zou leiden. Vanaf 1945 trekt men
voor de boekverzorging getalenteerde ontwerpers aan als Jan van Krimpen, J.B.
Heukelom, Susanne Heynemann, Theo Kurpershoek en Gerrit Noordzij. Vanaf 1948
wint de uitgeverij vele prijzen voor haar boekontwerpen, onder andere voor Hella
Haasses Woud der verwachting (1949). Daarnaast fungeren vanaf 1950 het verzorgde
Nieuws van Singel 262 en later de Singel 262-boekjes als visitekaartjes. Uitgeverij
Querido doet in de jaren vijftig weinig tot niets met de doorbraak van de televisie en
haakt evenmin in op het succes dat Het Spectrum had met zijn spotgoedkope pockets;
de Salamanders waren dat niet.17

Materiële en symbolische productie van het oeuvre van Haasse
In de tabel zijn de titels weergegeven die uitgeverij Querido in de periode 1945-1958
van Hella Haasse publiceert. In hetzelfde tijdvak brengt zij elders nog negen andere
werken uit (een dichtbundel, vier toneelstukken, een prozawerk, drie non-fictietitels).
Voorts verschijnen tussen 1945 en 1958 drie vertalingen en voltooit de schrijfster
een onafgemaakte detectiveroman van haar vader. Van haar prozawerken verschijnen
in deze periode buiten Nederland in totaal elf vertalingen, in het Engels, Duits,
Zweeds, Welsh en Sloveens.18 De eerste stappen in de samenwerking tussen Haasse
en Querido worden vanaf 1945 gezet onder gunstige omstandigheden. De
schrijfster-in-wording heeft haar vermogen tot publiceren al bewezen en handhaaft
een verbluffende productiviteit. Daarnaast heeft de uitgeverij er baat bij dat het
prozadebuut Oeroeg al bekroond werd door anderen, namelijk met de Novelleprijs
van de CPNB. Gunstig is voorts dat de auteur van meet af aan op uiteenlopende
manieren actief is in de letterkundige wereld. Zij houdt voordrachten over het
schrijverschap, doet mee aan boekenbals en andere schrijversactiviteiten en zit van
1957 tot 1962 in het bestuur van de Vereniging van Letterkundigen. Een volgende
prikkel tot een gunstige oeuvre- en beeldvorming vormen de talrijke literaire kritieken
die Haasses werk op slag losmaakt, van de hand van gevestigde critici in
gerenommeerde bladen. Voorts werkt de jonge schrijfster vanaf het begin zelf volop
mee aan haar eigen bekendheid. Dit doet ze door het geven van interviews, zo-
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wel in de populaire als in de serieuze pers, en door haar openlijke reflectie op haar
leven en schrijverschap in talrijke bijdragen. Zelfportret als legkaart (De Bezige Bij,
1954) neemt hierin een bijzondere plaats in, omdat het zeer uitzonderlijk is dat een
vrouwelijke auteur reeds op 36-jarige leeftijd een substantiële autobiografie
gepubliceerd krijgt.
Tegelijkertijd is de investering die Querido van haar kant in de schrijfster doet in
sommige opzichten hachelijk. Het spraakmakende straatrumoer van de nieuwe
schrijversgeneratie gaat zoals gezegd aan de uitgeverij voorbij. Ook Hella Haasse
zelf neemt bij verschillende gelegenheden afstand van de op dat moment populaire
bekentenisliteratuur en van al te drieste artistieke en politieke
vernieuwingsbewegingen. Een zeker risico voor de uitgeverij schuilt verder in de
concurrentie die bij deze autodidacte het prozaschrijven ondervindt van andersoortige
activiteiten: acteren, schrijven voor cabaret, later televisie. Voorzover het literair
proza wint, zijn er ook andere kapers op de kust (concurrerende uitgeverijen zoals
De Bezige Bij). Ondanks de geleidelijke opbouw van een literair proza-oeuvre in
het Querido-fonds worstelt de schrijfster in allerlei essays publiekelijk met de keuze
van haar favoriete genre en prozatype en met de vorm van de roman als zodanig. De
titels die Querido na Oeroeg publiceert, zijn ‘moeilijke’ boeken, waarvoor de
publieksbelangstelling moeizaam op gang komt. De kritieken in dag- en weekbladen
van aanzien zijn weliswaar talrijk, maar vlijmscherp van toon. Menigmaal geven
critici van verschillende oriëntatie als Simon Vestdijk, Jan Engelman en Johan van
der Woude bikkelharde oordelen over Haasses werk. Oeroeg vindt jarenlang
nauwelijks kopers. De uitgeverij krijgt een onderscheiding voor de uiterlijke
verzorging van Het woud der verwachting en er is buitenlandse belangstelling voor
deze titel alsook voor De scharlaken stad.19 Maar literaire bekroningen zijn er nog
niet.
In 1958 verandert het beeld. In de tabel is te zien dat vanaf dat jaar de productiviteit
van Hella Haasse voor Querido op peil blijft. Tegelijk neemt het aantal heruitgaven
toe en de schrijfster sleept diverse prijzen in de wacht. Voor De ingewijden ontvangt
zij in 1958 de Nationale Atlantische Prijs en in 1960 de Internationale Atlantische
Prijs (uitgereikt door de secretaris-generaal van de NAVO van dat moment, de
Amerikaan John Eppstein). In 1961 volgt de Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet
voor haar historische romans; in 1962 de Visser-Neerlandia-Prijs voor het toneelstuk
Een draad in het donker. Vanaf 1962 gaan de pocket- en schooledities van Oeroeg
lopen (in licentie uitgebracht door uitgeverij Muusses in Purmerend en De Sikkel in
Antwerpen) en ook andere werken worden herdrukt. Dit jaar markeert de ‘decisive
entry of (...) [her] work and biography into the institutions of education and the mass
media’, om met John Rodden te spreken.20 Hella Haasse verschijnt op televisie en
neemt deel aan literaire manifestaties, zoals de boekenmarkten in De Bijenkorf. Naast
haar gestage romanproductie houdt zij lezingen over eigentijdse literatuur
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(Anna Blaman, Harry Mulisch, Willem Frederik Hermans). In 1970 (in het derde
hier onderscheiden tijdvak van de vorming van haar reputatie, aangeduid als dat van
de definitieve erkenning) wordt haar een koninklijke onderscheiding aangeboden,
die ze weigert. De literaire erkenning bereikt aan het begin van de jaren tachtig een
voorlopig hoogtepunt in de toekenning van de Constantijn Huygensprijs (1981) en
de P.C. Hooftprijs (1984). In 1991 wordt zij benoemd tot erelid van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde.

Conclusies uit de casus
Op grond van al deze bevindingen over Hella Haasses oeuvre- en
reputatie-ontwikkeling wordt het mogelijk om commentaar te geven op de
eerdergenoemde stellingen (over de fasen in de oeuvre-exploitatie, de patronen daarin
en de veranderende uitgeversrol daarin). Maar alvorens die ontwikkeling in de tijd
te volgen, een kort woord over een principiële eigenaardigheid in de relatie tussen
alle uitgevers en hun auteurs. Een formele kwalificatie voor het schrijverschap vooraf
is er niet, omdat schrijversdiploma's niet bestaan en het beroep evenmin enige officiële
bescherming geniet. Het is bij uitstek de uitgever die iemand tot schrijver maakt,
door de beslissing tot publicatie van het debuut en zo mogelijk van volgende werken.
Dat onderstreept het belang van de uitgeversrol.
De eerste fase in de relatie tussen uitgever en auteur duiden we hier aan met de
‘leertijd’, een term gemunt door Johan Svedjedal. Hij nuanceert in dit verband het
veelgebruikte beeld van de uitgever als ‘gatekeeper’. Meer dan alleen een deur open
of dicht doen, aldus Svedjedal, controleert de ‘gatekeeper’ of de gast de juiste kledij
draagt, en fatsoeneert deze zonodig.21 De coaching van de auteur door de uitgever in
deze fase omvat niet alleen sturing en aanmoediging. Oud-Querido-uitgever Reinold
Kuipers wees onlangs tevens op de uitgeverstaak om de auteur af te houden van
publicaties die schadelijk zijn voor zijn/haar reputatie.22 We zagen dat uitgeverij
Querido zich in de keuze van exploitatievorm probeert te onderscheiden met haar
boekontwerpen. Inzake de tekst zelf fungeert de uitgever als ‘eerste criticus’ van de
auteur.23 De veelvuldige en kritische aandacht van recensenten in het geval van Hella
Haasse onderstreept dat zowel auteur als uitgever gecorrigeerd wordt door de critici.
Dagen weekbladkritieken zijn dus meer dan literaire thermometers alleen: ze spelen
een rol in de literaire socialisatie van de beginnende auteur.
De band die de auteur in deze leertijd met de uitgever heeft, is nog los. Niet zelden
is de uitgever nog selectief in de keuze per genre. In het geval van Haasse verschijnen
haar tweede dichtbundel, alle toneelstukken en de non-fictie bij andere uit-
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gevers dan Querido. Het is nog een open vraag wat de sluimerende potenties van de
auteur gaan opleveren. Bij Haasse omvatten die enerzijds het talent, de exotische
achtergrond, de leergierigheid en productiviteit en de vroege buitenlandse weerklank
voor haar werk, anderzijds haar aantrekkelijke verschijning, haar podiumbekendheid
en de maatschappelijke belangstelling voor de stem van de ‘jongeren’.
In de tweede fase die we hier onderscheiden, die van de aanloop tot erkenning, is
cruciaal dat de auteur enerzijds een voldoende lange adem heeft om productief te
blijven. Anderzijds moet hij/zij mee willen blijven doen aan de ‘illusio’ (Bourdieu)

Knipsel uit het blad Victorie, 1947. Collectie: Letterkundig Museum, Den Haag.

van het gevestigde literaire circuit, het spel van beeldvorming met al zijn dubbele
bodems. De auteur maakt een keuze voor bepaalde bezigheden en sluit daarmee
andere wegen af, bijvoorbeeld inzake beroepsactiviteit, artistieke oriëntaties en
concrete engagementen. Wat leert ons tegen de achtergrond van Roddens noties de
individuele geschiedenis van Hella Haasse over de verschillende dimensies van
‘beeldvorming’ als element in de opbouw van een reputatie? De literaire kritiek
plaatst door zijn respons de jonge schrijfster impliciet op slag in de categorie van
‘literair serieus te nemen jongeren’. Expliciet spreken de critici weliswaar allerlei
reserves en vermaningen uit, maar dat er sprake is van een talent staat bij niemand
ter discussie. Haasses veelvuldige zelfreflectie op het schrijverschap in essays en
interviews versterken dit profiel van groeiende letterkundige professionaliteit. In de
populaire pers, bijvoorbeeld in de damesbladen, ontstaat een ander beeld: dat van de
‘schrijvende huisvrouw’ die aan het fornuis in een pan staat te roeren, met daarbij
het onderschrift ‘Dat is weer iets anders dan dichten, maar het bereidt óók vreugde!’24
In weer een andere context, die van de serieuze, vaak levensbeschouwelijk gekleurde
periodieken, komt Haasse regelmatig aan het woord als woordvoerder van een jonge
generatie die nadenkt over de grote maatschappelijke vraagstukken. Als exponent
echter van een groep die niet vervalt tot politiek of artistiek radicalisme en Nederlands
heilige huisjes onder vuur neemt, maar daarentegen haar reserves tegen de bestaande
(het christendom, de massacultuur) zo genuanceerd formuleert, dat deze meningen
binnen alle verzuilde stromingen van het moment aandacht trekken. In haar proza
mijdt de schrijfster de flirt met het nihilisme, de belediging van confessionele
volksdelen of de
24
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masturbatiescènes die haar schrijvende generatiegenoten over de tong doen gaan.
Wel raakt Haasse zonder zich politiek te engageren aan actuele maatschappelijke
kwesties, zoals de eigentijdse relatieproblematiek en het dilemma van de vrouw die
staat voor de keuze tussen moederschap en maatschappelijke carrière. In sommige
werken reikt ze via de omweg van de historische roman naar eigentijdse kwesties.
Zo behandelt Een nieuwer testament het gevaar van verstarring van ooit idealistisch
bedoelde ideologieën. Haasses profiel als ‘verantwoordelijke jongere’ wordt versterkt
door een regeringsopdracht (1955) voor een ‘bevrijdingsspel’ en voor een portret
van de achttienjarige Beatrix (1956).
In het voorgaande is Bourdieus concept aangestipt van de schrijversloopbaan als een
reeks van stappen in het bezetten van gewenste of haalbare posities. John Rodden
wijst in dit verband (vanuit een ander uitgangspunt maar in dezelfde geest) op drie
werkzame factoren: de op een bepaald moment aanwezige maatschappelijke situatie,
de voorhanden concurrentie en het belang van ‘right time right place’ dan wel de rol
daarin van volstrekt toevallige factoren die zich geheel onttrekken aan de beïnvloeding
door auteur of uitgever. Welke aanwijzingen geeft Haasses loopbaan over de
dimensies die hier een rol spelen?
Hierboven werd al de klacht van de tijdgenoten aangehaald over het ‘gebrek aan
goed proza’. Het profiel dat de schrijfster zich aanmeet, vindt mede weerklank door
de dramatische crisis van de Tweede Wereldoorlog, die de gevestigde normen en
waarden op hun kop heeft gezet. Dit maakt de tijdgenoten nieuwsgierig naar de vraag
of de jongeren hierop een antwoord hebben. De ‘beheerste’ reflectie van de schrijfster,
verwoord in erudiete, zelfs enigszins archaïsche, nimmer epaterende formuleringen,
blijkt voor menigeen het overdenken waard. De maatschappelijke ontzuiling van de
jaren vijftig bekrachtigt een tendens die in literaire kring al veel eerder zichtbaar
was, namelijk dat de christelijke, katholieke en socialistische levensovertuigingen
in toonaangevende culturele kringen uiteindelijk het onderspit delven. Dat schept
ruimte voor Haasses ‘christendom zonder God’. Voorts bieden de maatschappelijke
veranderingen in de jaren vijftig ruimte voor een bredere weerklank voor
overpeinzingen over het huwelijk en de maatschappelijke rol van de vrouw, zoals in
De verborgen bron. In de opkomende Koude Oorlog passen Haasses bespiegelingen
over de zogenoemde universele waarden van de westerse beschaving goed in de
NAVO-propaganda, blijkens de beide ‘Atlantische prijzen’ die haar ten deel vallen.
Bij dit alles ondervond Haasse in de naoorlogse jaren nauwelijks concurrentie van
andere intellectueel serieus te nemen, jonge schrijfsters.
Een andere belangrijke factor in Haasses doorbraak vormt het succes van de
goedkope edities van Oeroeg, binnen en buiten de speciale schooledities die Querido
overeenkomt met Muusses en De Sikkel. Inhoudelijk kan men hier de actualiteit van
het thema ‘dekolonisatie’ vanaf 1962 signaleren. Maar tevens dringt zich een parallel
op met het lot van George Orwells Animal farm, zoals dat door Rodden wordt
geanalyseerd. Een Britse onderwijsinspecteur, aldus Rodden, karakteriseerde het
boek als ‘a useful teaching text for pupils of a wide range of ability’: ‘It is short,
entertaining,
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makes a suitable impact, and is acceptable at a variety of levels’.25 Rodden verbindt
hieraan enkele parallelle ontwikkelingen, die ook voor het succes van Oeroeg en
daarmee voor Haasses naamsbekendheid bij het brede publiek van belang moeten
zijn geweest, zoals de toegankelijkheid en bevraagbaarheid van een tekst, de
ommezwaai van het literatuuronderwijs in de jaren vijftig naar hedendaagse literatuur
en de sterk conserverende werking van literatuurlijsten. Eens geselecteerde literatuur
wordt steeds opnieuw geselecteerd, al was het maar omdat scholen die titels al hebben
aangekocht voor hun boekenfonds en bibliotheek en ze over een lange tijd afschrijven;
bovendien is dat makkelijk voor de docenten. Een demografische factor die hier
internationaal een rol speelt, is de sterke uitbreiding van de scholierenpopulatie in
de jaren vijftig.
Hoe wordt nu in dit geval zichtbaar dat de rol van de uitgeverij in opeenvolgende
fasen van de oeuvre- en reputatievorming verandert? Opmerkelijk is dat vanaf het
moment dat de herdrukfrequentie van Haasses proza toeneemt, zij veel minder werk
bij andere uitgeverijen uitbrengt. Dit past in een vaker zichtbaar patroon, namelijk
dat uitgeverijen bij hun succesvolle debutanten na verloop van tijd minder selectief
worden en meer (en meer verschillende) nieuwe titels van hen accepteren. Hier lijkt
de vaststelling relevant die Walter Powell deed in zijn analyse van twee New Yorkse
uitgeverijen over de prioriteitstelling in deze branche. Powell vond dat er (door het
structurele gebrek aan tijd en middelen in de uitgeverijwereld) sprake is van het
voortdurend vormen van ‘wachtrijen’ (queuing).26 De voor de uitgeverij belangrijkste
auteurs staan bovenaan de lijst, de minder belangrijke in het midden, de onbelangrijke
en onbekende onderaan. Er zijn aanwijzingen dat de debutant na een succesvolle
leertijd promotie maakt naarmate steeds meer elementen in de symbolische productie
door derden zijn gerealiseerd. Florian Tielebier-Langenscheidt meent daarbij dat de
uitgeversinspanning van ‘procyclische’ aard is. Dat wil zeggen dat de uitgever zich
(weer gegeven de structureel krappe middelen) vooral inzet voor die auteurs en
werken die ook al de wind in de rug hebben door aanmoedigingen of door geheel
toevallige factoren van buiten.27 Dat betekent dat de uitgeverij met des te meer inzet
haar instrumentarium benut.
In de volgende fase, die van de doorbrekende erkenning, is nogal eens te zien dat
de uitgeverij het publicistische verleden van de auteur enigszins retoucheert. In
Haasses geval valt op dat gaandeweg Oeroeg uit 1948 als prozadebuut gaat gelden,
niet het op bestelling voor Allert de Lange geschreven Kleren maken de vrouw uit
1947.28 Vrij
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werk heeft immers artistiek een hogere status dan werk in opdracht. Voorts wordt
de arbeid die Haasse in haar beginjaren verrichtte als ‘letterknecht’ (de term is gemunt
door Martin Ros) nogal onder het tapijt gewerkt. Querido is bij uitstek een uitgeverij
die zich laat voorstaan op een nauwe band met haar auteurs. Uit een onderzoek naar
de aanloopfase van tachtig Nederlandstalige jonge prozaïsten uit de periode 1961-1965
bleek echter dat de band tussen de beginnende auteur en het huis dat later de
hoofduitgeverij wordt vaak erg los is;29 ook bij Haasse lijkt het daarop. Dit betekent
dat men deze uitgeverstrouw aan een auteur toch enigszins moet relativeren, omdat
van diverse jonge auteurs toch ook weer afscheid wordt genomen.
De stilzwijgende arbeidsdeling die zich aftekent tussen uitgeverij en derden in de
symbolische productie heeft te maken met de geldende opvatting in boekenland dat
het ‘not done’ is dat een literaire uitgeverij zich bedient van al te rechtstreekse
aanprijzingen van de eigen auteurs. Een aanwijzing voor de genoemde arbeidsdeling
ligt in Haasses geval ook in het feit dat tot in de jaren negentig alle belangrijke
‘canoniserende’ uitgaven bij andere uitgevers verschijnen, waaronder Gottmer,
Bzztôh en het Letterkundig Museum.30

Omslag van De verborgen bron als pocketuitgave in de Salamander-reeks, 1958.

Aangaande de volgorde van exploitatievormen valt in Haasses werk op, dat Querido
in de regel het gebruikelijke patroon hardcover - paperback - pocket volgt. Soms
slaat de uitgeverij de paperback over. Pas vrij laat in de exploitatie van Haasses
oeuvre (1993/1994) begint de uitgeverij weer ‘vooraan’ met nieuwe gebonden edities.
Er komen op dat moment vier factoren samen: de voldragen erkenning van de
schrijfster met nieuwe eretekenen, het warme onthaal voor Heren van de thee, het
succes van de film Oeroeg en haar 75ste verjaardag, die een golfje van nieuwe
publiciteit oproept, tot en met in het NOS-Journaal van die dag.

Implicaties voor de theorievorming
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In de visie van Bourdieu staat in het literaire veld de strijd om de macht centraal. Er
is een aanhoudende revolte van nieuwe auteursgeneraties, die niet alleen door een
afwijkende poëtica maar ook door hun strijd tegen gevestigde instituties verschuivin-
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gen bewerkstelligen. De casus-Haasse maakt ons ervan bewust dat het hierbij niet
per se om artistiek of levensbeschouwelijk vernieuwende inzichten hoeft te gaan.
‘Jongeren’ die op hun beurt een oudere generatie uit de schijnwerpers verdringen,
kunnen uiteraard ook bij bestaand gedachtegoed aanknopen en artistiek onderling
verdeeld zijn.
In Haasses geval is het misschien niet helemaal juist om te zeggen dat zij ‘paste
in Querido's fonds’; eerder is het zo dat Querido in de gegeven situatie baat had bij
Haasses inbreng in de relatieve koerswijziging vanaf 1945, terwijl Haasse op haar
beurt profijt had van het decor van het zich uitbreidende gezelschap van Singel 262.
Ondanks haar gevarieerde exploitatie-instrumentarium is de uitgeverij voornamelijk
‘volgend’ als het gaat om de symbolische productie, maar wel reageert ze alert op
wat derden doen en op maatschappelijke ontwikkelingen. De beeldvorming rond
Hella Haasse levert voorbeelden van interessante randvoorwaarden voor een
reputatieopbouw die in het geheel niets met tekstkwaliteiten te maken hebben, maar
toch op beslissende momenten de receptie en daarmee de exploitatiemogelijkheden
vooruithelpen. Dit roept de vraag op naar de mogelijkheid tot ordening van dergelijke
randvoorwaarden. In het licht van de arbeidsdeling tussen uitgeverij en ‘third parties’
inzake de symbolische productie zouden we gebaat zijn met een preciezer historische
analyse van de grens die in achtereenvolgende ontwikkelingsfasen van het literaire
veld tussen deze kampen loopt en van de verschuivingen van die grens.
Huiswerk geeft deze kleine casestudy ons ook op als het gaat over de geschiedenis
van uiteenlopende exploitatiemogelijkheden en hun culturele connotatie. Haasses
edities geven ons aanwijzingen dat de literair niet prominente uitgeverij Querido
alert was op de statusverhogende werking van buitentekstuele factoren als het ontwerp
van band en binnenwerk en de presentatie van de eigen stal in begeleidend drukwerk.
De boekwetenschap heeft wel studie verricht naar de opkomst van uiteenlopende
bind- en versieringstechnieken, maar een omvattend overzicht van de materiële
boekverzorging in samenhang met de exploitatiegeschiedenis van uitgeverijen hebben
we niet. Aan de ene kant is er de geschiedenis van de beschikbaarheid van
exploitatievormen in relatie met culturele normen, aan de andere kant keken
uitgeverijen ook steeds naar de zakelijke haalbaarheid in hun exploitatieplannen.
Welke factoren bewerkten de verdwijning van het boek-in-afleveringen als
exploitatievorm van literatuur? Wanneer werd het ingenaaide boek salonfähig als
drager van literaire inhoud? We weten dat in diverse landen rond 1890 selecte
auteursgroepen tegelijk met hun eis van ‘autonomie’ voor de literatuur ook hogere
eisen ging stellen aan de boekexploitatie. Dit beïnvloedde vervolgens de
uitgeversbemoeiing met de symbolische productie, maar ook hier blijven vragen
open. Vanaf welk moment verdween de handelsreclame voor derden uit het literaire
boek? Wanneer gingen uitgevers citaten van kritieken op hun boekomslagen zetten?
Wanneer ontstond de conventie dat literaire teksten voor zichzelf moesten spreken
en dus inleidingen en voetnoten niet pasten? Vanaf wanneer kwamen er
auteursportretten op boeken? Welke nieuwe technische procédés maakten methoden
van verfraaiing van goedkope boeken mogelijk die tot dusver alleen voor dure
uitgaven werden toegepast? Hoe passen verschuivingen in de
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vormgeving van boeken in veranderende exploitatie-strategieën? Studie naar dergelijke
vragen zou boekwetenschap en literatuurwetenschap dichter bij elkaar kunnen
brengen.
Tot slot prikkelt ook de toepassing van Roddens noties van ‘beeldvorming’ op
Haasses loopbaan tot reflectie. Hierboven is impliciet de wisselwerking aangestipt
tussen zelfbeeld en publiek gevormde beelden, de variatie in de laatste gekoppeld
aan diverse publieksgroepen alsook de evolutie in de beeldvorming als geheel. In
het geval van Hella Haasse worden de eerdere beelden enigszins verdrongen door
de wijze waarop zij gaandeweg het conflict tussen de voormalige kolonie
Nederlandsch Indië en het moederland personifieert. Dit vraagt om een uitwerking
van de diachrone dimensie van een en ander en de uiteenlopende ‘snelheden’ waarmee
uitgeverij, auteur en lezerspubliek te maken hebben. Bourdieu heeft een aanzet
gegeven met zijn noties van verschillende tijdcycli binnen de uitgeverij, waardoor
een eens vernieuwende auteur een totaal andere positie krijgt zodra deze gecanoniseerd
raakt. Enkele keren is getracht om de beeldvorming van auteurs te koppelen aan
stadia in hun loopbaan, afgezet tegen hun relatie met contemporaine
schrijversgeneraties.31 Lezersgeneraties op hun beurt wisselen elkaar snel af, en
vragen om een alert exploitatiebeleid van de uitgeverij. De lezersgeneratie van 1950
hoort niet alleen iets anders over Hella Haasse, maar krijgt ook in materieel opzicht
andere edities van haar werk onder ogen dan de generatie van 1975 of 2000. Zodra
voor een van de nestors van het fonds een solide reputatie is bereikt, heeft de uitgeverij
onder het eigen dak echter al weer allerlei jongere auteurs in en uit de startblokken
die hun collega concurrentie moeten gaan aandoen, zowel zakelijk als ‘symbolisch’.
Dit blijft een merkwaardige paradox van de literaire uitgeverij.

31

B.G. Ekelund, ‘Författaren och fältets tid’, in: D. Broady (red.), Kulturens fält. En antologi.
Göteborg 1998, 429-451.
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Wim Knulst & Andries van den Broek
Het lezerspubliek van boeken in tijden van ontlezing
(...) er is een generatie aan het opgroeien die geleerd heeft te lezen (...)
Daar het in de lijn der verwachtingen ligt, dat in de toekomst het percentage
jeugdigen, dat voortgezet onderwijs ontvangt, nog zal stijgen zal
vermoedelijk de leesactiviteit van de jeugd (...) toenemen. Neemt men
voorts de stormachtige ontwikkeling van het pocketboek hierbij in
aanmerking, dan schijnt het niet gewaagd te veronderstellen dat de
leesfrequentie van de middelde Nederlander de komende jaren nog
aanmerkelijk zal stijgen.1
Lezen hoorde in 1955 haast tot ieders programma, zo bleek uit het CBS-rapport
waaruit het bovenstaande citaat afkomstig is. De tijd dat lezen doodgewoon was, ligt
nu ver achter ons. Tegenwoordig is de vraag: wie leest er nog een boek?
De voorspelling van het CBS is dus niet uitgekomen. Was die voorspelling dan
zo gewaagd? Nee. Er werd destijds het meest gelezen door jongeren in het voortgezet
onderwijs en door volwassenen die voortgezet onderwijs genoten hadden. Gezien
de groeiende beschikbaarheid van het (pocket)boek en de stijging van het
opleidingspeil, lag het alleszins in de rede te veronderstellen dat de toekomst van het
lezen er zonnig uitzag.
Beide voorwaarden ontwikkelden zich volgens verwachting, het lezen echter niet.
Het boekenaanbod groeide in omvang en variatie, zowel naar inhoud als naar prijs.
Titels uit de wereldliteratuur kwamen in meerdere edities beschikbaar. Het aantal
jaren scholing steeg sterk. Ondanks die gunstige omstandigheden daalde het aantal
lezers gestaag, het meest onder de nieuwe lichtingen met voortgezet en tertiair
onderwijs, die er nota bene vele jaren oefening in leesvaardigheid op hebben zitten.2
Anders dan voor het verschijnsel ontlezing bestaat er geen woord voor degenen die,
alle investeringen in hun geletterdheid ten spijt, zelden nog boeken lezen. Enigszins
oneerbiedig zullen we hen hier deserteurs noemen.
Deze bijdrage beginnen we met uiteen te zetten hoe ontlezing is vastgesteld, welke
groepen desertie pleegden en welke niet, en hoe dit verschil te verklaren valt. Het
gaat daarbij nog niet specifiek over het boeken lezen, maar om een synopsis van
eerder onderzoek naar lezen en ontlezing in het algemeen.

1
2

Centraal Bureau voor de Statistiek, Vrije-tijdsbesteding in Nederland 1955/1956, deel
10: Leeftijd en vrije-tijdsbesteding. Zeist 1959, 41.
Vergelijk G. Kraaykamp, Leesbevordering door ouders, bibliotheek en school. Delft 2002.
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In het eerdere onderzoek is lezen breed gedefinieerd. Boeken, kranten, tijdschriften,
alsook huis-aan-huisbladen en reclamefolders vallen er binnen. Dat al deze
leesactiviteiten meegeteld zijn,3 maakt conclusies over ontlezing des te pregnanter.
Doordat niet specifiek naar lezen is gevraagd, maar per kwartier naar de wijze van
tijdsbesteding, ligt het weinig voor de hand te veronderstellen dat de peiling van
lezen en ontlezing met behulp van tijdsbestedingsonderzoek gekleurd is door sociaal
wenselijke antwoorden. In geval het prestige en daarmee de sociale wenselijkheid
van het lezen over de jaren zou afnemen, zijn deze peilingen ons inziens daarvoor
ongevoelig.
In een eerdere publicatie kwam al een keer de vraag aan bod of alle soorten kranten
en tijdschriften in gelijke mate door de ontlezing werden getroffen.4 Die analyses
bevatten geen eenduidige aanwijzingen over verschillen. In de periode 1975-1985
bleek special-interest-lectuur minder onder ontlezing te lijden dan op een breed
publiek toegesneden lectuur,5 maar die conclusie gold niet voor de periode na 1985.6
Voor een overeenkomstige mate van detaillering ten aanzien van boeken ontbrak
het geruime tijd aan gegevens. Inmiddels zijn die er wel en daarover wordt in de
tweede helft van deze bijdrage voor het eerst gepubliceerd. We gebruiken die
informatie om te bezien of het ene genre boeken meer van ontlezing te duchten heeft
gehad dan het andere genre. Tot nog toe is bij de verklaring van verschillen in
lezerstrouw vooral gelet op de invloed van de historische fasen waarin men opgroeide
en op de concurrentie van telkens nieuwe media.7 In dit artikel bieden we daarop een
aanvulling, door de mogelijke invloed van boekgenres op de lezerstrouw te bezien:
weet het ene boekgenre lezers sterker te binden dan het andere?8
Alvorens we mogen vaststellen dat genrevoorkeur er echt toe doet, moet wel
duidelijk zijn dat eventuele verschillen in leestrouw niet aan andere factoren zijn toe
te schrijven. In de afgelopen tijd zijn de omstandigheden voor het mediapubliek
immers grondig veranderd. Het maakt veel uit of men opgroeide in een wereld waarin
thuis alleen radio, grammofoon en lectuur beschikbaar waren, dan wel in een
medialandschap met 24 uur per dag uitzendende televisiekanalen en een uitdijend
aantal ontspanningsmogelijkheden dat zich via een pc laat oproepen. In onze analyse
van de re-

3

4
5
6
7

8

Het criterium daarbij is lezen op eigen initiatief, in de eigen tijd. Leesarbeid in het kader van
studie of beroep is niet meegeteld. Het gaat hier ook niet om het kopen van boeken. Niet elk
gelezen boek is (zelf) gekocht, niet elk gekocht boek wordt ook gelezen. Hier gaat het om
het lezen van boeken.
Bijvoorbeeld: K. van Eijck, C. van Rees, ‘Media orientation and media use. Television
behavior of specific reader types 1975-1995’, in: Communication research 27 (2000), 574-616.
W. Knulst, M. Kalmijn, Van woord naar beeld. Rijswijk 1988.
W. Knulst, G. Kraaykamp, Leesgewoonten. Rijswijk 1996.
W. Knulst, ‘Media en tijdsbesteding 1975-1995’, in: J. van Cuilenburg, P. Neijens, O. Scholten
(red.), Media in overvloed. Amsterdam 2000; K. van Eijck, W.P. Knulst, K. van Rees, ‘Van
oude naar nieuwe media’, in: Economisch-statistische berichten 86 (2001), 440-443.
De analyses die volgen, berusten op gegevens over telkens andere individuen. In de analyses
volgen we geen individuen door de tijd, maar steeds andere representanten van dezelfde
sociale en demografische signatuur.
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latie tussen genrevoorkeur en ontlezing houden we terdege rekening met dergelijke
verschillen in de achtergrond van de diverse publieksgroepen.9

Korte geschiedenis van het onderzoek naar lezen en ontlezing
Ontwikkelingen in de leesgewoonten van Nederlanders zijn goed gedocumenteerd.
De (vrije)tijdsbesteding, en daarbinnen het lezen, worden al langere tijd op
vergelijkbare wijze gevolgd. Het eerste tijdsbestedingsonderzoek dateert uit de jaren
dertig.10 Hoewel dat onderzoek niet representatief was voor de gehele bevolking het betrof een groep georganiseerde arbeiders en kantoorbedienden - bleek dat men
toen bijzonder veel las, ongeveer evenveel als men tegenwoordig televisiekijkt.
In de periode 1955-1963 verrichtte het CBS enkele omvangrijke en
landelijkrepresentatieve tijdsbestedingsonderzoeken.11 Die timing is achteraf gezien
een gelukkige greep, want daardoor is veel bekend over de vrijetijdsbesteding, lezen
incluis, kort vóór en tijdens de intrede van de televisie en de vrije zaterdag. Een
beperking van deze gegevens is dat het CBS slechts de tijdvakken onderzocht waarop
de meeste Nederlanders vrij waren: de avonduren van doordeweekse dagen en het
weekend.
Vanaf 1975 is de draad van tijdsbestedingsonderzoek weer opgepakt, door een
publiek-privaat consortium bestaande uit wetenschappelijke instellingen, de publieke
omroep, de marktbureaus van kranten- en tijdschriftuitgevers en het Sociaal en
Cultureel Planbureau. Dit onderzoek registreert alle dagelijkse bezigheden gedurende
zeven etmalen van een week in oktober. Deze registratie van de tijdsbesteding is,
met enige hardnekkigheid, elke vijf jaar herhaald. In oktober 2000 werd de zesde
peiling op rij verricht.12
De opzet van deze reeks peilingen wijkt af van de manier waarop het CBS er een

9

10
11

12

Ook gevolgen van veranderingen in rolpatronen bij mannen en vrouwen zijn - zij het impliciet
- in ons onderzoek verwerkt. De veronderstelling dat de gestage afkalving van de groep
voltijds huisvrouwen negatief zou hebben uitgepakt voor het boeken lezen, kan overigens
niet staande worden gehouden. Uit eerder onderzoek bleek dat het effect hiervan ongedaan
wordt gemaakt doordat de in deeltijd werkende vrouwen die hun plaats innamen, gemiddeld
hoger zijn opgeleid en bij elkaar evenveel lezen als huisvrouwen. Zie Knulst, Kraaykamp,
Leesgewoonten.
A. Blonk, J.P. Kruyt, De besteding van de tijd door de Nederlandse arbeiders. Uitkomsten
van een enquête onder 621 arbeiders. Amsterdam 1936.
Centraal Bureau voor de Statistiek, Vrije-tijdsbesteding in Nederland 1955/1956 en
Vrije-tijdsbesteding in Nederland 1962-1963, deel 3: Avond- en weekendbesteding, herfst
1962. Zeist 1965.
Het SCP publiceerde steeds integraal over tijdsbesteding van de Nederlandse bevolking, het
meest recent: K. Breedveld, A. van den Broek (red.), Trends in de tijd. Den Haag 2001. In
vervolg op de eerdergenoemde studies Van woord naar beeld en Leesgewoonten zal het
Sociaal en Cultureel Planbureau in 2003 een nieuwe trendstudie over mediagebruik uitbrengen.
Zie over lezen ook W. Knulst, ‘Veertig jaar landelijk onderzoek naar het lezen’, in: J.M.H.J.
Hemels, A.A. Herpers, H.D. van de Pol (red.), Gids informatiesector 1996/1997. Den Haag
1996; W. Knulst, ‘Liefhebberij op een lager pitje, over de maakbaarheid van lezers’, in: J.
Divendal (red.), De lastige lezer. Utrecht 2001.
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halve eeuw geleden mee begon. Door van de recente peilingen alleen de gegevens
over doordeweekse avonden en het weekend te benutten, kan het lezen in de jaren
1975-2000 toch vergeleken worden met de eerder door het CBS over het lezen
vergaarde gegevens. We verkeren in Nederland daardoor in de, internationaal gezien
unieke, situatie dat trends in het lezen over een termijn van een halve eeuw bekend
zijn. Dit betekent dat de teruggang van het lezen op de voet is te volgen.

Een boek voor je verjaardag! Ansichtkaart uit circa 1960.

Toen het CBS de vrijetijdsbesteding in de winter 1955/'56 onderzocht, waren radio
en lectuur de belangrijkste bronnen voor huiselijk vermaak. Er is nooit meer zoveel
gelezen als in het midden van de jaren vijftig: men vulde 22% van alle vrije uren
met het lezen van boeken, kranten en tijdschriften. Ontwikkelde personen lazen ook
toen al meer dan personen met alleen lagere school, maar vooral valt op hoezeer men
toen in alle lagen van de bevolking las. Lezen staat daarin overigens niet alleen. Veel
van de destijds bestaande ontspanningsmogelijkheden vonden gretig aftrek. Ook de
radio bereikte in die dagen haar grootste populariteit.13 Buitenshuis liepen in het
weekend de bioscopen, schouwburgen, dansgelegenheden, stadions, tot sporthal
omgetoverde bedrijfsruimtes en andere ‘publieke vermakelijkheden’ vol. Meer dan
op een hoge kwaliteit van het gebodene, wijst die gretigheid van het toenmalige
publiek op het geringe aantal alternatieven.
Het tijdperk van schaarste aan afleiding en vermaak werd afgesloten met de
doorbraken van televisie, hifi-apparatuur en particuliere auto. Sindsdien is het lezen
gedurig verminderd, het snelst tijdens de inburgeringsfase van de televisie: in de
periode 1955-1975. Toen in 1962 bijna de helft van de huishoudens over een toestel
beschikte, werd nog 17% van de vrije tijd aan lezen besteed. Begin jaren zeventig
had haast iedereen een toestel en legde die indringer beslag op zo'n tien uur van de
wekelijkse portie van 40 à 45 uur vrije tijd. Dit was een flinke hap, die in veel
domeinen van de vrijetijdsbesteding gevoelig doorwerkte. Behalve bij lezen
constateerde het CBS ook een teruggang bij huiselijke contacten, uitgaan en
verenigingsleven. In 1975 was televisiekijken al verreweg de populairste avondvulling
geworden en werd nog 13% van de vrije tijd aan lezen besteed.
Daarna is het aan lezen bestede aandeel van de vrije uren verder teruggelopen,
maar niet meer zo drastisch als tijdens de opkomst van de televisie. Nadat het aandeel
lezen in de vrije tijd in de twintig jaar tot 1975 verminderde van 22 tot 13% (een
13

W. Knulst, ‘Omroep en publiek’, in: H. Wijfjes (red.), Omroep in Nederland. Vijfenzeventig
jaar medium en maatschappij 1919-1994. Zwolle 1994.
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volgende 25 jaar tot 2000 tot krap 9% (een afname van ongeveer een zesde
procentpunt per jaar).
Door van de peilingen 1975-2000, net als het CBS in 1955/'56 deed, alleen de
doordeweekse avonden en het weekend te benutten, kan de aan lezen bestede vrije
tijd gedurende een halve eeuw in kaart worden gebracht (zie het linker deel van figuur
1). Die leestijd liep terug van ruim vijf uur per week in 1955/'56 naar krap 2? uur in
2000. Binnen de volledige week, zoals gemeten in de periode 1975-2000, verminderde
de lezend doorgebrachte vrije tijd van ruim zes uur per week in 1975 tot krap vier
uur in 1995 (zie het rechterdeel van figuur 1).14

Figuur 1 Uren per week besteed aan lezen totaal en afzonderlijk aan kranten, tijdschriften en boeken.
Bevolking van twaalf jaar en ouder. Links: 1955-2000 tijdens werkdagavonden en weekenddagen.
Rechts: 1975-2000 tijdens een gehele week.

De specificatie naar type lectuur leert dat in de avonduren en weekenden sinds
1955/'56 vooral het lezen in boeken en kranten is teruggelopen (linker grafiekdeel).
De aandacht voor boeken in dat deel van de week liep terug van een kleine 2½ uur
in 1955 naar goed een half uur in 2000. Opnieuw geven de twee decennia tussen
1955 en 1975 de sterkste teruggang te zien.15 De in een volle week aan boeken bestede
tijd

14

15

Sinds 1990 is geregistreerd of men las tijdens een andere bezigheid, zoals het lezen van een
boek in bad, een tijdschrift tijdens het eten of een krant in de trein. Op die manier las men
in 2000 per week gemiddeld nog eens circa zeventig minuten, net zoveel als in 1990, zie: F.
Huysmans, J. de Haan, ‘Media en ict, omgaan met een overvloedig aanbod’, in: Breedveld,
Van den Broek (red.), Trends in de tijd. De sinds 1975 met twee uur en tien minuten
afgenomen leestijd wordt hierdoor dus niet gecompenseerd. De stabiliteit van lezen als
secundaire activiteit wijst er evenmin op dat lezen tussen 1975 en 2000 veranderde van een
bezigheid waarvoor men speciaal gaat zitten naar een nevenactiviteit tijdens reis of maaltijd.
De tijd besteed aan het lezen van tijdschriften nam aanvankelijk, dat wil zeggen tot 1975,
nog toe. Dit hing samen met toenmalige innovaties als integrale kleurendruk en gossipbladen;
zie Knulst, Kraaykamp, Leesgewoonten. Voor een blijvende opleving hebben deze innovaties
niet kunnen zorgen. In de jaren tachtig is ook de aandacht voor tijdschriften gaan afnemen.
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(rechter grafiekdeel) daalde van ruim anderhalf uur in 1975 naar een klein uur in
2000.
In de periode 1975-2000 kunnen de trends in de ‘CBS-uren’ worden vergeleken
met de trends in de volledige week. De daling van de totale leestijd bedraagt in beide
gevallen 35%. Uit de specificatie naar soort lectuur blijkt dat het boeken lezen
doordeweeks overdag meer terrein verloor dan op doordeweekse avonden en in het
weekend.
Sinds de jaren vijftig veranderde lezen van een algemeen volksvermaak tot een
liefhebberij van sommigen. Hierna onderzoeken we eerst of deze ontwikkeling zich
binnen alle bevolkingsgroepen voordeed. Daarna richten we ons speciaal op
ontwikkelingen in het lezen van boeken en gaan we in op de vraag of het ene
boekgenre sneller terrein verloor dan het andere. Met andere woorden: onder welke
bevolkingsgroepen en binnen welke boekgenres tekende de ontlezing zich het scherpst
af? Of positiever geformuleerd: onder welke bevolkingsgroepen en binnen welke
boekgenres bleef men het boek het meest trouw?

Een eerste profiel van de deserteurs
Niet binnen alle bevolkingsgroepen heeft men het lezen in gelijke mate van het
repertoire geschrapt. De deserteurs zijn vooral afkomstig uit de rangen der mannen
en jongeren, het meest jongens (figuur 2). Dit is opmerkelijk, want aanvankelijk
lazen jongens tussen twaalf en achttien jaar meer dan meisjes van die leeftijd. Destijds
maakte het lezen in kranten het verschil. In 1955/'56 besteedden de twaalf- tot
achttienjarige jongens niet minder dan 22% van hun vrije uren aan lezen, in 2000
nog slechts krap 3%.
Onder mannen liep het lezen sterker terug dan onder vrouwen. Waar mannen
aanvankelijk meer lazen dan vrouwen, werd lezen - vooral het boeken lezen - door
de jaren steeds meer een vrouwenzaak. Zonder dat wij dit empirisch te kunnen staven,
komt het ons voor dat het titelaanbod in de boekhandel van deze feminisering van
het lezen getuigt.
Aanvankelijk ook waren jongeren van beiderlei kunne de meest enthousiaste lezers:
naar leeftijd beschouwd las de jeugd het meest. Van dit jeugdig lezerspubliek is nu
nog maar weinig terug te vinden. Dat geldt ook voor meisjes, al was de daling onder
hen wat minder sterk: van 20% van de vrije tijd in 1955/'56 naar krap 6% in 2000.
In eerste instantie, tussen 1955/'56 en 1975, daalde lezen onder alle leeftijden ongeveer
even sterk. Na 1975 zette die afname onder de jeugd en jong volwassenen fors door,
terwijl die afname onder mensen van veertig jaar en ouder afzwakte.
Wijzen deze cijfers uit dat mensen meer gaan lezen als ze op leeftijd komen? Het
rotere leesenthousiasme voorbij het veertigste levensjaar lijkt er op te duiden dat het
met het lezen wel weer goed komt, doordat de vergrijzing van de bevolking het
lezerspubliek weer zou doen gaan groeien. Dit optimisme berust op de gedachte dat
de moderne mens de wilde jaren achter de rug moet hebben om aan lezen toe te
komen, dat lezen gekoppeld is aan het doorlopen van de levenscyclus.
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Figuur 2 Aandeel van alle vrije uren per week dat besteed werd aan lezen, 1955-2000, naar sekse en
leeftijd, in procenten.

Het bewijsmateriaal voor deze gedachte is evenwel mager. Alleen enkele
interbellumcohorten zijn meer gaan lezen naarmate ze ouder werden. Degenen die
tussen 1925 en 1939 werden geboren, lazen in 2000, op de leeftijd van 60 tot 75 jaar,
meer dan in 1975, op de leeftijd van 35 tot 50 jaar. In latere geboortecohorten ging
men echter juist minder lezen naarmate men ouder werd (figuur 3).16

Figuur 3 Aan lezen bestede tijd naar geboortejaargang, 1975-2000, in uren per week (gecontroleerd
voor doorkruisende invloeden van o.a. beschikbare tijd, opleidingsniveau, gezinssituatie).

Dit wijst er op dat het leespatroon in het latere leven veeleer bepaald wordt door
datgene waaraan men als jongere en jong volwassene gewend raakte. De lichting
1925-1939 groeide op tijdens de crisis- en bezettingsjaren, en vestigde een bestaan
in de

16

Hierna, in figuur 4, zullen we zien dat de cohort die bij het ouder worden meer ging lezen,
verbreed kan worden tot de gehele laatste vooroorlogse cohort 1925-1939.
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wederopbouw. Hun huidige leesroutine grijpt terug naar het hun vertrouwde huiselijke
vermaak uit hun jonge jaren.17 Toen de CBS-onderzoekers in 1955 op een staart van
deze cohort stuitten, spraken ze met recht van ‘een generatie die geleerd heeft te
lezen’.18 Andere vormen van vermaak waren schaars, terwijl boeken lezen voor
jongeren destijds des te aantrekkelijker was daar boeken toegang boden tot
onderwerpen waarop in die jaren een taboe rustte of waarvan menigeen slechts
dromen kon (ongebondenheid, vrije seks, nihilisme, reisavonturen). Latere lichtingen
zijn op dit punt anders geprogrammeerd. Zij kennen van jongs af meer opties en
minder restricties. Niet het lezen maar het televisiekijken is bij hen de in de jongere
jaren ingebakken vorm van mediagebruik. Het is daarom niet erg aannemelijk dat
latere lichtingen met het klimmen der jaren eveneens meer zullen gaan lezen.19
Hoger opgeleiden waren aanvankelijk het meest verknocht aan gedrukte media.
Werd de desertie van het lezen dan niet geremd door een stijgend scholingsniveau?
Het antwoord is te vinden in figuur 4, waar we het verloop van de leesgewoonten
per geboortejaargang over de periode van 1975-2000 hebben weergegeven, inclusief
de verschillen naar opleidingsniveau. Om in alle jaargangen voldoende representanten
van elk der drie opleidingsniveaus te vinden, is met geboortecohorten van vijftien
jaargangen gewerkt.

Figuur 4 Aan lezen bestede tijd naar geboortejaargang en opleidingsniveau, in uren per week
(gecontroleerd voor doorkruisende invloeden van o.a. beschikbare tijd, gezinssituatie).

De hoogte van het opleidingsniveau vormde geen rem op de ontlezing, evenmin
als de groei van het aantal hoogopgeleiden onder de jongste jaargangen. Ongeacht
opleidingsniveau ging de cohort 1925-1939 in het laatste kwart van de vorige eeuw
meer lezen, en de cohorten na hen minder. Het opleidingsniveau bleef binnen die
cohorten

17
18
19

Knulst, Liefhebberij op een lager pitje.
Centraal Bureau voor de Statistiek, Vrije-tijdsbesteding in Nederland 1955/1956.
Vergelijk A. van den Broek, J. de Haan, Cultuur tussen competentie en competitie. Amsterdam
2000; Knulst, Liefhebberij op een lager pitje.
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overigens wel bepalend voor de leesneiging: hoger opgeleiden lezen bij elke
waarneming meer dan lager opgeleiden. Maar bij elke nieuwe cohort sinds 1940 valt
de leestijd bij alle opleidingsniveaus telkens weer lager uit. De leestijd van de cohort
1955-1969 daalde tussen 1990 en 2000 het sterkst onder de hoogst opgeleiden.
Bijgevolg leest een afgestudeerde van hbo of universiteit uit de jongste cohort per
week ruim een uur minder dan een grootouder met alleen lager onderwijs.
Hoe is het in de recente periode met boeken lezen gegaan? Bij elke momentopname
tussen 1975 en 2000 worden er telkens minder personen aangetroffen die tijdens de
onderzochte zeven etmalen in boeken hadden gelezen (tabel 1). Hoorde zo bezien
in 1975 nog 49% van de bevolking tot de boekenlezers, in 2000 gold dat nog slechts
voor 31%. Zoals we al zagen, valt dit vooral toe te schrijven aan de uitval onder de
aanvankelijk grote schare van oudgedienden, terwijl de rangen der veellezers
onvoldoende aangevuld worden vanuit de geboortejaargangen uit de tweede helft
van de vorige eeuw. Het aantal boekenlezers nam af, maar de leestijd van de resterende
boekenlezers verminderde nauwelijks, zoals in de onderste tabelregels te zien is.

Omslag van Als je leest ben je nooit alleen, een uitgave van de Stichting CPNB uit 1975. Ontwerp van
Ad Werner.

Tabel 1 Lezen in boeken 1975-2000 naar sekse, bevolking van twaalf jaar
en ouder.
1975

1980

1985

1990

1995

2000

1975=100

1,6

1,6

1,3

1,5

1,2

1,0

59

mannen 1,4

1,5

1,1

1,1

0,9

0,7

50

vrouwen 1,9

1,7

1,6

1,9

1,5

1,2

65

_____
leestijd
per
hoofd, in
uren
totaal
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% dat in
week in
boeken
las
totaal

49%

48%

44%

44%

38%

31%

63

mannen 43%

43%

36%

34%

30%

22%

51

vrouwen 56%

52%

52%

54%

46%

40%

71

3,3

3,3

3,1

3,4

3,2

3,1

94

mannen 3,2

3,4

3,1

3,3

3,0

3,2

99

vrouwen 3,3

3,2

3,0

3,5

3,3

3,0

91

door
lezers
bestede
uren
totaal
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Ook het verschil in ontlezing naar sekse is hierop terug te voeren. Boeken lezende
mannen lazen in 2000 even lang als in 1975. Maar het aandeel lezers van dat geslacht
halveerde in die jaren.

Genrevoorkeur
Tot nu toe hebben we lezers van de diverse boekgenres over één kam geschoren.
Hebben lezers bij alle boekgenres in gelijke mate afgehaakt, of is er sprake van
verschil in de mate van ontlezing naar genre? Dit kunnen we slechts onderzoeken in
de periode 1990-2000, omdat in het tijdsbestedingsonderzoek eerder niet naar
genrevoorkeur is gevraagd. Dat is jammer, maar het is wel het meest recente en ook
een interessant decennium, waarin het beeldschermaanbod sterk groeide, met tv
overdag, commerciële tv, pc-spelletjes en internet.
Volgens Postman, de exponent van een cultuurkritische denkrichting in de
Verenigde Staten,20 zouden literatuur en ‘quality papers’ stevige concurrentie
ondervinden van het beeldschermvermaak, terwijl ‘lichtere’ genres lectuur, mits
afgestemd op het amusements-format van de televisie, met het succes van die formule
zouden meeliften. Toegepast op ons thema, zouden ook boekgenres in ongelijke mate
met het nieuwe media-aanbod wedijveren, en wel zodanig dat de nieuwe concurrentie
wel het literaire boek treft, maar veel minder het avonturen-, spionage- of stripboek.
Nieuw mediavermaak zou volgens deze interpretatie dus vooral de ontvankelijkheid
voor stijl en thematiek van literatuur in de weg zitten, maar niet de belangstelling
voor het avonturen-, spionage- of stripboek.
Sinds 1990 bevat de enquête bij het tijdsbestedingsonderzoek een peiling van de
interesses in boekgenres en is een onderscheid naar genrevoorkeur mogelijk. Er werd
gevraagd welke genres boeken men de laatste twaalf maanden heeft gelezen, waarbij
men meerdere genres kon noemen. In tabel 2 zijn de lezerspercentages per genre
vermeld en naar sekse uitgesplitst. Die tabel bevat dus tevens een overzicht van de
in de vragenlijst genoemde genres.21
In 1995 is een enigszins afwijkende vraagformulering gehanteerd. Dit levert hogere
percentages liefhebbers op dan in 1990 en 2000, met name bij non-fictie. De trend
die spreekt uit een vergelijking van 1990 met 2000, en die we in indexcijfers in de
vierde kolom hebben uitgedrukt, komt ons als het meest realistisch voor.

20

21

Zie N. Postman, Amusing ourselves to death. Public discourse in the age of show business.
New York 1985; Technopoly. The surrender of culture to technology. New York 1992; en
ook: W. Belson, ‘The effects of television on the reading and the buying of newspapers and
magazines’, in: Public opinion quarterly 25 (1961), 366-381; A. Bloom, The closing of the
American mind. How higher education has failed democracy and impoverished the souls of
today's students. New York 1988; H.T. Himmelweit [e.a.], Television and the child. An
empirical study of the effect of television on the young. London 1958; E.D. Hirsch, Cultural
literacy. What every American needs to know. New York 1987.
Die genres zijn destijds in overleg met de directie Letteren van het toenmalige ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur gekozen.

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 10

131

Tabel 2 Aantal personen dat in voorafgaande jaar de aangegeven genres
boeken gelezen zegt te hebben, naar sekse, 1990, 1995, 2000, in procenten.
fictie
_____

non-fictie
_____
1990 1995 2000 1990
=100

1990 1995 2000 1990
=100
_____
literair tot

31% 33% 25%

79

hobby

m

24% 28% 21%

87

m 27% 47% 34% 125

v

39% 37% 28%

74

v

roman- tot
tisch

37% 33% 29%

78

gezondheid, tot 21% 29% 23% 108
maatschapij

m

15% 12% 11%

70

m 15% 19% 17% 109

v

59% 52% 47%

80

v

span- tot
nend

44% 44% 39%

89

overig
tot 33% 52% 39% 120
informatief

m

45% 46% 40%

90

m 36% 50% 40% 109

v

42% 42% 37%

88

v

29% 55% 39% 133

strip- tot
boek

24% 31% 18%

76

tot

24% 21%

m

28% 36% 22%

78

m

26% 24%

v

20% 26% 14%

74

v

23% 17%

jeugd- tot
boek

17% 20% 15%

90

m

11% 15% 10%

89

v

22% 24% 20%

90

cultuur

tot 23% 45% 32% 141
18% 42% 30% 166

27% 37% 29% 107

Grote aantallen respondenten rapporteerden dat ze in de voorbije twaalf maanden
boeken uit meerdere genres gelezen hadden. Met behulp van een statistische techniek
is vastgesteld welke patronen er in die diverse genrecombinaties te onderkennen
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zijn.22 Dat bracht drie patronen aan het licht.23 Het eerste leespatroon combineert
literaire boeken met drie soorten non-fictie (gezondheid & maatschappij, hobby &
vrijetijdsbesteding en overig informatief). Deze gecombineerde interesse in literaire
en informatieve boeken wijst op het bestaan van een lezersgroep die zowel ter
verstrooi-

22

23

Er is een factoranalyse uitgevoerd. De genrecombinaties onder de frequente lezers zijn daarbij
zwaarder meegewogen dan de combinaties van incidentele boekenlezers. Het genre cultuur
en geschiedenis, dat in 1990 nog niet was opgenomen, is in deze analyse buiten beschouwing
gebleven.
Deze patronen zijn berekend over de gegevens van de (drie) peiljaren tezamen. We hebben
geverifieerd of die patronen zich ook in analyses per jaar aandienen. In hoofdzaak bleek dit
het geval, met dien verstande dat interesse voor het spannende boek in 1990 nog samenging
met interesse voor het romantische boek. In 1995 en 2000 verschuift het spannende boek
naar het patroon met jeugd- en stripboeken. Interesse voor romantische boeken kwam daardoor
op zich te staan.
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ing als ter informatie (nog) naar een boek grijpt. Het tweede leespatroon verenigt
strip- en jeugdboeken met spannende boeken. Strip, krimi, spionage en avontuur
liggen kennelijk in elkaars verlengde. Het derde leespatroon, ten slotte, bestaat
uitsluitend uit romantische boeken.
Om de profielen van het lezerspubliek van deze drie patronen te kunnen
beschrijven, concentreren we ons per patroon op het kwart van de bevolking dat qua
leesvoorkeur in het voorbije jaar het hoogst op dat interessepatroon scoorde.24 Men
kan hen beschouwen als personen met een uitgesproken interesse. Daartussen bestaat
overigens overlap: menig lezer combineert meer dan één patroon in het leesrepertoire.
Dit verklaart waarom in tabel 3 een optelling van de publieksomvang van de drie
lezerspublieken hoger ligt dan de omvang van het publiek met enige specifieke
leesinteresse. Een vijfde van de bevolking heeft een dubbele leesinteresse. Anderzijds
gaat ongeveer de helft van de bevolkingsgroep zonder uitgesproken leesinteresse
door het leven.
Een vergelijking tussen 1990 en 2000 duidt op een lichte stijging van het publiek
zonder enige leesvoorkeur, ten koste van het publiek met een uitgesproken
leesinteresse. Die daling betreft het publiek van beide ‘lichtere’ leespatronen. Ook
het publiek met een dubbele interesse liep terug. In vergelijking met 1990
kwalificeerde in 2000 een groter deel van de bevolking zich als iemand met een
uitgesproken interesse in het literaire en non-fictie boek. Deze vaststellingen bieden
vooralsnog geen steun voor de veronderstelling van Postman cum suis.

Tabel 3 Aandeel van de bevolking dat al of niet tot de hoogste 25% scores
van de interessepatronen behoort, in procenten.
1990

1995

2000

zonder uitgesproken interesse

47%

43%

50%

met uitgesproken interesse

53%

57%

50%

20%

31%

24%

patroon 2: het 24%
jeugd-, strip- en
spannende boek

28%

20%

patroon 3: het
romantische
boek

24%

23%

_____

interesse in:
patroon 1: de
literatuur en
non-fictie

24

30%

De keuze van de grens is arbitrair, de hoogste 33% of 20% had ook gekund. De hoogste 25%
per patroon leverde een evenwichtige tweedeling op in mensen met en zonder een
geprononceerde interesse.
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Eerder constateerden we dat geboorteperiode, opleidingsniveau en sekse van
invloed zijn op verschillen in lezen en lezerstrouw. Het ligt daarom voor de hand om
na te gaan hoe de drie interesse-segmenten in dit opzicht zijn samengesteld. Daarbij
zijn nog enkele kenmerken in ogenschouw genomen (gezinssituatie, urbanisatiegraad
van de woonplaats, tijdsrestricties, breedte en uithuizigheid van het
vrijetijdsrepertoire).
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In tabel 4 is met plus- en mintekens aangegeven of een kenmerk binnen een
interesse-segment over- of ondervertegenwoordigd is. In deze analyse is
verdisconteerd dat kenmerken elkaar deels overlappen, bijvoorbeeld dat oudere
jaargangen lager zijn opgeleid. Het gaat hier om daarvoor gezuiverde effecten.

Tabel 4 Kenmerken van personen behorend tot de hoogste 25% van drie
interesse-segmenten, in alle drie meet jaren.
leeg

: geen verband

+/-

: positief of negatief

++/--

: sterk positief of negatief verband

+++/---

: bijzonder sterk positief negatief verband
literatuur plus
non-fictie

jeugd-, strip- en
spannend boek

romantisch boek

+

-

+++

_____
vrouwen
(t.o.v.
geboortecohort
1925-1934)
geboren vóór 1925

+

1935-1934
1945-1954

+

+

1955-1964

+

1965-1974

++

-

+++

-

geboren na 1974

--

hoog
opleidingsniveau

+

ouders met jong(e)
kind(eren)

+

+

++

-

+

-

alleenstaanden

+

studerend
inwoners grote
steden

+

groot tijdsbeslag
van werk plus
zorgtaken

-

-

breed
++
vrijetijdsrepertoire

++

+
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veel uithuizige
vrijetijdsbesteding

-

Het profiel van het publiek dat in de combinatie literatuur en non-fictie is
geïnteresseerd, geeft een oververtegenwoordiging te zien van vrouwen, van de
geboortecohort 1945/'5425 en van hoger opgeleiden. De geboortejaargangen van na
1974 zijn er ondervertegenwoordigd. Voorts telt dit segment relatief veel
alleenstaanden, inwoners van steden en mensen met een breed vrijetijdsrepertoire,
maar relatief weinig mensen met een druk takenpakket en met een uithuizige
vrijetijdsbesteding. Dit profiel sluit op hoofdlijnen aan bij hetgeen bekend is over
het publiek van de cultuur met hoofdletter C,26 met dien verstande dat cultuurbezoekers
wel een uithuizig vrijetijds-

25

26

De uitslag met betrekking tot geboortejaar betreft een vergelijking met de veellezende cohort
1925-1934: de cohort 1945-1954 hoort dus in vergelijking tot cohort 1925-1934 vaker tot
dit interesse-segment.
Vergelijk K. van Eijck, J. de Haan, W. Knulst, ‘Snobisme hoeft niet meer. De interesse voor
hoge cultuur in een smaakdemocratie’, in: Mens en maatschappij 77 (2002), 153-178.
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patroon hebben, hetgeen er op wijst dat de overlap tussen cultureel en literair
geïnteresseerden niet compleet is. Wel is in beide gevallen sprake van een vergrijzende
belangstelling en van een stagnerende toestroom uit de jongere lichtingen.
Liefhebbers van spannende boeken, strips en jeugdboeken kennen een ander profiel,
met een ondervertegenwoordiging van vrouwen, een oververtegenwoordiging van
recente geboortejaargangen (die sterker is naarmate de jaargang recenter) en een
minder geprononceerde oververtegenwoordiging van hoger opgeleiden. Het gaat
relatief vaak om studerenden, om ouders van jonge kinderen, om stedelingen en om
mensen met een breed vrijetijdsrepertoire, maar relatief weinig om mensen met een
uithuizige vrijetijdsbesteding. Aangezien er sprake is van een licht overwicht van
hoger opgeleiden, is het onjuist om dit interesse-segment als ‘low-brow’ te typeren.
Anders gesteld: de hoger opgeleiden van nu zijn ook geïnteresseerd in een genre dat
geruime tijd voor ‘low-brow’ doorging.
Het romantische interesse-segment, ten slotte, bestaat overwegend uit lezeressen
van wat oudere leeftijd en met relatief weinig opleiding. Oververtegenwoordigd zijn
verder de ouders van jonge kinderen. Relatief weinig van deze lezeressen zijn in een
grote stad woonachtig of druk bezet. Dit interesse-segment laat zich nog wel als
‘low-brow’ karakteriseren. Nog wel, want de hoge leeftijd van dit segment duidt er
op dat we het hier met een kwijnend interessepatroon van doen hebben.
Het is opmerkelijk dat geen der lezerspublieken beknibbelt op andere vormen van
vrijetijdsbesteding. In alle drie segmenten zijn mensen met een breed
vrijetijdsrepertoire relatief sterk vertegenwoordigd.
Op vergelijkbare manier hebben we het (overig) mediagebruik binnen de diverse
interesse-segmenten onderzocht. Daarbij is zowel gelet op het gebruik van andere
media als op de interesse in andere boekgenres (tabel 5).
Het segment literaire lezers kijkt veel minder dan gemiddeld naar commerciële
televisiezenders, maar ook het segment met voorkeuren voor jeugd-, strip- en
spannende boeken doet dit minder dan gemiddeld. Geen van de drie lezerssegmenten
onderscheidt zich door een bijzondere aandacht voor de publieke omroep of voor pc
en internet.
De in literatuur en non-fictie geïnteresseerde boekenlezers weten hun brede
interesse te combineren met een meer dan gemiddelde aandacht voor kranten. Binnen
beide andere interesse-segmenten slaat men niet zo vaak een krant op. De liefhebbers
van het genre jeugdboek, strip en spannend boek hebben daarnaast een relatief grote
interesse in tijdschriften.
De overlap tussen de interesse-segmenten betreft de combinatie van het romantische
boek met het jeugd-, strip- en spannende boek. De interesses in literatuur en non-fictie
enerzijds en in jeugd-, strip- en spannende boeken anderzijds verhouden zich veeleer
als water en vuur.

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 10

135

Tabel 5 Mediagebruik binnen de drie interesse-segmenten, in alle drie meetjaren. Zie de legenda bij
de vorige tabel.

Ontlezing in de drie groepen boekenliefhebbers
In het voorgaande is de signatuur van de diverse lezerssegmenten vastgesteld. Nu
analyseren we of zo'n voorkeur samenhangt met de mate dat lezen in praktijk wordt
gebracht. Het ligt in de rede te verwachten dat liefhebbers van een segment het lezen
in boeken meer trouw zijn gebleven dan degenen zonder uitgesproken genrevoorkeur.
En passant testen we de verwachting van de Amerikaanse auteurs dat de leestrouw
onder de liefhebbers van het romantische boek en van het jeugd-, strip- dan wel
spannende boek sterker is dan onder de liefhebbers van literatuur en non-fictie.
We richten ons opnieuw op de hoogste 25% van de drie smaakpatronen, alsmede
op degenen die tot geen van die ‘bovenste kwarten’ behoren. Ter herinnering: om
tot zo'n bovenste kwart te

Kinderpostzegel uit 1978. Ontwerp van Babs van Wely.

behoren moet men rapporteren dat genre in het voorafgaande jaar gelezen te hebben
en tot de veellezers behoren. De aldus onderscheiden leesinteresses worden gerelateerd
aan de tijd die men in de week van het eigenlijke tijdsbestedingsonderzoek in boeken
las (tabel 6).
Een uitgesproken interesse voor een genre blijkt geen garantie dat men tijdens een
willekeurige week ook een boek ter hand neemt: in 1990 gold dat nog voor ruim
60% van degenen met zo'n interesse, in 2000 nog maar voor krap 50%.27 Wel lazen

27

Bovendien: als men in die week een of meer boeken las, hoeft dat niet per se tot het
voorkeursgenre te hebben behoort.

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 10

136

Tabel 6 Aantal personen dat in de oktoberweek in een of meer boeken las
(in %) en de leestijd van die groep (in uren per week) naar de
leesinteresses, 1990, 1995 en 2000.
las boek in week, in %

leestijd van de groep die aandeel in
boek las, in uren
steekproef, in%

_____
1990 1995 2000 1990 1990 1995 2000 1990 1990 1995 2000
=100
=100
_____
gehele 44% 38% 31% 70
steekproef

3,4

3,2

3,1

90

3158 3227 1813

geen 25% 20% 14% 58
uitgesproken
interesse

2,6

2,6

2,7

103

47%

43%

50%

met 61% 52% 48% 78
uitgesproken
interesse

3,7

3,4

3,2

86

53%

57%

50%

litera- 66% 58% 53% 80
tuur
en
nonfictie

3,8

3,7

3,2

84

20%

31%

24%

jeugd-, 62% 47% 44% 72
stripen
spannend
boek

3,4

3,0

3,2

96

24%

28%

20%

roman- 67% 62% 54% 81
tisch
boek

3,8

3,8

3,4

88

30%

24%

23%

interesse
in:

degenen met een uitgesproken interesse in de onderzoeksweek aanzienlijk meer
in boeken dan degenen zonder een dergelijke interesse. Dit gold het sterkst - en
nagenoeg even sterk - voor liefhebbers van literatuur en non-fictie en voor liefhebbers

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 10

van het romantische genre. Geïnteresseerden in jeugd-, strip- of spannende boeken
volgden op enige afstand.
Opnieuw (vergelijk tabel 1) blijkt dat de teruggang van het lezen in boeken zich
hoofdzakelijk voordeed als een daling van het aantal lezers, en veel minder als een
daling van de leestijd per lezer. Sinds 1990 daalde het percentage lezers in de
onderzoeksweek zowel onder geïnteresseerden als onder degenen zonder uitgesproken
interesse met ruim 10 procentpunten. Geïndexeerd tikt dat in de laatstgenoemde
groep harder aan dan in de groep geïnteresseerden (-42% respectievelijk -22%), een
gevolg van de aanvangsverschillen in 1990. Van de drie groepen met een uitgesproken
interesse daalde het percentage lezers in de onderzoeksweek sneller bij liefhebbers
in jeugd-, strip- of spannende boeken (-22 procentpunten) dan bij liefhebbers van
beide andere genres (-13). Geïndexeerd bedroeg die teruggang bij liefhebbers van
jeugd-, strip- of spannende boeken een kleine 30%, die bij liefhebbers van literatuur
en non-fictie en van het romantische boek rond de 20%. In strijd met de verwachting
van Postman cum suis, lijkt de ontlezing binnen het segment van jeugd-, strip- en
spannende boeken juist sterker te zijn.
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Finale: alle invloeden op de ontlezing tegelijk onder de loep
Als sluitstuk van onze analyse onderzoeken we of dit verschil in de mate van ontlezing
in de drie groepen boekenliefhebbers zich ook voordoet wanneer de invloed van
andere factoren wordt verdisconteerd. Het sociaaldemografische profiel van de drie
interesse-segmenten loopt sterk uiteen. Het segment met een interesse in het jeugd-,
strip- of spannende boek telt, anders dan de twee andere segmenten, veel jongeren,
bij wie lezen meer concurrentie van nieuwe media als commerciële tv, pc en internet
ondervindt.28
Door de verwevenheid van sociaaldemografische achtergrond en genrevoorkeur
bestaat de mogelijkheid dat het zojuist gesignaleerde tempoverschil in ontlezing naar
genrevoorkeur terug te voeren is op verschillen in de samenstelling van de diverse
groepen boekenliefhebbers. Daarom hebben we de neergaande trend in de leestijd
grondiger dan tot nog toe geanalyseerd, ditmaal op een manier waarbij de invloed
van leesvoorkeuren, van sociaaldemografische kenmerken en van concurrerend
mediagebruik uiteengerafeld worden. Bovendien is rekening gehouden met enkele
doorkruisende invloeden (zie onderstaand analyseschema).
Toegepast verklaringsschema bij de statistische analyse.

Dit analyseschema leidt tot enkele ondubbelzinnige uitkomsten:
• Ook de groepen met een sterke interesse in een boekgenre gingen evenredig
aan de algemene trend minder lezen. Ontlezing heeft dus ook toegeslagen onder
degenen met een uitgesproken interesse voor een bepaald soort boeken.
• Die ontlezing voltrok zich bovendien ongeacht genrevoorkeur. Geen van de in-

28

Knulst, Media en tijdsbesteding 1975-1995; Van Eijck, Knulst, Van Rees, Van oude naar
nieuwe media; Huysmans, De Haan, ‘Media en ict’.
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teresse-segmenten onderscheidt zich van de gemiddelde daling in de aan boeken
lezen bestede tijd.
• De aan Postman cum suis ontleende verwachting dat lezers met een voorkeur
voor de lichtere genres, zoals jeugd-, strip- en spannende dan wel romantische
boeken, het lezen meer trouw zouden zijn gebleven dan anderen, komt derhalve
niet uit.
Daarnaast geven de uitkomsten aanleiding tot enige afgeleide conclusies over
ontlezing in de periode 1990-2000:
• De ontlezing van de jongste lichting (geboren na 1974) overtrof de gemiddelde
daling in het lezen, ook wanneer rekening gehouden wordt met andere invloeden
die ontlezing in de hand werken.
• Degenen die veel televisiekijken, in het bijzonder naar commerciële zenders,
alsook degenen die in hun vrije tijd frequent pc en internet gebruiken, lezen
relatief weinig in boeken. De toename van de commerciële zendtijd en van het
pc- en internetgebruik had geen aparte neerwaartse invloed op het boeken lezen.
• De toename van de werklast die zich tussen 1990 en 2000 voordeed, biedt
evenmin een verklaring voor de teruggang van de aan boeken bestede tijd.
Integendeel, onder groepen die meer dan tevoren door verplichtingen in beslag
worden genomen, daalde de leestijd in boeken iets minder dan gemiddeld.
Rest het antwoord op de vraag of ontlezing binnen de interesse-segmenten in het
bijzonder aan de rol van een of meerdere geboortejaargangen te wijten is:
• Van de geïnteresseerden in het literaire en informatieve segment zijn degenen
die voor 1925 werden geboren in de periode 1990-2000 meer in boeken gaan
lezen, terwijl de lichting 1935-1944 minder boeken ging lezen.
• Onder de lezers van jeugd-, strip- en spannende boeken viel geen van de
geboortejaargangen in positief of negatief opzicht op: het lezen vertoonde er
telkens hetzelfde verval. De jongste cohorten hebben hier dus niet meer dan
evenredig afgehaakt. Gegeven hun disproportioneel sterke ontlezing elders,
geldt dat jongeren, voorzover ze blijven lezen, zich vooral op jeugd-, strip- en
spannende boeken richten. Deze uitslag biedt wel steun voor de visie van
Postman cum suis.
• In het segment van het romantische boek tekent zich een meer dan evenredige
teruggang onder recentere geboortejaargangen af. Hier geldt het beeld van een
interesse-segment dat over de jaren vergrijst en, vanwege gebrek aan verse
toestroom, afbladdert.

Besluit
In het onderzoek naar het lezen en de ontlezing ging tot nu toe veel aandacht uit naar
kenmerken van het publiek (sekse, opleiding en periode waarin men opgroeide) en
naar mogelijke concurrentie voor het lezen (met name nieuwe media). Beide typen
factoren kunnen de waargenomen ontlezing tot op zekere hoogte verklaren.
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In aanvulling daarop hebben we hier bezien in hoeverre genrevoorkeur
(mede)-bepalend is voor de leestrouw van het boeken lezend publiek. Dat bleek niet
het ge-
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val, althans niet in de periode 1990-2000. De ontlezing greep verder om zich heen,
ongeacht of men hoofdzakelijk literatuur leest of zich vooral tot lichtere genres
aangetrokken voelt.
Boeken lezen is nog altijd een populaire vorm van vrijetijdsbesteding, ook al is
het bij lange na niet meer de massale verpozing die het een halve eeuw geleden nog
was. De ontlezing in de periode erna is het gevolg geweest van een mankerende
toestroming van fervente lezers onder de nieuw aantredende geboortejaargangen,
zodat de geleidelijke uitval van bejaarde en veellezende cohorten geenszins werd
gecompenseerd. Dit geldt bij uitstek voor het lezerspubliek van het romantische
genre.
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Lisa Kuitert
Literatuur in optima forma
Over de betekenis van marginaal drukwerk voor de literatuur
Virginia Woolf begon ermee op doktersadvies. Haar mentale en fysieke gezondheid
liet te wensen over en na een suïcidepoging kochten zij en haar man Leonard Woolf
een drukpers, in 1917. ‘Our press arrived on Tuesday’, schreef een enthousiaste
Virginia aan haar zus Vanessa. ‘We unpacked it with enormous excitement (...). I
see that real printing will devour one's entire life’.{problem}1 De Woolfs noemden hun
pers de Hogarth Press (naar hun huis), en het allereerste dat zij er op drukten was
een bestelformulier voor hun eerste uitgave, Two stories. Dat boekje verscheen in
een oplage van 150 exemplaren, ook het bindwerk deden de Woolfs zelf. De uitgave
bleek een succes. Kort daarop moesten de twee vaststellen dat ze het niet meer
aankonden met hun kleine handpers, en besteedden ze het zware werk uit. De eerste
roman van Woolf die bij de Hogarth Press verscheen, was Jacob's room. Daarmee
passeerde ze wel heel openlijk haar oude uitgever en familielid Gerald Duckworth.
Haar verklaring daarvoor luidde simpelweg: ‘I thought he wouldn't like it’. Het eerste
Hogarth-boek wordt algemeen gezien als de opstap naar haar betere werk.2 Ook haar
meesterlijke Orlando verscheen onder het eigen imprint. ‘I am the only woman in
England free to write what I like’, schreef ze in haar dagboek over de Hogarth Press.
Het effect van de Hogarth Press was duidelijk psychologisch, want ten tijde van
Jacob's room was de feitelijke productie niet alleen uitbesteed, aan R & R Clark
Printers, maar ook zag het boek er in wezen net zo uit als de reguliere commercieel
uitgebrachte roman.
Het is misschien een extreem voorbeeld, maar de manier waarop Virginia Woolf
haar boeken zélf uitgaf, had betekenis voor haar literaire reputatie en voor de inhoud
van haar werk. Kennelijk was het nodig de exploitatie van haar boeken helemaal in
eigen hand te houden, om tot grote bloei te kunnen komen, alsof de schrijfster niet
alleen ‘a room’ maar ook ‘a press of her own’ moest hebben.
Voor een goed begrip van de literatuurgeschiedenis kan het, met andere woorden,
geen kwaad altijd even naar de uitgever en de exploitatievorm van een literair werk
te

{problem}1 Geciteerd naar S. Dennison, (Alternative) literary publishing. Five modern histories. Iowa
1984, 59.
2 Dennison, (Alternative) literary publishing, 73.
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kijken. Wie gaf het uit, en waarom? Maar ook: waarom heeft de uitgever het boek
gebonden? Waarom heeft het deze titel en ondertitel, waarom een nawoord? Waarom
ziet het omslag eruit zoals het eruit ziet? Over al deze schijnbare trivialiteiten is
zorgvuldig nagedacht, omdat uitgevers weten wat ook de literatuurhistoricus beseft,
namelijk dat het uiterlijk van een boek meer is dan alleen maar ‘een jas voor het
woord’. Voor een uitgever is de verpakking vaak een manier om aan de inhoud van
het boek nog iets toe te voegen, meer cachet bijvoorbeeld, of juist een populair tintje.
Uitvoering en uiterlijk van een literaire uitgave kan onze receptie van het werk sturen.
Een Harlequin-boekje en de nieuwe Mulisch zijn in een oogopslag en puur op grond
van de uitvoering te herkennen als pulp of literatuur.
We hebben het hier in feite over wat de Franse literatuurwetenschapper Gérard
Genette ‘paratext’ noemt.3 Paratext is ‘ce par quoi un texte se fait livre et se propose
comme tel à ses lecteurs’, een soort niemandsland verwijzend naar binnen en naar
buiten, de brug tussen lezer en tekst. Het zijn de, onder meer door de uitgever,
toegevoegde elementen die bijdragen tot de interpretatie van een tekst. In Genettes
theorievorming draait het daarbij vooral om het voorwoord, de titelpagina, de flaptekst,
en dergelijke. Soms worden zulke elementen met opzet aan een uitgave toegevoegd,
soms is de uitgever (of auteur) zich er niet van bewust, soms gaat het om een traditie.
Dat laatste zie je bijvoorbeeld bij de omslagbelettering. Puur op grond van het
gebruikte lettertype kun je een streekroman onderscheiden van een studieboek, of,
op grond van de illustraties, een kinderboek van een boek voor volwassenen.
Ingewikkelder ligt dat met een verschijningsvorm als de serie-uitgave die ook al dan
niet opzettelijk de interpretatie van een tekst kan beïnvloeden. Het is een vorm van
paratekst die Genette niet behandelt, maar die desondanks als voorbeeld kan dienen
van de manier waarop ‘paratext’ inderdaad iets kan ‘doen’ met literatuur.4 De boeken
die in series verschijnen zijn vaak tezamen meer dan ‘de som der delen’. De naam,
de uitvoering en/of vormgeving van de seriedeeltjes kunnen de reputatie van de
opgenomen literatuur sturen. Vijftigers zijn als groep herkenbaar geworden, kun je
zeggen, omdat ze ook met elkaar, als groep, in een reeks werden uitgebracht.
De vijftigers en hun generatiegenoten (Lucebert, Bert Schierbeek, Hugo Claus,
Simon Vinkenoog en anderen) werden namelijk goedkoop herdrukt in de ‘hippe’
reeks Literaire pockets van De Bezige Bij, een niet gebonden reeks met mooie
omslagen. Met de moderne uitvoering kwam de status van ‘cultschrijvers’ voor een
jongere generatie lezers binnen handbereik. ‘Je ouders hadden ook boeken, maar
totaal an-

3
4

G. Genette, Seuils. Paris 1987, 7.
Zie hiervoor onder meer L. Kuitert, Het ene boek in vele delen. De uitgave van literaire
series 1850-1900. Amsterdam 1993. F.J.M. Korsten, De ‘English Men of Letters’ Serie. Een
monument van laat-Victoriaanse literatuurkritiek. Nijmegen 1991 (oratie KUN). L. Kuitert,
Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur. Amsterdam 1997. I. Olivero,
l'Invention de la collection. De la diffusion de la littérature et des savoirs à la formation du
citoyen au XIXe siècle. Paris 1999.
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dere, kloeke exemplaren, gebonden en zwaar...’, aldus publicist Bert Hiddema in een
terugblik.5
De relatie tussen exploitatievorm en inhoud is hier natuurlijk nogal zwart-wit
weergegeven, maar het gaat om de strekking van het verhaal. Literatuur is pas
literatuur als er een boek omheen zit, en in het ‘boeken’ van de literatuur (om dit
werkwoord maar even een nieuwe betekenis te geven) zit een deel van de
literatuurgeschiedenis vervat.
Bij alles wat tot nog toe over vormen is opgemerkt, is steeds overeind gebleven
dat de vorm toegevoegd is aan de inhoud. De uitgever heeft een manuscript dat hij
op een bepaalde manier op de markt wil brengen, en dus zoekt hij er een passende
vorm voor. Met andere woorden, eerst is er de inhoud en dan de vorm, en de vorm
kan weliswaar bijsturen maar de tekst zelf blijft toch de hoofdzaak. Dat maakt
nieuwsgierig naar de relatie tussen vorm en inhoud als er eerst vorm is, en dan pas
inhoud, als met andere woorden de uiterlijke verzorging het uitgangspunt is, en niet
de tekst. Want wat voor ‘inhoud’ krijg je dan?

Eerst vorm, dan inhoud
Er is een literair circuit dat zich enigszins aan onze waarneming onttrekt, maar dat
interessant genoeg is aangezien hier niet de inhoud maar de vorm het uiteindelijke
doel lijkt te zijn. Dat circuit is het alternatieve bibliofiele circuit, meer in het bijzonder
de marginale drukkers en hun (vaak) literaire uitgaven. Bij alle commercie die over
het boekenvak heenwalst, zou je bijna vergeten hoe groot dit ideële, kunstzinnige
circuit is. Van 1977 (het jaar waarin begonnen werd met een bibliografie) tot 1994
verschenen zeker meer dan 8.100 marginale uitgaven en daar zat bovendien een
stijgende lijn in.6 Het is niet eenvoudig om zowel van marginale als van bibliofiele
uitgaven een sluitende definitie te geven, zo bleek al in het voorwoord bij de
Bibliografie van marginale uitgaven voor 1 juli 1981, ‘ofschoon de redactie vrijwel
zonder aarzeling weet wat onder “marginale uitgaven” moet worden verstaan.’ De
moeilijkheid zit hem in de precieze afbakening, omdat binnen het hele alternatieve
uitgeverscircuit bibliofiel en marginaal elkaar soms voor een deel overlappen, maar
toch niet inwisselbaar zijn. Marginaal hoeft nog niet automatisch bibliofiel te zijn.
En bibliofiel bestaat ook zonder ‘marginaal’.
Een marginale uitgave - voor alle duidelijkheid - is een uitgave gemaakt door een
kleine drukkerswerkplaats met als onderliggend doel in typografisch opzicht bijzonder
drukwerk te vervaardigen, gewoon voor eigen genoegen. Belangrijk crite-

5
6

B. Hiddema, Scheuren in het asfalt. Utrecht (etc.) 1985, 28-29.
Zie J. Keijser [e.a.] (red.), Bibliografie van uitgaven der contribuanten voor 1 september
1977. [Woubrugge] 1977. J. Lieverse, H. van Krimpen (red.), Bibliografie der contribuanten
voor 15 juni. [Woubrugge] 1979. H. van Krimpen, A.A. Sanders (red.), Bibliografie van
marginale uitgaven voor 1 juli 1981. [Woubrugge] 1983. M. van Delft, K. Thomassen,
Bibliografie van marginale uitgaven 1981-1994. Den Haag 1996.
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rium is de kleine oplage ervan, 250 exemplaren wordt wel als uiterste grens
gehanteerd.7 Het gaat om (meestal) literaire teksten van beperkte omvang, die met
de hand gezet en gedrukt worden op een handpers of op een andere eenvoudige pers.8
Vaak is het een manier om met historisch materiaal het oude ambacht voor uitsterven
te behoeden. Het onderscheidend criterium is dus voor een deel technisch van aard.
Margedrukwerk wordt anders gemaakt dan ‘gewoon drukwerk’ en de reden daarvoor
ligt in de sfeer van hobbyisme. ‘Kenmerkend acht de redactie de omstandigheid,’
om nog eens de Bibliografie te citeren, ‘dat de marginaal zijn werken produceert in
de eerste plaats voor zijn eigen genoegen, en in de tweede plaats omdat hij of zij
voor de tekst in kwestie een bepaalde liefde koestert dan wel daaraan een bijzonder
belang hecht.’ Gewoonlijk worden daarom actuele, kortstondige pamfletachtige
uitgaven niet tot de marginale uitgaven gerekend.
Aan de andere kant van het spectrum zien we de bibliofiele uitgaven die zich,
ongeacht de techniek waarmee ze gemaakt zijn, onderscheiden in esthetisch opzicht.
Maar wat betekent dat? Wat de een mooi vindt is voor de ander nog niet mooi genoeg.
Sommige marginale uitgaven worden ‘bibliofiel’ genoemd, maar er zijn ook bibliofiele
uitgevers die zich nadrukkelijk op de luxe-markt, de ‘snobs’ richten, met peperdure
kunstuitgaven waarin bijvoorbeeld met de hand gesigneerde en genummerde grafiek
is opgenomen. Bébert, ontstaan uit een galerie, is daar een voorbeeld van. AMO,
Philip Elchers en Herik zijn minder pretentieus dan Bébert, maar opereren zo
professioneel dat het nauwelijks nog een liefhebberij te noemen is. Deze bibliofiele
uitgaven worden in de margebibliografieën gewoonlijk wel meegerekend. Een groot
aantal kleine drukkerijen is om dezelfde reden wel echt hors concours. Want kleine
drukkerijen of uitgeverijen als De Buitenkant of G.A. van Oorschot hebben anders
dan de margedrukkers een doodgewoon commercieel doel voor ogen, niet zozeer uit
geldzucht maar omdat het bedrijf voor enkelen de broodwinning vertegenwoordigt.
De marginale drukkers doen het drukken voor de lol, en dus is de verkoopprijs de
kostprijs. Het werk wordt in vrije uren verricht: niet zelden heeft de margedrukker
er nog een betaalde baan naast. Soms zijn uitgever en drukker in één persoon verenigd,
soms besteedt een uitgever het feitelijke handwerk, à la Virginia Woolf, uit. Er zijn
dus onderling belangrijke verschillen, die tot uitdrukking komen in de verschillende
benamingen: sommigen noemen zich bibliofiel drukker of uitgever, anderen spreken
van een private press, of noemen zich een margedrukker. Het verschil schuilt in het
nagestreefde ideaal, zo lijkt het. Margedrukkers streven vooral naar ambachtelijkheid,
de bibliofiele drukkers lijken de esthetiek voorop te plaatsen, en weer anderen lijken
zich aan alle indelingen te onttrekken. Waar het in dit artikel vooral om gaat, is de
meer literaire uitgaven van marginale en/of bibliofiele drukkers. Het zijn uitgaven
die zich behalve door de specifieke boekverzorging ook kenmerken door een uitvoerig
colofon, en een veelal met de hand genummerde oplage. Zowel colofon als nummer
heeft een signaalfunctie die met Genettes ‘paratext’ overeenkomt.

7
8

Zie de criteria in Van Delft, Thomassen, Bibliografie van marginale uitgaven, 5-6.
Zie onder meer F.A. Janssen, Boeken maken in het klein. Enkhuizen 1984, 5.
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Marginaal vervaardigd drukwerk is vanaf plusminus 1900 een begrip, en zelfs
vroegere voorbeelden zijn wel te vinden, maar zo'n voorgeschiedenis zou een apart
onderzoek vergen. Wat je wel kunt constateren is dat margedrukkers-avant-la-date
vaak zelf schrijver waren, zoals in het geval van F. Hemsterhuis, P.C. Boutens of
P.N. van Eyck. Aanvankelijk was zélf de pers bedienen de enige manier om buiten
het commerciële circuit om je werk te vermenigvuldigen. Sinds de uitvinding van

Doortje de Vries van de Eikeldoorpers, opgericht in 1976, is behalve margedrukker ook beeldend
kunstenaar. Haar uitgaven zijn zelden ongeïllustreerd.

de typemachine en het fotokopieerapparaat is dat alleenrecht niet meer aan de handpers
voorbehouden. Chester Carlson ontwikkelde in 1938 een kopieertechniek die hij
xerography (‘droog schrijven’) noemde, en die aan de basis van ons huidige
kopieerappraat ligt. Zijn uitvinding hing al in de lucht, zoals dat heet. Er waren
eerdere kopieermethoden in omloop, en in 1935 was het in de Verenigde Staten zelfs
mogelijk om voor vijf dollarcent honderd kopieën te maken.9 Dat ging niet zo snel
als nu. Nog in de jaren vijftig waren voor het maken van één kopie zo'n twaalf
handelingen nodig. In 1965 kwam de Xerox 2400 op de markt, die bijna één kopie
per seconde kon maken. Dat was een grote vooruitgang, alleen bleef het bezwaarlijk
dat het loodzware apparaat bijna een hele kamer vulde. Al met al kun je zeggen dat
vanaf de jaren zestig het fotokopieerapparaat beschikbaar kwam, en ook gebruikt
hád kunnen worden voor marginale literaire uitgaven. Toch gebeurde dat vrijwel
niet. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat fotokopie op een bepaalde manier
‘ontheiligt’: het gaat voorbij aan de moeite die het maken van het origineel gekost
heeft.10 Daarnaast kun je denk ik wel stellen dat de fotokopie niets toevoegt aan de
literatuur die het dupliceert. Het wordt er niet mooier, geheimzinniger, of bijzonderder
door.
Marginaal drukwerk doet dat wel. Het onderscheidt zich van gefotokopieerd werk
doordat het met extra veel zorg en aandacht voor details gemaakt is. De drukker heeft
er iets van zichzelf in gelegd. De motivatie daarvoor loopt uiteen van de zucht naar
perfectie, tot plezier in het ‘klooien’ met letters, en erover praten met gelijkgestemden.
Daar horen massatechnieken als p.c. en kopieerapparaat volgens sommigen niet in
thuis. ‘Als je werkelijk typografische eisen stelt dan komen DTP en laserprinter
helemaal niet in aanmerking’, zegt margedrukker/typograaf Huib van Krimpen, die
deze technieken reserveert voor de groep die hij enigszins badinerend

9
10

H. Schwartz, The culture of the copy. Striking likenesses, unreasonable facsimiles. New
York 1996, 229-241.
Zie voor een verdere uitwerking van deze theorie Schwartz, The culture of the copy.
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‘de stencilaars’ noemt.11
Margedrukwerk kenmerkt zich dus door de manier waarop het is gemaakt. De
aandacht die het verschijnsel door de jaren heen gekregen heeft van boekhistorici,
is daarom ook meer gericht geweest op de makers ervan en weinig op de inhoud.
Alleen T. van Deel, zelf geen onbekende in het margecircuit zoals we nog zullen
zien, heeft zich wel eens verdiept in de literaire motieven van de makers.12 Talrijk
zijn vooral de uitgaven ter gelegenheid van jubilea en tentoonstellingen waarin de
drukkers, soms met foto en al, worden uitgelicht.13 Ook overzichten zijn er: naast de
omvangrijke Bibliografie van marginale uitgaven 1981-1994 en zijn voorgangers
zijn er nog enkele gespecialiseerde bibliografieën rondom een thema of van één
pers.14 In recente overzichtsartikelen zoals dat van Cockx-Indestege en Van Delft in
Ons erfdeel staan de makers eveneens centraal.15
Over margedrukkers kom je met andere woorden veel te weten maar hoe zit het
met de inhoud? Wat geven de margedrukkers eigenlijk uit? Wat is de literaire
betekenis van het margedrukwerk voor Nederland? Een geschiedenis van bibliofiel
uitgeven bestaat nog niet in Nederland, maar over de vooroorlogse experimenten
van onder meer De Zilverdistel en Palladium is al veel geschreven.16 Deze beide
bibliofiele reeksen stonden bol van literair talent: Leopold, Marsman, Slauerhoff,
het zijn maar enkele van de grootheden van wie exclusieve bibliofiele, én eerste
uitgaven verschenen. En De Zilverdistel was zelfs opgezet en werd aanvankelijk
gerund door drie literatoren, namelijk Jan Greshoff, P.N. van Eyck en J.C. Bloem.
In deze periode was er sprake van een vruchtbare symbiose tussen de private presses
en de literatuur, tussen

11
12
13

14

15
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H. Hafkamp, J. van Waterschoot, ‘Aan drukken verslingerd. Twintig jaar Stichting Drukwerk
in de Marge’, in: De boekenwereld 11 (1994/1995), 229-239, citaat op 231.
Onder meer in T. van Deel, ‘Marginaal, niet onbelangrijk’, in: Optima 4 (1986), 232-240.
Bijvoorbeeld: Drukkers in de marge. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan
van de Stichting Drukwerk in de Marge. Den Haag 1985. R. Rijkse (samenst.), Pastei &
hoerenjong. 30 drukkers in de marge. Middelburg 1995. [K. Thomassen (eindred.)], Lood
en oud ijzer. 25 jaar Stichting Drukwerk in de Marge 1975-2000. [Amsterdam] 2000.
Bijvoorbeeld het geografisch georiënteerde F. van Ramele, Onder de grote stromen. Een
halve eeuw privé-persen in de provincie Noord-Brabant. Etten-Leur 1996. Verder bestaat
er van verschillende margedrukkers een, uiteraard fraai verzorgde, bibliografie met historische
schets, bijvoorbeeld J. van der Zee, De Avalon Pers. 20 jaar drukken & uitgeven, 1975-1995.
Amsterdam 1995. W. Crouwel [e.a.], Het zegel van de libel. Sub Signo Libelli. Bevattende
een bibliografie van de pers najaar 1983-februari 1999. Amsterdam (enz.) 1999, of G. Post
van der Molen, R. Rijkse, 't Geluck waeit niemand in den mond. 20 jaar margedrukker De
Ammoniet. Amsterdam (enz.) 2000.
E. Cockx-Indestege, M. van Delft, ‘Letterheren in de marge. Bibliofiel drukwerk in Vlaanderen
en Nederland 1987-1999’, in: Ons erfdeel 43 (2000), 201-221.
Zie onder meer G.H. Pannekoek, De herleving van de Nederlandse boekdrukkunst sedert
1910. Maastricht 1925. M. Lommen, De grote vijf. S.H. de Roos, J.F. van Royen, J. van
Krimpen, C. Nypels en A.A.M. Stols. [Zutphen 1991]. J.P. Boterman (red.), Zilvertype, corps
15. Briefwisseling tussen J.F. van Royen en S.H de Roos over het ontwerp van de Zilvertype
1914-1916. Amsterdam 1994. J.P. Boterman (red.), Disteltype, corps 15. Over de Disteltype
van J.F. van Royen en L. Pisarro, en de literatuur van de Zilverdistel. Amsterdam 2000, in
het bijzonder de bijdrage van J.D.F. van Halsema.
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vorm en inhoud. Hoe zat dat in de tweede helft van de twintigste eeuw?
In 1946 begonnen Charles Nypels, Chris Leeflang en G.M. (‘Bep’) van Wees met
Stichting De Roos, die meest oudere letterkunde van onder anderen Diderot en
Flaubert, maar ook van meer eigentijdse auteurs als Aart van der Leeuw en Kafka
uitgaf.17 Men kon zich abonneren, maar de oplage was slechts 175 exemplaren zodat
er permanent een wachtlijst was. In 1957 werden de Tuinwijkpers en de Renildis
Handpers opgezet.18 Een eerste verkenning van beider fondsen laat zien dat er bij
Renildis veel historische letterkunde werd gedrukt, bij de Tuinwijkpers ook enkele
meer eigentijdse uitgaven van A. Roland Holst, Barend Rijdes en Saul van Messel
(pseudoniem van Jacob Meijer). De drukkerswereld was in de naoorlogse jaren een
opvallend gesloten wereld, waarin het vrijwel onmogelijk bleek om materialen aan
te schaffen als je geen beroeps was.19 Drukkers waren bang voor beunhazerij. Om
die reden maakten de amateurdrukkers lange tijd gebruik van andermans werkplaatsen.
Maar in de jaren zeventig, toen de loden letter ten gunste van nieuwe offsettechnieken
langzaamaan verdween, kwam het steeds vaker voor dat de zogenaamde beunhazen
toch oude persen en letters mochten overnemen en zelf aan het drukken konden gaan.
In 1975 werd in Rotterdam, op initiatief van Jana Beranová en Emile Puettmann,
de Stichting Drukwerk in de Marge opgericht.20 De stichting wil een platform zijn
voor de amateurdrukker en brengt de geïnteresseerden bij elkaar. Er waren drie
soorten leden: ten eerste de groep die de loden letter-cultus in ere hield, ten tweede
de groep die om politieke redenen geïnteresseerd was in marginaal drukwerk, en ten
slotte de groep grafische kunstenaars. In 1982 waren er al zo'n 350 leden, dat getal
bleef aanvankelijk stijgen. Nu, in 2003, nu digitale publicatiemogelijkheden alom
ter beschikking staan, zijn er toch nog altijd zo'n 475 aangeslotenen, waarvan ongeveer
honderd daadwerkelijk actief zijn als drukker. De rest is belangstellend. In het
oprichtingsjaar 1975 verscheen het eerste Bulletin van de Stichting, een uitgave die
later gecomplementeerd zou worden door een Nieuwsbrief. Wie deze tijdschriften
doorleest, krijgt gaandeweg een beter beeld van de worstelingen van de marginale
drukkers met de inhoud van hun uitgaven. De bibliografie, fondslijstjes en
tegenwoordig ook websites completeren het beeld dat hieronder wordt geschetst.21

Literatuur in margedrukwerk
Het zal inmiddels wel algemeen bekend zijn dat Nederland volgens een recent onder-
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[C. Leeflang], Stichting ‘De Roos’ 40 jaar / 1946-1986. Catalogus bij de tentoonstelling in
het Singer Museum, Laren N-H., 15 maart tm. 27 april 1986. [Utrecht 1986].
Zie [R.E.O. Ekkart], De Renildis Handpers 1957-1987. 's-Gravenhage 1987.
Zie voor een overzicht van de opeenvolgende gebeurtenissen: E. Braches, ‘Iets over Drukwerk
in de Marge’, in: Drukkers in de marge. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan
van de Stichting Drukwerk in de Marge. Den Haag 1985, 9-33.
Braches, Drukkers in de marge, 17.
Het adres van de site van Stichting Drukwerk in de Marge is www.drukwerkindemarge.nl
(20-3-2003).
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zoek ongeveer een miljoen schrijvers rijk is. Dit citaat van een van hen komt uit de
rubriek ‘Vraag & aanbod’ in de Nieuwsbrief van de Stichting Drukwerk in de Marge:22
Gedichten
heb ik geschreven;
zo blijven zij
alleen bekend aan
mij, tenzij
zij worden uitgegeven.
Wie is er onder u
die met mijn werk
in zee durft gaan?

De naam van de schrijver ervan komt in de Bibliografie van marginale uitgaven niet
voor, er zal dus wel geen animo zijn geweest voor zijn werk.23 Het blijkt ook niet zo
te zijn dat zondagsdichters en amateurdrukkers elkaar zonder meer vinden. Uit twee
enquêtes onder margedrukkers blijkt dat het merendeel zelf op auteurs afstapt.24
Daarna volgen de manuscripten die ongevraagd worden toegestuurd, en verder blijkt
het uitgeven van werk dat vrij van auteursrechten is een aantrekkelijke optie. Op de
redactie van de Nieuwsbrief worden lezersvragen op dit punt zorgvuldig beantwoord:
‘Ook als marginaal is men fatsoenshalve verplicht aan de rechthebbende toestemming
te vragen als men zo'n tekst wil gebruiken.’25
Rechtenvrij, en dus veel uitgegeven, zijn bijvoorbeeld Piet Paaltjens, Marcellus
Emants en Jacob Israël de Haan, om maar enkele auteurs te noemen. Juist hun minder
bekende werk wordt marginaal gedrukt. Het plezier de ‘ontdekker’ te zijn van een
vergeten parel, is natuurlijk ook literair-historisch gezien van betekenis. De marginale
drukker Frans den Breejen, eigenaar van de Mikado Pers, stuitte in een halfvergaan
tijdschrift op het verhaal Aan een draadje van Carry van Bruggen, dat hij in 1984
als apart uitgaafje uitbracht. Daarmee krijg je toch een scherper beeld van haar oeuvre.
Eenzelfde soort aantrekkingskracht oefenen manuscripten gevonden in
nalatenschappen uit. Brieven, fragmenten of nagelaten poëzie zouden vermoedelijk
in veel gevallen ongepubliceerd blijven als er geen marginale drukkers bestonden.
Een mooi voorbeeld is de kleine bundel poëzie Ik ruik het heden, van Pierre Kemp
uit diens nalatenschap, die door De Lojen Deur Pers te Heemstede in 1981 werd
uitgegeven. In
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Jan A. Bruch, in Nieuwsbrief Stichting Drukwerk in de Marge, nr. 42 (oktober/november
1986), 2.
Tenzij hij onder pseudoniem alsnog gepubliceerd heeft.
I. Kuik baseerde haar doctoraalscriptie Een nader onderzoek naar de activiteiten van de
hedendaagse Nederlandse liefhebberijdrukkers. Een momentopname. Amsterdam (UvA)
1982, op onder meer een enquête onder margedrukkers. Theo Gaasbeek deed hetzelfde met
zijn inleiding op Klein uitgeven, 31-58.
Nieuwsbrief Stichting Drukwerk in de Marge, nr. 40 (april 1986), 2.
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1978 verscheen bij De Bosbespers van J.A. Dèr Mouw Sleetocht, waarna nog vele
Dèr Mouw-uitgaven zouden volgen. ‘Met Dèr Mouw ben ik begonnen omdat er niets
van hem beschikbaar was’, zegt Bosbesdrukker Rody Chamuleau.26 De Bosbespers
geeft op de eigen website te kennen dat deze pers bij voorkeur ‘literaire curiosa’
uitgeeft, en geen debutanten.27 Soms is het voornaamste doel van een pers het in ere
houden van één auteur, puur uit bewondering. Dat was het geval bij De Utrechtse,
die zich tot doel stelde leven en werk van Erich Wichman voor de vergetelheid te
behoeden. En zo zijn er omgekeerd auteurs die, om het oneerbiedig te zeggen,
uitsluitend voer voor de margedrukkers lijken te zijn. Dat is het geval met de
jonggestorven H.G. Liebentrau, pseudoniem van Peter M. Heringa (1945-1987), die
in de bibliografie van margedrukwerk met vijftien titels is vertegenwoordigd, bij zes
verschillende drukkers. Het gaat om een ‘cultdichter’ naar wie het in het commerciële
circuit tevergeefs zoeken is. Cult, omdat hij vooral befaamd is onder andere dichters,
zoals wijlen Hans Faverey, die hem zeer bewonderde.

De letter aigrette, voor het project De grote Nederlandse letterproef gedrukt in honderd exemplaren
door De Uitvreter. Deze pers werd in 1989 opgericht door Kees Thomassen.

Nogal wat margedrukkers geven hun eigen teksten uit: Jaap Meijer deed dat, Ad
van Trier deed dat, evenals Peter Yvon de Vries van De Lange Afstand, maar
auteurs-drukkers zoals P.N. van Eyck of P.C. Boutens lijken in naoorlogs Nederland
niet bestaan te hebben. We komen onder de drukkers althans geen namen tegen met
een grote literaire reputatie.
Veel vaker zoeken de margedrukkers naar werk van nog actieve en door hen
bewonderde schrijvers dat nog niet in boekvorm verschenen is, krantenstukjes
bijvoorbeeld, of gelegenheidspoëzie. Margedrukkers wisselen op dit punt hun
ervaringen uit, volgens Jan Keijser van de Avalon Pers. ‘Iemand kent bijvoorbeeld
een schrijver persoonlijk en een ander vraagt hem dan: “Kun jij iets voor me
loskrijgen?”.’28 Hans van Eijk, van In de Bonnefant, zegt: ‘Als ik een auteur interessant
26

27
28

G.J. de Rook, ‘De Bosbespers. “Als ik weet dat ik er tien verkoop, dan maak ik er tien”’, in
Bulletin Stichting Drukwerk in de Marge, nr. 18 (lente 1990), 2-9: 9. Inderdaad waren er na
de bloemlezing bij Van Oorschot uit 1961 blijkens Brinkman's catalogus geen nieuwe uitgaven
van Dèr Mouw meer verschenen.
Zie www.chamulot.demon.nl/bosbes (20-3-2003).
Hafkamp, Van Waterschoot, ‘Aan drukken verslingerd’, 235.
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nog wel eens legaal mijn best doen”’, aldus Van Eijk, die zich verder laat adviseren
en introduceren door auteurs van wie hij al iets heeft uitgegeven, zoals Hans van de
Waarsenburg en Wiel Kusters.29
Gerard Reve is, het is al vaker gezegd, een geliefde prooi voor roofdrukkers. Dat
heeft te maken met de cultus rondom de volksschrijver, van wie nu zelfs een
knuffelbeest in het Letterkundig Museum tentoongesteld is.30 Maar vermoedelijk
komen de Reve-roofdrukken ook sneller aan het licht omdat de firma Reve er uiterst
kien op is. Het is met andere woorden best mogelijk dat er van andere auteurs ook
roofdrukken bestaan. Maar Reve laat het er niet bij zitten en bracht in 1984
roofdrukker Marcel Feenstra en wederverkoper André Swertz zelfs voor de rechter.
Voor de schrijver was de inbreuk op zijn auteursrecht de grootste steen des aanstoots:
‘Deze piraterij neemt werkelijk absurde vormen aan. Het is iets smaadachtigs, een
ergernis’, zei hij tijdens de zitting.31 ‘Vier- of vijfhonderd gulden betalen de mensen
ervoor. Sommigen leggen het in de kluis om het tien jaar te bewaren’, luidde zijn
analyse. Daarmee doelde

‘Clichécollage als zelfportret’ van Peter Yvon de Vries, tevens frontispice van Hella S. Haasse, Yvonne
de spionne en andere cabaretteksten, 2000. In een oplage van vijftig exemplaren verschenen bij De
Lange Afstand, in 1971 opgericht door De Vries.

Reve, zoals blijkt uit de reconstructie van de affaire door Hans Hafkamp,
waarschijnlijk ook op Johan Polak, die volgens Reve piratenedities financierde en
vervolgens ruim inkocht.32 Omdat de kans groot is dat een Reve-roofdruk in beslag
genomen wordt, ligt automatisch de waarde van zo'n uitgave hoger. ‘Windhandel’,
volgens Reve, maar een lucratieve. Met het oog op de onverzadigbare doelgroep van
Reve-verzamelaars, worden tegenwoordig ook bibliofiele (lees: peperdure)
Reve-uitgaven door Reves eigen uitgever De Bezige Bij gemaakt, zoals de
facsimile-editie van het handschrift van De avonden, à duizend gulden per exemplaar.
Anders dan Reve vinden de meeste schrijvers het leuk om iets in het margecircuit
uitgegeven te zien. Dat is althans de ervaring van de marge-uitgevers. ‘De erven, die
hebben er vaak wel problemen mee. Ik wilde graag eens iets van Werumeus Buning
doen’, zegt Jan Keijser, ‘maar de zoon van Werumeus Buning wil dat niet. (...)
Schrijvers
29

30
31

32

G.J. de Rook, ‘In de Bonnefant. “Zo weinig mogelijk”’, in: Bulletin Stichting Drukwerk in
de Marge, nr. 19 (lente 1991), 2-9: 2. Zie over In de Bonnefant ook P. Boreas, R. Graham,
‘Hans van Eijk's “In de Bonnefant”: a Dutch private press’, in: The private library, 4th series,
5 (1992), 20-34.
Het gaat om het speelgoedkonijn dat aan het slot van De avonden voorkomt.
Geciteerd naar H. Hafkamp, ‘“Deze pretentieuze, genummerde windhandel”. Een voetnoot
over literatuur en bibliofilie, of Gerard Reve en André Swertz’, in: De boekenwereld 18
(2001/2002), 186-192: 189.
Hafkamp, ‘Deze pretentieuze, genummerde windhandel’, 188.
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Titel en colofon van de dichtbundel Uitweg van H.G. Liebentrau uit 1984. Gedrukt in een oplage van
zestig exemplaren door Sub Signo Libelli, in 1974 opgericht door Ger Kleis.

zelf vinden het bijna altijd ongelooflijk leuk. Het gaat natuurlijk ook nergens over.
Het heeft niets met die grote boze buitenwereld te maken, of met grote oplagen.’33
Volgens Ger Kleis van Sub Signo Libelli zijn er overigens maar weinig schrijvers
in Nederland werkelijk geïnteresseerd in de uiterlijke verzorging van hun uitgaven.
‘In die mentaliteit vertoont zich’, aldus Kleis, ‘nog altijd de calvinistische inslag van
een grote groep onder de Nederlandse auteurs. Het Woord, Het Woord’.34
Sommige margedrukkers vragen door hen bewonderde auteurs iets speciaal voor
hun pers te schrijven. Ze werken op die manier aan ‘fondsvorming’. Peter Yvon de
Vries deed dat voor zijn De Lange Afstand, waar werk verscheen van T. van Deel
en Wiel Kusters, en waar Erik Menkveld en Anneke Brassinga debuteerden.35
Laatstgenoemden braken vervolgens door in het commerciële uitgeverscircuit. Ook
Ger Kleis van Sub Signo Libelli inspireerde in zijn fonds passende auteurs tot het
schrijven van nieuw werk of tot het voortzetten van waar zij al mee bezig waren. Hij
zette Gerrit Komrij aan tot het schrijven van een bundel ‘homoseksuele gedichten’.
Hans Warren en Boudewijn Büch behoorden eveneens tot zijn ‘huisauteurs’. Büch
schreef bij Kleis ter plekke aan de keukentafel een gedicht dat daarna onmiddellijk,
als was het instantpoëzie, gezet en gedrukt werd. Vaak werd de bij Kleis uitgegeven
poëzie later alsnog
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Hafkamp, Van Waterschoot, ‘Aan drukken verslingerd’, 236.
Crouwel [e.a.], Het zegel van de libel, 43.
Een bibliografie met historische schets van De Lange Afstand in: G. van der Hammen, De
afgelegde weg. Uiterlijke en inhoudelijke karakteristieken van margedrukkerij De Lange
Afstand. Ongepubliceerde doctoraalscriptie UvA. Amsterdam 1999.
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Frans den Breejen van de Mikado Pers, opgericht in 1983, drukte onder meer Noctua van Willem
Brakman (150 exemplaren) en Met de linkerhand geschreven van Nicolaas Matsier (75 exemplaren).

door de eigen commerciële uitgever gebundeld en uitgegeven. Dat gold niet voor de
poëzie van Peter M. Heringa, alias H.G. Liebentrau, die onder meer bij Sub Signo
Libelli publiceerde. Heringa stond erop dat Kleis zijn poëzie zou hullen in een omslag
gemaakt van zijn eigen spijkerbroek. De broek van Heringa ging uit en werd daarop
tot papier verpulpt. Het mocht niet baten: het grote publiek kent hem niet. De Stichting
H.G. Liebentrau bracht desondanks in 2001 zijn verzameld werk uit in een oplage
van 160 exemplaren, onder de titel Voces intimae. Verzamelde gedichten van Peter
M. Heringa.
Frans den Breejen van de Mikado Pers zei in een interview dat hij zich interesseerde
voor het werk van schrijvers als Arends, Brakman, Hanlo, Walraven, en Franse
auteurs als Céline en Léautaud. ‘De uitgaven van veel marge-drukkers zijn vaak
gewijd aan teksten van schrijvers in de marge: auteurs met een klein, soms verstopt
oeuvre.’36 Is dat het gemeenschappelijk kenmerk? De verschijning van de Bibliografie
van marginale uitgaven 1981-1914, gealfabetiseerd op schrijver, maakt het mogelijk
uit te vinden van welke auteur de meeste bibliofiele uitgaafjes zijn gemaakt in deze
periode. Een telling wijst uit dat de geheimzinnige dichter of dichteres Epi Confiant
de ranglijst aanvoert, uitgegeven door de margedrukker/uitgever met dezelfde naam:
Epi Confiant. Het gaat hier klaarblijkelijk om een auteur-drukker, en om iemand die
geen bekendheid geniet in de reguliere literaire wereld. Elders overigens ook niet,
want de oplagen van Epi Confiant zijn klein. Als we alleen de bekende namen oftewel
de ‘officiële’ auteurs tellen, dan scoort Hugo Claus het hoogst met 41 uitgaven.
Daarna volgen Gerrit Achterberg (39), Wiel Kusters (34), Boudewijn Büch (31),
Simon Carmiggelt (29) en Hans van de Waarsenburg (25). In de middencategorie,
met tussen de tien en de 25 uitgaven, vinden we onder anderen Gerrit Komrij (24),
T. van Deel (23), Leo Vroman (21), Anton Korteweg (19), Anneke Brassinga (17),
Gerard Reve, Willem Brakman en C.O. Jellema (alle drie 15), Eva Gerlach en Willem
van

36

G.J. de Rook, ‘“Een band maakt een uitgave tot een boekje”. Gesprek met Frans den Breejen’,
in: Bulletin Stichting Drukwerk in de Marge, nr. 21 (lente 1993), 2-9: 2.
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Toorn (beiden 14) en H.H. ter Balkt (12). Het is niet een lijstje dat spoort met de
reguliere uitgeverswereld. Hier geen Nelleke Noordervliet of Vonne van der Meer
- überhaupt weinig vrouwen trouwens. Er staan opvallend veel prominente literatoren
en literatuurbeschouwers tussen. De genoemde auteurs geven hun reguliere werk bij
verschillende uitgevers uit: van Meulenhoff, tot De Bezige Bij, tot Van Oorschot.
Wel valt op dat de margedrukkers er ieder voor zich een zekere voorkeur voor een
bepaald type literatuur op na houden. De Lange Afstand, van Peter Yvon de Vries,
geeft veel schrijvers uit die passen bij de Revisor-groep: T. van Deel, Anneke
Brassinga, Wiel Kusters, Marjoleine de Vos. Sub Signo Libelli, van Ger Kleis, heeft
een voorkeur voor de ‘romantisch-decadenten’, liefst nog een tikje homoseksueel
daarbij: Boudewijn Büch, Gerrit Komrij, Hans Warren. Ze hebben het tijdschrift
Maatstaf als achtergrond. De Brandon Pers uit Tilburg brengt vooral Brabantse
auteurs, en de bibliofiele uitgever Philip Elchers, die als een van de weinige
margedrukkers gebruikmaakt van de modernste computertechnieken, brengt opvallend
veel Groningse dichters die ook landelijk bekend zijn, zoals Maria van Daalen, C.O.
Jellema, Jean-Pierre Rawie en Marc Reugebrink. Je kunt zeggen dat margedrukkers
geneigd zijn zich te richten tot een (al dan niet geografische) inner circle van
gelijkgestemden.
Vanuit die gedachte is het niet zo vreemd dat in 1986 een clubje als Amor Vincit
werd opgericht, de officiële uitgeverij van Het Genootschap voor Tegennatuurlijke
Letteren. Het Genootschap maakte in de Nieuwsbrief kenbaar werk van auteurs als
Paul van Capelleveen en Nop Maas in oplagen van 55 exemplaren te zullen drukken.
Wie zich van een drukje wilde verzekeren diende lid te worden van het Genootschap.
Het is niet het enige homoseksuele spoor in de bibliofiele drukkerswereld. De
bibliofiele cultus en de homoseksuele cultus onmoetten elkaar al in Des Esseintes,
de decadente hoofdpersoon in Huysmans A rebours, en ook bij P.C. Boutens, bij
Johan Polak, in het fonds van Sub Signo Libelli en in de vele uitgaafjes van werk
van Gerard Reve, Gerrit Komrij, Boudewijn Büch, Oscar Wilde enzovoorts.
De voorkeur voor poëzie is in elk geval een gemeenschappelijk kenmerk van
vrijwel alle persen. Dat heeft volgens de drukkers te maken met de hoeveelheid tekst
die een margedrukker ‘behappen’ kan. De meeste private presses werken nog altijd
met met lood, geschept papier, een klassieke letter.

Tot slot
Wat voegt het margedrukwerk toe aan de literatuur als we het voorgaande in acht
nemen? In strikt letterlijke zin uiteraard de vele literaire kattebelletjes van bekende
auteurs of hun nagelaten geschriften die anders nooit in druk zouden zijn verschenen.
Voeg daarbij de debutanten die, aangemoedigd door ‘le plaisir de se voir imprimé’,
dóórschreven en uiteindelijk in het commerciële circuit groot geworden zijn. Ook,
al even letterlijk, de zondagspoëzie die in marginaal drukwerk is vereeuwigd en die
het aantal in Nederland actieve dichters heeft doen toenemen.
Maar, het margecircuit is klein, en enigszins gesloten. Op het assortiment van de
speciale Minotaurus-winkel in Amsterdam na, is er nagenoeg geen marginaal druk-
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werk te koop in de gewone boekwinkels. Men moet ervoor naar beurzen, zoals de
Beurs voor Kleine Uitgevers, de Margebeurs of de Halfwitnessclub, naar
tentoonstellingen, of men moet de Nieuwsbrief bijhouden, op de mailinglist staan
van een drukker of een goed geïnformeerde antiquaar kennen.37 Het is door de bank
genomen een exquise circuit, voor fijnproevers.
Het bibliofiele, marginale karakter voegt om die reden ook in meer abstracte vorm
iets toe aan de uitgaven die het betreft.38 De zorgvuldige, doordachte, ja bijna sacrale
manier waarmee zo'n tekst wordt vormgegeven, laat vermoedelijk geen lezer
onverschillig. Juist bij poëzie is een lezer voor zo'n heiligverklaring gevoelig, want
de literairheid, zelfs de kwaliteit van poëzie is moeilijk vast te stellen. Het ontbreken
van commercie binnen het margecircuit geeft de lezer het gevoel dat hij iets zuivers,
iets ‘echts’ in handen heeft. Spreken over ‘lezers’ van bibliofiel drukwerk, is overigens
niet helemaal correct. Vermoedelijk wordt veel marginaal drukwerk niet gelezen,
maar alleen verzameld en gekoesterd. Daarmee wordt, al klinkt het tegenstrijdig, de
hele literatuur op een hoger plan getild. Want als het niet gelezen wordt, gaat het
eerder om een fetisj, om een extreme mate van aanbidding, dan om een tekst. En dat
is een gekkigheid die het literaire boek in moeilijke tijden best gebruiken kan.

37

38

Zie A. Swertz, ‘Overwegingen van een antiquaar’, in: Jaarboek voor Nederlandse
boekgeschiedenis 4 (1997), 135-147. De Halfwitnessclub werd in 1997 voor het eerst
gehouden uit protest tegen het beleid bij de Beurs voor Kleine Uitgevers. De deelnemers aan
de Halfwitnessclub zijn te karakteriseren als ‘experimentelen’ en
‘anarcho-kunstenaar-drukkers’. Zie ook L. Kuitert, ‘De prijs is niet altijd opportuun’, in: Vrij
Nederland, 8 maart 1997, 73.
Zie voor het fijnproeverskarakter en de status die daarmee gepaard gaat ook: M.L. Benton,
Beauty and the book. Fine editions and cultural distinction in America. New Haven (etc.)
2000.
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Erik Nijhof
Gekanaliseerde innovatiestromen
Het ‘grafisch systeem’ in Nederland, 1950-2000
De laatste vijftig jaar is er meer veranderd in de grafische techniek dan in de
vijfhonderd jaar ervoor. Dit had grote gevolgen voor de beroepskwalificaties en de
structuur van de bedrijfstak, en de vraag rijst hoe deze ingrijpende veranderingen
zich hier hebben kunnen voltrekken zonder de grote sociale spanningen die zich bij
dergelijke herstructureringen in andere bedrijfstakken en in het buitenland voordeden.
De vragen waarom het in het vervolg draait, betreffen de aard en de dynamiek van
het innovatiepatroon, en de wijze waarop de betrokken actoren getracht hebben om
de gevolgen van de innovaties in te bedden.

De informatiemaatschappij als drijvende kracht
De grafische industrie heeft haar ontstaan te danken aan de brede behoefte aan
informatie in de vorm van gedrukte teksten (en in toenemende mate ook aan beelden),
zoals deze zich sedert de Middeleeuwen in de Westerse samenleving was gaan
ontwikkelen. Deze behoefte werd met de groeiende bevolking, de voortschrijdende
alfabetisering en de steeds intensievere contacten tussen steeds meer gebieden met
de eeuw groter. In de twintigste eeuw gingen vooral de gestegen koopkracht en de
toename van de vrije tijd een belangrijke rol spelen, getuige de vraag naar
reclamedrukwerk, boeken, kranten en andere lectuur. Deze veranderingen vroegen
om steeds meer drukwerk, snel en goedkoop geproduceerd, met veel illustraties. De
grafische industrie stond onder een constante druk om door middel van nieuwe
technieken hieraan tegemoet te komen. Aangezien de markt voor drukwerk veelal
begrensd werd door het eigen taalgebied, is het niet verwonderlijk dat Nederland
daarbij geen rol speelde: innoveren betekende importeren. Maar zoals we zullen zien,
heeft Nederland wel een eigen wijze ontwikkeld om de gevolgen van deze innovaties
in te bedden.

Hoofdelementen van het productieproces
Kernelementen bij de vervaardiging van elk grafisch product waren vanouds het
zetten en het drukken. Bij het zetten worden letters en beelden samengevoegd tot
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een paginabeeld, dat vervolgens wordt omgezet in een drukvorm: een rol of plaat
die in staat is inkt vast te houden op de gewenste plaatsen, zodat deze de inkt bij het
drukken met behulp van persen af kon geven op papier. Zowel voor het zetten als
voor het drukken waren in de negentiende eeuw verschillende technieken ontwikkeld,
die rond 1950 nog alle in gebruik waren en die vrijelijk met elkaar werden
gecombineerd. Daarom zal er in het navolgende ook enige aandacht moeten worden
besteed aan ‘oude’ technieken van zetten en drukken die nog steeds hun nut bewezen.
Ten slotte is er nog het proces van afwerken: het snijden, vouwen en eventueel nieten
van kranten en tijdschriften en binden van boeken. Hierop zal hier niet verder worden
ingegaan, omdat deze onderdelen van het productieproces meer een volgende rol
speelden en weinig terugkoppelingen vertoonden naar het zetten en drukken.

Innovaties bij het drukken
Het drukken was een bij uitstek repetitieve bezigheid, die niet toevallig al in een
vroege fase werd gemechaniseerd. Bij het drukken werden verschillende typen persen
naast elkaar gebruikt. Het oudste type was de degelpers (1800), waarbij het loden
zetsel werd ingeïnkt via een inktrol, waarna er een vel papier tegenaan werd gedrukt.
Bij diverse typen snelpers (sinds 1811) bewoog de drukvorm heen en weer, langs de
inktrol en langs de drukcilinder met het te bedrukken vel papier. Op het moment dat
het papier werd uitgelegd, ging de drukvorm terug naar de beginstand, waarbij deze
de cilinder niet mocht raken. Voor dit probleem werden verschillende oplossingen
bedacht, die elk leidden tot een specifiek type pers (de stopcilinderpers, de
eentoerenpers en de tweetoerenpers). Bij de rotatiepers (1863) wordt het papier vanaf
de rol tussen twee draaiende cilinders geleid: de beïnkte vormcilinder, een
cilindervormige kopie van de drukvorm - ook: stereotype of stype1 - en de
tegendrukcilinder. In een latere fase draaide het papier tussen twee vormcilinders,
zodat het dubbelzijdig bedrukt kon worden. De rotatiepers werd pas mogelijk door
de ontwikkeling van de stypes en de brede papierrollen, die weer mogelijk werden
door innovaties in de papierindustrie. De degelpers was rond 1950 nog algemeen in
gebruik bij de kleinere drukkers, terwijl de snelpersen en vooral de rotatiepersen
gebruikt werden voor de grotere oplagen, zoals van kranten.
De gevolgen voor de kwalificaties van de drukker bleken niet onmiddellijk. Nog
lang werd dit beroep gezien als een technische functie, waarbij kracht nodig was en
vooral de kleurendruk een hoge mate van geschooldheid vereiste.2 Naarmate het
drukken meer werd geautomatiseerd en de kwaliteit beter vooraf kon worden gestuurd,
werd de drukker meer een normale machinebediener.

1

2

Het vervaardigen van stypes of stereotypen, de drukcilinders in hoogdruk, was een apart vak,
dat hetzij in een afzonderlijke afdeling van de grotere drukkerijen plaatsvond, hetzij in aparte
bedrijven in de nabijheid van de drukkerijen.
De grafische beroepen. Een psychologische analyse. Amsterdam 1949, 56-69, 177.
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De kwaliteit van het grafisch product kwam met de opkomst van de nieuwe drukpersen
en de zetmachines onder druk te staan. De inkt kwam bij de hoge druksnelheden niet
altijd goed door en de regelzetmachines leverden in het begin nog wel onregelmatig
zetsel op, en dat in een beperkt aantal lettertypen, zeker in vergelijking met het aantal
dat inmiddels met handzetsel konden worden gebruikt. Maar nadat aan de eerste
vereisten van grotere snelheid en hogere productie was voldaan, kwam er ruimte om
aandacht te besteden aan de kwaliteit van het drukwerk, en door steeds verdere
verbeteringen verstomde de aanvankelijke kritiek uit de ambachtelijke hoek.

Het handzetten
In veel drukkerijen werd de tekst nog steeds met de hand gezet, zoals dat eigenlijk
sinds de uitvinding van de boekdrukkunst was gebeurd. De letterzetter haalde de
lettermatrijzen, rechthoekige loden staafjes met aan het uiteinde een letter in reliëf
(ook wel hoogdruk genaamd), uit een letterkast en voegde deze in spiegelbeeld tot
een regel. Daarbij vulde hij de regel op het oog uit met spaties. Al deze regels werden
vervolgens in een zetraam omsloten, waarmee een pagina als een drukvorm was
ontstaan.
Het handzetsel leverde een afdruk, die de sporen van de handmatigheid niet kon
verbergen door kleine onregelmatigheden in spatie en letterhoogte; de aard van het
vakmanschap (of het gebrek daaraan) was daarom duidelijk af te lezen. Ook werd
de afdruk gekenmerkt door een klein randje inkt langs de letter, dat bij het drukken
was weggeperst. Een voordeel van het handzetten was de beschikbaarheid van een
schier eindeloze hoeveelheid lettertypen en -groottes. Om die reden werd het
handzetten nog lang beoefend door kleinere producenten van handelsdrukwerk die
met geringe oplagen een lokale of regionale markt bedienden.
De zetters werden algemeen, en ook door henzelf, beschouwd als het meest
ontwikkelde deel van de grafische industrie. In een psychologische analyse van de
grafische beroepen uit 1949 wordt opgemerkt dat de vereiste handvaardigheid op
zichzelf erg eenvoudig is, maar: ‘Het materiaal waarmee de handzetter omgaat, is in
wezen niet zozeer het lettercorpus als wel de taal. Taalbeheersing is een eis die om
verschillende redenen aan de zetter gesteld moet worden.’3 De handzetters vormden
de overgrote meerderheid en de kern van de reeds in 1866 opgerichte Algemeene
Nederlandsche Typografen Bond (ANTB); in 1908 was tweederde van de leden
handzetter en uit deze groep kwamen ook de belangrijkste leiders voort.4 In 1950
was hun aandeel drastisch gedaald, ook al omdat deze vakbond inmiddels veel meer
categorieën grafische arbeiders organiseerde en daarom de naam Algemene
Nederlandse Grafische Bond (ANGB) had aangenomen.

3
4

Idem, 34.
F. van der Wal, De oudste vakbond van ons land. Ontstaan en vijftigjarige werkzaamheid
van den Algemeenen Nederl. Typografenbond. Nijmegen 1915, 185-186.
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Het machinezetten
Het handzetten was een bewerkelijk procédé dat steeds minder in staat bleek om aan
de gestegen behoeften te voldoen. Dit probleem werd nog vergroot door de
voortdurende innovaties bij het drukken, waardoor de bottleneck alleen nog maar
groter werd. Er zouden dan ook 169 pogingen zijn geweest om het handzetten te
mechaniseren, voordat de eerste succesvolle machine haar intrede deed: de ‘linotype’,
in 1884 ontwikkeld in de Verenigde Staten. Het was een machine die via een speciaal
toetsenbord een regel van lettermatrijzen vormde, die vervolgens met lood werd
afgegoten tot een regel met loden zetsel.5 Een nadeel was dat bij tikfouten meteen
een hele regel moest worden overgedaan. Het letterbeeld van de afdruk was niet
volmaakt: vaak waren er geringe afwijkingen in de letterhoogte en in de afdruk. Bij
kranten, met kleine letters en gedrukt op een mindere soort papier, waren deze
onvolkomenheden niet zichtbaar, of althans niet storend, maar voor echt
kwaliteitsdrukwerk was de linotype voorlopig nog niet geschikt. Een bijkomend
ongemak was de kwetsbaarheid van de machine. Bij kleinere bedrijven moest de
zetter zelf de storingen verhelpen, grotere hadden eigen technici rondlopen.
De ‘monotype’ zetmachine (1887) is eveneens een Amerikaanse uitvinding. Hierbij
vormden toetsenbord en gietmachine twee aparte onderdelen. Door de aanslagen op
het toetsenbord werd door middel van luchtdruk een specifiek gaatjespatroon in een
ponsband aangebracht, dat in de gietmachine werd afgelezen en omgezet tot een
afgegoten beeld van hoogdrukletters. Het ontwerp van de monotype was niet op de
functies van de vroegere handzetter gebaseerd, maar combineerde een reeks eerdere
innovaties, deels van buiten de grafische industrie. Het QWERTY-toetsenbord was
ontleend aan de pas ontwikkelde typemachines op de kantoren, de ponsband was al
bij het Jacquard-weefgetouw en de pianola toegepast, terwijl de gietmachine een
pendant was van soortgelijke machines in de lettergieterijen. Nieuw waren de
toepassing van luchtdruk voor de ponsbanden en het uitvulsysteem. De monotype
had enkele grote voordelen boven de linotype. De snelheid was hoger en varieerde
van 8.400 tot 9.600 letters per uur, afhankelijk van de lettergrootte (hoe groter de
letter, hoe langer de stollingstijd van het lood). Het zetsel had een betere kwaliteit
omdat de regelhoogte regelmatiger was. De monotype werd dan ook vooral gebruikt
door de uitgevers van kwaliteitsdrukwerk zoals boeken. Correcties waren eenvoudiger
aan te brengen,

5

Door de letters op een toetsenbord aan te slaan, gleden lettermatrijzen uit een magazijn
erboven naar beneden; deze werden met spaties uitgevuld tot een regel (in het Engels: ‘line
of type’). Het letterbeeld was als een holte aan de zijkant van de matrijs aangebracht. Hier
werd vervolgens half gesmolten lood tegenaan gespoten, zodat een loden regel van letters
in hoogdruk ontstond. De lettermatrijzen werden vervolgens via een ingenieus systeem
teruggebracht naar hun plaats in het magazijn. De linotype combineerde via diverse innovaties
in één machine alle handelingen van de vroegere zetselproductie: het uit de kast halen van
de letters, het samenvoegen tot regels, het gieten en het terugzetten in de kast. Het toetsenbord
kende een geheel eigen opbouw, waarop een ervaren typograaf 7.200 aanslagen per uur kon
halen.
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Het ‘dresseren’ van het zetsel in een hoogdrukvorm (circa 1970). Duidelijk te zien zijn de diverse
clichés. Roto Smeets, Utrecht. Foto: Hans Samsom.

omdat de monotype aparte letters leverde en geen hele regels; dit gebeurde bij de
afdeling handzetterij, zodat de machines konden doordraaien. Een nadeel was, dat
de bediener van het toetsenbord geen controle had op de typfouten, zodat grote
nauwkeurigheid en routine vereist waren.
De opkomst van het machinezetten had niet geleid tot een diskwalificatie van de
arbeid, integendeel: vooral de arbeid aan de linotype werd tot een nieuwe bron van
vaktrots verheven. De linotype was gedacht vanuit het werk van de (mannelijke)
handzetter en mechaniseerde alle zo vertrouwde deelhandelingen in dezelfde volgorde:
het zetten van de regel, het loodgieten en het terugzetten van de matrijzen in het
magazijn. Het toetsenbord kende een geheel eigen opbouw. Het werk had daarnaast
een technisch aspect als de zetter ook de machine moest onderhouden. In de eerder
vermelde psychologische analyse werd het werk aan de linotype dan ook als een
combinatie van geletterde en technische arbeid gedefinieerd; uit de context blijkt dat
hierbij uitsluitend aan mannen werd gedacht.6 Er bestond een nauwe relatie tussen
de zetter en de machine, die karakteristiek is voor de fase uit het mechanisatieproces
waarbij kennis van en vertrouwdheid met nog overzichtelijke machines de bediener
ervan een gevoel van vaktrots en eigenwaarde kan geven. Een zetter die dertig jaar
bij de Landsdrukkerij aan een linotype had gewerkt, bracht dit gevoel als volgt onder
woorden:
De machine was een verlengstuk van jezelf. Daar ging je met liefde mee
om. Het klein onderhoudswerk deed je allemaal zelf. Als alles goed draaide
had je er zoveel plezier in. Je kon ook meteen merken als er iemand anders
aan je machine had gezeten. Slecht bijgehouden en zo, dat was een
verschrikking.7

6
7

Grafische beroepen, 53-55.
Geciteerd in L.A. van Heijningen, Sdu. De eerste vier eeuwen... Drukken, uitgeven en
vormgeven voor en na privatisering. 's-Gravenhage 1988, 103.
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Voor de monotype gold dit in veel mindere mate. Het was in feite een toetsenbord
op een poot, waarop vooral snel en accuraat gewerkt moest worden. Het gieten van
de letters gebeurde aan een afzonderlijke machine in een aparte ruimte. De monotype
werd daarom meer geassocieerd met een kantoormachine en werd ook voor vrouwen
geschikt geacht.8 Maar dat deed niets af aan de kwaliteit van het op de monotype
geproduceerde zetsel: dit gold zelfs al snel als een nieuwe standaard voor
kwaliteitsdrukwerk, vanwege de scherp gestoken letter en de vele beschikbare
lettertypes.9

De combinatie van beeld en tekst
De innovaties bij het zetten betroffen vooral de tekst. De incorporatie van het beeld
in de (hoogdruk)tekst bleef nog steeds een tamelijk problematische aangelegenheid.
De procédés om kwalitatief hoogwaardige afbeeldingen te reproduceren werden
vooral in diepdruk10 of vlakdruk11 uitgevoerd en waren kostbaar: het kon gaan om
artistieke, handmatig vervaardigde creaties - lithografie, hout- en kopergravures - of
langs technische weg gereproduceerde foto's - rasterdiepdruk, lichtdruk12 -, die in
aparte bedrijven werden vervaardigd. Het eindproduct werd op kwaliteitspapier
gedrukt en apart in de boeken of brochures gebonden, die in hoogdruk waren gezet.
Hierdoor waren er duidelijke technische en economische grenzen gesteld aan de
incorporatie van afbeeldingen in de teksten. De gerasterde foto's in kranten waren
nog lang van matige kwaliteit: ze werden in hoogdruk tussen de tekstkolommen
gemonteerd, maar vanwege de geringe kwaliteit van het krantenpapier moesten grove
rasters worden gebruikt.13
8
9

10

11

12

13

Grafische beroepen, 51-52: ‘Een jongeman of meisje met M.U.L.O.-opleiding (...).’
J. van Triest, ‘Regelzetters en monotypisten. Van handzetterij naar zet/gietmachine’, in: J.
Hemels, H. Demoet (red.), Loodvrij en digitaal. Visies op innovaties in grafische
communicatie. Alphen aan de Rijn 2001, 153-181: 175.
Bij diepdruk komt de afbeelding tot stand door een lichtgevoelige eiwithoudende laag op
een metalen plaat aan te brengen en deze door een negatief heen te belichten. De belichte
partijen worden hard en blijven bij spoeling achter op de metalen plaat; de donkere partijen,
op het positief juist de lichte plekken, worden weggespoeld en vervolgens blootgesteld aan
de werking van een zuur, dat daar een laagje van de metalen plaat wegvreet; dit wordt etsen
genoemd. Zo ontstaat een afbeelding in verdiepte lijnen en vlakken, die gevuld wordt met
inkt, die bij het drukken op het papier wordt overgebracht.
Vlakdruk is gebaseerd op het principe dat inkt wel pakt op een vette ondergrond, maar niet
op een natte. Bij de offsetdruk bestaat de drukrol uit een water opnemende onderlaag, waarop
het beeld met een waterafstotende laag is aangebracht die de inkt pakt. Bij de offsetdruk
wordt dit beeld op een rubberen rol overgebracht, die het weer afgeeft aan het papier.
Bij een lichtdruk wordt een lichtgevoelige laagje gelatine aangebracht op een glazen plaat,
dat bij de belichting door en negatief heen verhardt al naar gelang de hoeveelheid licht. Bij
bevochtiging houden de minder verharde delen een navenante hoeveelheid vocht vast,
waardoor de inkt meer of minder pakt.
Bij het rasterprocédé werd tussen de gevoelige metalen plaat en het negatief een fijn raster
aangebracht, waardoorheen werd belicht. Bij de lichte partijen in het negatief werd veel licht
doorgelaten, dat zijwaarts uitstraalde op de gevoelige laag van de metalen plaat en daardoor
grotere lichtpunten aanbracht dan het geval was bij de donkere partijen van het negatief. Het
aldus gevormde patroon van grote en kleine punten wekte de optische illusie van allerlei
gradaties van lichte en donkere partijen waardoor ook grijsschakeringen ontstonden.
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De grote variatie aan illustratietechnieken ging gepaard met een even grote
heterogeniteit aan grafici in deze sector. Een grove tweedeling valt te maken tussen
de mensen die uit de hand afbeeldingen op een steen, in een houten blok, op papier
of
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op een koperen plaat aanbrachten: dit waren kunstenaars die in hoog aanzien stonden,
maar anno 1950 waren dit er nog maar heel weinig. De meeste arbeiders in de
illustratiebedrijven reproduceerden foto's via chemische procédés (etsen, lichtdrukken,
fotograferen), die allerlei voor- en nabewerkingen vergden als frezen van de plaat
en het retoucheren van het negatief. De arbeiders in de illustratiebedrijven voelden
zich hoog verheven boven de zetters (die overigens zichzelf weer beter vonden dan
de drukkers): zij beschouwden hun werk als kunstzinniger, minder routinematig en
van een hogere orde, wat zijn oorzaak had in de onmisbaarheid van deze groepen
grafici. Vóór 1946 hadden ze zich allen nog in aparte beroepsbonden georganiseerd,
die na veel onderlinge strubbelingen in 1912 samengingen in de Nederlandse Litho-,
Foto- en Chemigrafenbond (NLFCB), die evenals de ANTB was aangesloten bij het
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). In 1946 gingen beide bonden
samen in de angb. In het psychologische onderzoek uit 1949 bleek overigens dat het
kwalificatieniveau van deze grafici uit deze sector nogal divers was, hogere
uitschieters kende dan de zetters, maar zeker niet uitkwam boven dat van de diverse
categorieën kleurendrukkers.14

Inbedding: het ‘grafisch systeem’
Al met al had de opkomst van het mechanische zetten en van de moderne drukpersen,
zoals die zich rond 1914 begon uit te kristalliseren, geleid tot een eerste herschikking
van de kwalificatiehiërarchie. De schaarste aan deze arbeiders, die leidde tot een
hoger loonpeil, heeft er zeker toe bijgedragen dat de status van deze nieuwe
beroepsgroep al snel die van de oude handzetters en handdrukkers evenaarde. Het
deelhebben aan de cultuur van geletterdheid en beschaving, die nog kenmerkend was
voor de ambachtelijke fase, raakte hierbij enigszins op de achtergrond. De
machinezetters vonden compensatie in de cultuur van de technische machine, waarmee
ze zich een nieuwe, masculien gedefinieerde identiteit schiepen. De vrouwenarbeid,
die aan de nieuwe machines werd geïntroduceerd, werd in toenemende mate
onmogelijk gemaakt door deze uit te sluiten van werkzaamheden die als ‘vakarbeid’
werden gedefinieerd.15 Ondanks de opkomst van nieuwe beroepen bij het zetten en
drukken bleef er ook nog steeds plaats voor de ‘oude’ beroepen. Hiervoor zijn diverse
complexen van oorzaken aan te geven.
Ten eerste was de markt voor drukwerk in hoge mate gefragmenteerd naar product
(zetsel, allerlei vormen van illustraties, clichés, stypes, kranten, handelsdruk-
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Grafische beroepen, 150-158.
F.F.M. Stolwijk, De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de typografie. Haarlem 1948,
88.
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werk, diverse soorten boeken), wat kleinschaligheid in de hand werkte. Hierbij trad
er ook een marktfragmentatie naar regio op. Daarbij voegde zich in de eerste helft
van de twintigste eeuw ook nog een fragmentatie naar geloof en levensovertuiging:
door de opkomende verzuiling werd het drukwerk voor de eigen groep alleen gegund
aan drukkerijen van gelijke gezindte. Dit remde het proces van schaalvergroting, dat
in veel andere bedrijfstakken zo kenmerkend was voor de doorwerking van de
industrialisatie.
In de kleinere plaatsen werden de teksten nog lang met de hand gezet en met
degelpersen gedrukt. Ook bij het reclamedrukwerk kwam dit nog lang voor vanwege
de grote verscheidenheid aan beschikbare lettertypes en -groottes en de eenvoudige
degelpersen die alle tegen een lage prijs aangeschaft konden worden, zeker als die
al eerder waren gebruikt. Juist dit systeem van hergebruik van letterkasten en
eenvoudige drukpersen zorgde voor lage toetredingsbarrières voor nieuwkomers in
de bedrijfstak; het werd mogelijk gemaakt door de extreem lange technische
levensduur van deze apparaten.16
De institutionele samenwerking van de organisaties van werkgevers en werknemers
kreeg gestalte in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van 1914, die voor de
ontwikkeling van de bedrijfstak van immens belang zou blijken. Deze was
voortgekomen uit de wens van de arbeidersbonden om de arbeidsvoorwaarden te
verbeteren en van de werkgevers om te komen tot een ordening van de markt van
drukwerk, die zwaar leed onder de hevige concurrentie en de daaruit resulterende
druk op de prijzen. De werkgevers waren te zeer verdeeld om deze ordening te kunnen
afdwingen; de arbeiders hadden in de ANTB een landelijke organisatie die voldoende
gezag en bereik had om een landelijke regeling door te voeren. Het resultaat was een
systeem waarbij de organisaties van werkgevers en werknemers elkaars
organisatiemonopolie erkenden en garandeerden, zodat een bodemprijs voor drukwerk
en een redelijk loonpeil konden worden doorgevoerd. Daarmee committeerden beide
kampen zich tot een langdurige institutionele samenwerking, die de volgende decennia
voortdurend verder werd uitgebouwd. Een belangrijk onderwerp daarbij was de
vakopleiding, die de instroom van nieuwe arbeiders reguleerde: hier werd op basis
van de technische ontwikkelingen in de bedrijfstak bepaald welke kwalificaties vereist
waren voor de nieuwe beroepen. Immers, de werkgevers mochten voor de diverse
functies alleen langs deze weg opgeleide arbeiders in dienst nemen, en deze waren
verplicht lid te worden van de vakbond. Anderzijds mochten deze arbeiders alleen
in dienst treden bij georganiseerde werkgevers. Deze kwalificatie-eisen werden ook
vertaald in de arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in de cao's.17 Door deze
samenwerking konden de technische vernieuwingen institutioneel worden ingebed:
steeds werd in
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E. Nijhof, 100 jaar geleide innovatie. De Nederlandse grafische industrie in de 20ste eeuw.
Amstelveen 2001, 52-53.
Th. van Tijn, ‘Bijdrage tot de wetenschappelijke studie van vakbondsgeschiedenis’, in:
P.A.M. Geurts, F.A.M. Messing (red.), Theoretische en methodologische aspecten van de
economische en sociale geschiedenis. Dl. 2. Den Haag 1979 (Geschiedenis in veelvoud, 8),
159-187.
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het overleg bepaald, welke eisen aan nieuwe beroepen moesten worden gesteld in
de opleiding en wat hun positie in de kwalificatiehiërarchie moest zijn. Hierdoor
konden onderlinge fricties aan banden worden gelegd, al bleven die tussen de
typografen in de ANTB en de arbeiders in de illustratiebedrij ven nog lange tijd
problematisch.18
Zo had zich rond 1950 een systeem van geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen
de organisaties van werkgevers en werknemers ontwikkeld, dat begonnen was als
een marktordening en een regulering van de arbeidsvoorwaarden, maar dat geleidelijk
een veel breder spectrum was gaan omvatten, waarbij het inbedden van de gevolgen
van innovaties voor de beroepskwalificaties een van de voornaamste was. Naast deze
‘binnengrenzen’ werden ook de ‘buitengrenzen’ van de grafische industrie strak
gedefinieerd. Al met al kunnen we deze veelomvattende institutionele vervlechting
met recht typeren als het ‘grafisch systeem’. Dit was overigens geen statisch eindpunt;
vanaf de Tweede Wereldoorlog werd het ene na het andere terrein onder de werking
van dit systeem gebracht. Exportbevordering leidde tot initiatieven voor
kwaliteitsbewaking en certificering. In het kader van de Marshallhulp werden
studiereizen naar de Verenigde Staten ondernomen en allerlei comités en studieclubs
in het leven geroepen, alle gericht op productiviteitsverhoging, hetgeen uiteindelijk
weer resulteerde in bedrijfsvergelijkende productiviteitsmetingen en het uitbouwen
van het Instituut voor Grafische Techniek als TNO-researchinstelling. Ook de
oprichting in 1950 van het Machinefonds, dat verouderde machines boven de
schrootwaarde opkocht en vernietigde, is een belangrijk initiatief geweest.

De doorbraak van het offsetdrukken
De eerste grote technische verandering die zich na 1950 aandiende, was de opkomst
van het offsetdrukken. Het principe van de indirecte vlakdruk op rotatiepersen was
al eerder bekend, maar aan het procédé kleefden nog diverse nadelen. De rubberen
drukrol zoog glad papier gemakkelijk mee, waardoor slechts ruwere, dus kwalitatief
mindere papiersoorten in aanmerking kwamen; deze hadden een ruwe vezel
waartussen lucht bleef zitten. Een ander probleem was dat van de fletse afdrukken,
veroorzaakt door het feit dat het plaatmateriaal van de drukrol veel vocht vasthield.
Beide nadelen wogen niet zwaar bij het bedrukken van verpakkingsmaterialen,
waarvoor de offset aanvankelijk vooral werd gebruikt. De introductie van machinaal
gestreken papier en de ontwikkeling van drukrollen van bimetaal (een combinatie
van twee metalen, waarvan de ene vocht vasthield en de andere vocht afstootte en
inkt vasthield) ondervingen beide nadelen, waardoor de offset klaar was voor het
grote werk. Met de slijtvaste bimetalen drukrollen, de mogelijkheid om met de vier
hoofdkleuren perfecte kleurenillustraties te produceren in zeer grote oplagen en de
enorme snelheden die konden worden gehaald, ontwikkelde de offset zich tot de
aangewezen techniek voor massaal kwaliteitsdrukwerk. Toch duurde het nog enige
tijd voor de offsetdruk geaccepteerd werd, omdat deze nog lang het stigma droeg
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Nijhof, 100 jaar geleide innovatie, 63-64.
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van kwalitatief laagwaardig massadrukwerk. ‘Als je films leverde voor de offset,
dan deugde je niet’, zo vatte een drukker, die zelf al in een vroeg stadium de overgang
naar de offset had gemaakt, dit (voor)oordeel samen.19 De opmars van de offset werd
gestimuleerd door de machinefabrikanten, zoals Heidelberg (Duitsland), die vanaf
1962 de bestaande hoogdrukpersen liet ombouwen tot offsetpersen. Latere types
konden alleen worden aangeschaft als de drukkers voor elke offsetpers twee oude
hoogdrukpersen inleverden. Het was de machinehandel, met geld uit het
Machinefonds, die op deze wijze de introductie van de nieuwe offsetpersen
stimuleerde.20 De machinehandel, met name Tetterode en Mahez (Machinehandel
Joh. Enschede en Zonen), werkte daarbij geheel volgens de afspraken die binnen het
‘grafisch systeem’ waren gemaakt voor de introductie van nieuwe machines. Vanaf

Heidelberger tweekleuren-boekdrukpersen ‘vlakrond’ bij Verweij te Mijdrecht in 1969. Zichtbaar
zijn, van links naar rechts, de vlakke drukvorm (de ronde bestaat uit een fotopolymere plaat,
‘uitwasplaat’ genoemd), de twee inktwerken, de drukcylinder en de papierinleg. Koninklijk Verbond
van Grafische Ondernemingen.

1965 werd de opmars van de offset onstuitbaar; in 1970 was de Winschoter Courant
de eerste krant die geheel in offset werd gedrukt.21

Het fotografische zetten
De doorbraak van de offset maakte het zetten steeds meer tot de zwakste schakel in
de grafische productie. Dat had niet alleen te maken met de sterk gestegen
drukcapaciteit van de offset, maar ook werd nu de combinatie met hoogdrukzetsel
als omslachtig en onlogisch ervaren. Dit zetsel, beeld en tekst, moest nu immers eerst
als opgemaakte pagina worden afgedrukt en gefotografeerd en vervolgens moest met
dit negatief de lichtgevoelige drukplaat volgens het vlakdrukprocédé worden
aangemaakt. Een andere methode, waarbij tekst en beeld apart gefotografeerd en op
de montagetafel samengevoegd werden, was niet efficiënter. Daarom ging men op
zoek naar fotografische methoden om de tekst te zetten - de illustraties waren immers
19

20
21

Interview met Mart Spruit, 6 maart 2001; zie ook S. Zijlstra, J. van Triest, ‘Van lood bevrijd.
Over een spannende tijd in het grafische vak’, in: Hemels, Demoet (red.), Loodvrij en digitaal,
217-232: 221.
Interview met Oude Reiner, 12 april 2001.
J. Mulder, Van Laurens Jansz. Coster tot Apple Macintosh. Vijf eeuwen tekstverwerking.
Groningen 1993, 53.
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notype en de monotype, waarbij letternegatieven via het toetsenbord werden
opgeroepen. Pas toen bij nieuwere versies hele zinnen in het geheugen konden worden
opgeslagen (op een ponsband of magneetband, later op een floppy) en de correcties
niet op het zetsel, maar op de opgeslagen tekst konden worden aangebracht, later
zelfs op een beeldscherm worden afgelezen, pas toen kon het fotografische zetten
het machinezetten verdringen. Dit gebeurde na 1970, en ook hier was de
machinehandel van grote betekenis. Toch kende deze nieuwe techniek nog steeds
grote beperkingen: pas op de opmaaktafel konden tekst en beeld tot een pagina
worden samengevoegd. ‘De produktiestroom, die van de zetmachines naar de drukkerij
vloeide, moest zich door de nauwe sluisdeuren van de opmakerij persen’, zo werd
dit probleem treffend verwoord in een studie over de Staatsdrukkerij.22 Door deze
technische beperkingen bleef er nog steeds een bedrijfsmatige specialisatie bestaan,
die het kleinbedrijf bevorderde.

De Berthold-fotozetmachine, rond 1970 gefotografeerd bij Drukkerij Mart. Spruijt in Amsterdam.
De machine levert zetsel van hoge kwaliteit. Let op de besturing door middel van ponsbanden en het
ontbreken van een beeldscherm. Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen. Foto: Tony van
Muyden.

Kleine drukkerijen met een fotozetinstallatie en een offsetpers konden zich
handhaven in het segment van het kwaliteitsdrukwerk naast de grote offsetdrukkerijen
voor goedkoop massawerk.23 Over de kwaliteit van het grafische product werd
aanvankelijk veel geklaagd, wat deels terecht was: er werd te weinig aandacht besteed
aan de noodzaak om voor de fotozetmachines nieuwe lettertypes te ontwerpen. Maar
ook hier kwam na verloop van tijd verbetering in de vorm van aangepaste
letterkorpsen en een betere belichtingstechniek (laserstralen in plaats van
kathodelampen).24 Ook verbeteringen in de kleurenscheiding bij de fotografische
apparatuur verhoogden de kwaliteit.25
Op het gebied van de arbeidsverhoudingen leidde de ontwikkeling van het
fotozetten tot twee tegenstrijdige tendensen. Enerzijds versterkte deze de positie van
de ‘lithograaf’, die langs fotografische weg gerasterde afbeeldingen produceerde.
22
23

24
25

Van Heijningen, Sdu, 107.
Interview met Mart Spruijt, 6 maart 2001. Drukkerij Spruijt werkte met een Berthold fotozetter
en produceerde in offsetdruk catalogi voor het Stedelijk Museum, Museum Boymans-van
Beuningen en het Van Abbemuseum, alsmede commercieel drukwerk voor Sikkens en de
KLM, dat aan hoge eisen moest voldoen.
G. Unger, ‘Overlevende letters. De “derde golf” van fotozetten en digitaal zetten’, in: Hemels,
Demoet, (red.), Loodvrij en digitaal, 237-243.
Zijlstra, Van Triest, ‘Van lood bevrijd’, 221.
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ten namen een centrale positie in.26 Per saldo leidden deze innovaties in het zetten
en drukken ook nu weer tot een herschikking van de kwalificatiehiërarchie die zeer
wel vergelijkbaar was met de eerdere veranderingen. De invoering van het fotozetten
besloeg in Nederland amper tien jaar: waren er in 1971 nog pas 141 fotozetapparaten
in gebruik, in 1980 waren dat er al 1.900.27 Bij de Nederlandse Dagblad Unie in
Rotterdam verdween het loodzetten in 1969 bij de advertenties, in 1971 bij de weeken maandbladen, in 1974 bij de niet-actuele pagina's en in 1976 bij de rest.28
Machinezetten werd na 1980 alleen nog bij kleinere bedrijven toegepast.
In één opzicht betekende de korte periode van het fotozetten echter wel een grotere
breuk met de voorafgaande techniek: toen bleef het lood gehandhaafd als lettermaterie
en was de vroegere handmatige arbeid nog steeds herkenbaar in het gemechaniseerde
systeem. De vervanging van het lood markeerde het einde van een tijdperk dat
begonnen was met de uitvinding van de boekdrukkunst. Voor de arbeiders die hiermee
hun hele werkzame leven waren omgegaan, was dat een pijnlijk afscheid. In een
recente studie overheerst het perspectief van de vooruitgang: het fotografisch tijdperk
heeft de grafische industrie ‘van lood bevrijd’ en daarbij wordt als voorbeeld het
boekwerkmagazijn van uitgeverij Samson aangehaald, waar 13.000 pagina's A5 en
10.000 pagina's A6 in lood werden bewaard met een gewicht van 120 ton.29

Het digitale zetten
Bij de eerste fase van de digitalisering werden letterbeelden vertaald in combinaties
van minuscule blokjes (pixels) die als ‘fonts’ digitaal in een geheugen werden
opgeslagen en door het aanslaan op het toetsenbord opgeroepen. Door middel van
speciale software werden systemen ontwikkeld waarmee ‘on line’ teksten konden
worden ingevoerd die zich automatisch voegden in het geprogrammeerde format
voor een pagina van een krant, boek of tijdschrift. Daarbij werd ruimte gereserveerd
voor de eventuele illustraties, die nog steeds via de opmaaktafel aan de tekst werden
toegevoegd.
Een nieuwe fase in de grafische techniek werd ingeluid door de mogelijkheid van
digitale beeldopslag, waardoor de geïntegreerde verwerking van tekst en beeld ineens
een reële optie werd. Zowel beeld als tekst kon nu worden vertaald in pixels: de tekst
via elektronische zetsystemen, het beeld door middel van scanners. Hiermee werd
de grafische industrie opnieuw met een grote verandering geconfronteerd. De eerste
computers met een geïntegreerd opmaaksysteem voor ingescande beelden en teksten
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Idem, 223.
H. Leisink, ‘Van typografenbond naar bond van informatiemakers’, in: H. Leisink, P. Leisink
(red.), 't Schild der solidariteit. Een sociaalhistorische studie van 125 jaar grafische
arbeidsverhoudingen en vakbondswerk. Amsterdam 1994, 125-197: 181.
J. Ramondt, G. Scholten, De stille voorhoede. De grafische bedrijfstak te midden van
economische en technische turbulentie. Leiden (etc.) 1985, 34-35.
Idem; zie ook Nijhof, 100 jaar geleide innovatie, 130-131.
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kwamen in 1982 op de markt.30 Het waren grote en dure apparaten, waarvan slechts
grotere en kapitaalkrachtige ondernemingen gebruik gingen maken. Samen met de
full-colour scanners kon zo'n eenheid meer dan één miljoen gulden kosten. Deze
bedrijven specialiseerden zich in digitale bewerking van tekst en beeld ten behoeve
van reclamecampagnes, die hierdoor een steeds geperfectioneerder en professioneler
karakter kregen. De nieuwe apparaten waren nog maar nauwelijks in gebruik, of er
diende zich in 1984 al een nieuw alternatief aan: de Apple Macintosh. Op een
‘gewone’ pc van enkele duizenden guldens kon nu precies hetzelfde werk worden
gedaan als op al die dure en grote machines. De machinehandel had aanvankelijk
nauwelijks greep op de aanschaf van deze computers. ‘Desk top publishing’ (DTP)
veroverde stormenderhand de grafische wereld. Er kwam een golf van bedrijfjes die
zich op deze nieuwe markt stortten, en de starters waren meestal afkomstig van buiten
de grafische industrie. Door dit alles vervaagden ook de buitengrenzen van de
grafische industrie: zo ontstonden met het kopieerbedrijf, de multimediasector en de
reclamebranche tal van overlappingen. Veel van de nieuwkomers konden echter niet
de vereiste kwaliteit leveren of beschikten over te weinig kapitaal om het lang genoeg
uit te zingen voordat een dragend netwerk van opdrachtgevers was gevormd.
Uiteindelijk werd dit terrein toch gedomineerd door de wat grotere bedrijven op het
gebied van de drukvoorbereiding (‘pre-press’).31 Deze werkten met de computers
met de grootste capaciteit en de uitgebreidste mogelijkheden voor
tekst-beeldmanipulatie, waarvoor ook nieuwe lettertypes werden ontworpen, en met
de modernste scanners.
De digitalisering leidde tot de uitschakeling van een hele reeks beroepen die zich
in het fotografische tijdperk nog hadden omgeven met het aureool van
vakbekwaamheid, zoals lithografen, graveurs, retoucheurs en na-etsers.32 Ervoor in
de plaats kwam een bonte verzameling van reclameontwerpers, DTP'ers, kopieerders
(later on-demand-drukkers), ontwerpers van internet-sites, om er maar enkele te
noemen. De grafische vakopleiding heeft tijdig de bakens weten te verzetten, zodat
zij thans de opleiding van de meeste beroepen verzorgt, en daarmee is een vitaal
element van het ‘grafisch systeem’ gehandhaafd in het nieuwe multimediale
landschap. Drukkers vormen daarbinnen nog steeds een herkenbare groep en zij zijn
daarmee in feite de enige verbinding met het verleden, al is er in de offsetdrukkerij
ook heel veel veranderd doordat computergestuurde processen veel vakkennis hebben
overgenomen, bijvoorbeeld bij de kleurstelling. Kenmerkend voor het nieuwe
productiesysteem is de tweedeling tussen enerzijds de gigantisch opgevoerde
massaproductie en anderzijds de
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Nijhof, 100 jaar geleide innovatie, 225-227; verder P. Huisman, Reclame. Van idee tot
productie. Alkmaar 1998; Compres, 19 december 2001, 28-35; gesprekken met G. van
Pommeren en R. Mostaard (Van Ginneken & Mostaard), 19 april 2001, en J.H. Koningsveld
(oud-directeur NEROC), 27 april 2001; diverse artikelen uit The post-creation post en VGMail
(Van Ginneken & Mostaard), Print buyer, Verso (‘Nieuws tribune’, Bijlage Grafische
Industrie), Reclameweek, Grafisch weekblad en AdFo direct.
D. Paul, ‘Strategie en structuur. Perspectieven voor de grafimedia industrie’, in Hemels,
Demoet (red.), Loodvrij en digitaal, 307-311.
Zijlstra, Van Triest, ‘Van lood bevrijd’, 231.
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enorme toename van het kleinschalige drukwerk: kopieerbedrijfjes, huisdrukkerijen,
printers en kopieermachines nemen thans een flink deel van de ‘grafische productie’
voor hun rekening, maar veel hiervan is juist gegenereerd door deze nieuwe
reproductiemogelijkheden; deze vraag zou waarschijnlijk toch niet bij de traditionele
drukkerijen zijn terechtgekomen.33

Het ‘grafisch systeem’ na 1950: machinehandel en vakbonden
Het ‘grafisch systeem’ bereikte rond 1970 zijn grootste expansie. De organisatiegraad
van werkgevers en werknemers nam niet verder toe, terwijl ook de institutionele
verdichting een toppunt had bereikt. Toch bleef het systeem zijn nut bewijzen, waar
het gaat om de kanalisering van de gevolgen van innovaties. Onderstaande
voorbeelden laten zien dat hierbij de vakbonden en de machinehandel een sleutelrol
speelden.
De invoering van de geavanceerdere fotozetsystemen maakte de machinezetters
overbodig. De grafische bonden hadden zich al in een vroeg stadium op het standpunt
gesteld dat het beter was zich niet tegen technische innovaties te verzetten, maar te
proberen de richting ervan mee te bepalen om de vakkwalificaties en de
werkgelegenheid te beschermen. Maar het lukte niet echt invloed uit te oefenen op
investeringsbeslissingen door de bedrijven, en dus moest worden teruggevallen op
het streven zo gunstig mogelijke regelingen voor afvloeiing en omscholing te
bedingen.34 De jongere machinezetters kregen de gelegenheid zich om te scholen tot
teletypist, maar voelden zich gedegradeerd. De ouderen vloeiden veelal af en de
resterende machinezetters verdedigden hun bedreigde status door via de bond aan te
dringen op handhaving van de loonverschillen.35 Deze veranderingen gingen gepaard
met veel spanningen, maar het ‘grafische systeem’ bleek in zoverre te functioneren
dat gedwongen ontslagen tot een minimum werden beperkt en de arbeidsmarkt
gesloten bleef. Voor de nieuwe functies konden certificaten worden behaald bij de
grafische opleidingscentra, hetgeen vooral een tegemoetkoming aan de bonden was
omdat de vereiste bekwaamheid ook in de bedrijven kon worden verworven.36 Het
is opmerkelijk dat juist in deze fase een relatief grote instroom van vrouwen
plaatsvond: in 1980 was bij de ‘tekstinvoer’ (voorheen het zetten) ruim 40% vrouw.
De bonden wisten echter te bedingen dat ook voor deze functie een grafisch-technisch
vakdiploma officieel verplicht bleef; de niet-gediplomeerde vrouwen werden als het
ware ‘gedoogd’.37
Nog duidelijker wordt de rol van de vakbonden bij de omzichtige wijze waarop
de elektronische zetsystemen bij de grote krantencombinaties waren ingevoerd. Bij
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Idem, 229-231.
P. Leisink, ‘Belangenbehartiging door de grafische bonden’, in: Leisink, Leisink (red.), 't
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Ramondt, Scholten, De stille voorhoede, 36, 41-42.
Idem, 35.
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de Perscombinatie werd hiertoe reeds in 1974 besloten, bij de Nederlandse Dagblad
Unie in 1979. Bij beide combinaties is er sprake geweest van een lang voortraject,
waarbij de bonden en de ondernemingsraden actief werden betrokken, om zo hun
instemming en medewerking te verkrijgen bij een veranderingsproces. Aanvankelijk
stonden ze op het standpunt: ‘het vervaardigen van de kopij is journalistiek werk,
het invoeren ervan in de apparatuur is grafisch werk’, maar tegelijkertijd waren alle
partijen het erover eens dat ‘dubbel werk vermeden moest worden’.38 De werknemers

Opslag van (lood)zetsel voor eventuele herdrukken. De pagina's van het ‘staand zetsel’ zijn stuk voor
stuk ingepakt om beschadiging, ‘in pastei vallen’ en dergelijke te voorkomen. Het gewicht en het
ruimtebeslag zijn enorm. Roto Smeets, Utrecht.

moesten bij deze strijd om de ‘grafische grensafbakening’ stukje bij beetje terrein
prijsgeven. Het werd uit demonstraties en proefnemingen steeds duidelijker dat de
journalisten en zij die aan de beeldschermen teksten invoerden of corrigeerden, tevens
de opmaak van de pagina's die naar de drukkers gingen konden bepalen zonder de
tussenkomst van grafische arbeiders. Het bleek immers mogelijk om bij de tekstinvoer
op de computer allerlei redactionele aanwijzingen voor te programmeren zodat de
tekst de vereiste vorm kreeg. Het werk van de tekstvoorbereiders en de
paginaopmakers zou overbodig worden. Het nieuwe elektronische redactiesysteem
werd na een veranderings- en onderhandelingstraject van bijna tien jaar doorgevoerd.
In de laatste fase ging het uiteindelijk nog alleen om de sociale maatregelen, waarbij
gedwongen ontslagen zouden worden vermeden en de overbodig geworden grafici
met vervroegd pensioen zouden gaan of een herscholing kregen.39 In Groot-Brittannië
had de grafische vakbond de positie van de zetters keihard verdedigd en geëist dat
deze hun teksten konden blijven invoeren. Het gevolg was een langdurig en heftig
sociaal conflict waarin de vakbonden het onderspit dolven en sindsdien sterk aan
invloed hebben ingeboet.
Van het doelbewuste beleid van de machinehandel om oude machines te vervangen
door nieuwere en de verouderd geachte apparatuur op te ruimen, moet een nivellerende
werking zijn uitgegaan op de extreme verschillen in de bouwjaren van de machines,
die rond 1950 nog zo typerend waren voor de Nederlandse grafische industrie. Het
snelle oprukken van de computertechnologie in de laatste decennia van de
38
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twintigste eeuw zal deze nivellerende invloeden hebben versterkt, al was het alleen
maar omdat het proces van de economische en geografische integratie van Nederland
in de jaren na 1950 met steeds grotere snelheid is voortgeschreden. De machinehandel
verloor na 1975 haar quasi-monopoliepositie door de steeds transparanter wordende
interne markt van de Europese Gemeenschap: met het grotere aanbod van machines
moesten de grote gevestigde fabrikanten meer hun best doen hun klanten door gunstige
leverantievoorwaarden en een goede flankerende dienstverlening aan zich te binden.
De opkomst van de personal computer met geïntegreerde opmaakprogramma's leek
deze producenten de doodsteek te geven, maar uiteindelijk verwierven ze toch een
positie in dit segment doordat zij de leverancier bleven van geïntegreerde systemen
voor de pre-press sector. Tetterode voerde hierbij een zeer doelgerichte strategie. Zo
zocht ze contact met een groep van twaalf samenwerkende kleinere drukkers in
Midden-Nederland die ze beurzen liet bezoeken in Duitsland en de Verenigde Staten
om zich te oriënteren op de nieuwe ontwikkelingen. Deze twaalf fungeerden voor
Tetterode als een soort pilot-group om zicht te krijgen op de behoeften en
mogelijkheden van de sector van kleine en middelgrote bedrijven. Een van de twaalf
werd zelfs toegestaan om een reeds aangegane investering in grote machines van
Hell en Scytex terug te draaien, ten faveure van de aanschaf van een compleet pakket
rond de ‘Apple’.40
Ook in internationaal perspectief bezien kenmerkte de grafische industrie in
Nederland zich door een sterke neiging tot samenwerking en overleg, die in landen
als Frankrijk, België, Groot-Brittannië en zelfs Duitsland in veel mindere mate
aanwezig was. De Nederlandse situatie liet zich nog het beste vergelijken met die in
de Scandinavische landen.41 Vooral de vergelijking met Zweden is interessant. Bij
de invoering van geïntegreerde tekst-beeldopmaakprogramma's in de jaren tachtig
werd een overleg- en onderzoeksproject gestart, waaraan naast de bonden het
Koninklijk Instituut voor Technologie en het Centrum voor Arbeid deelnamen. Bij
de krant Aftonbladet werd vervolgens geëxperimenteerd met de nieuwe techniek
door journalisten en typografen gezamenlijk tot een arbeidsverdeling te laten komen,
waarbij ieder zich in onderling overleg een deel van de nieuwe techniek eigen
maakte.42 De gezichtspunten van de vakbonden konden hierbij door de afzijdigheid
van de werkgevers een veel sterkere rol spelen, maar de doorwerking naar de hele
sector was veel geringer dan in Nederland, waar de taaie onderhandelingen met de
grote uitgeverscombinaties de toon zetten voor de arrangementen in de hele grafische
industrie.
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Interview met Koudijs, 4 februari 2002.
Interview met Traas, 18 september 2002.
‘UTOPIA - a research and development project’, in Graffiti, nr. 7 (mei 1985), 2-5. UTOPIA is
een Zweeds acroniem voor ‘Training, Technologie en Producten vanuit het Perspectief van
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Van ‘grafisch systeem’ naar ‘poldermodel’
Dat in Nederland ook in deze tijd van stormachtige innovatiegolven de kanaliserende
en bufferende werking van het ‘grafische systeem’ nog steeds werkzaam was, moet
vooral worden gezien als een keuze van de betrokken partijen. De bonden konden
geen verplicht lidmaatschap meer afdwingen in nieuwe sectoren zoals de IT-bedrijven,
waarin veel nieuwkomers werkten die afkomstig waren van buiten de grafische
industrie. Ook het vervagen van de buitengrenzen van de sector werkte dit in de
hand. De grafische bond heeft dit trachten op te vangen door zich om te vormen tot
een ‘bond voor informatiemakers’ (FNV Kunsten, Informatie en Media ofwel KIEM).
Via de opleidingen, voor veel beroepen nog steeds verplicht, houdt de bond greep
op de kwalificaties, terwijl in traditionele beroepen als journalisten en drukkers de
organisatiegraad nog altijd hoog is. Ook functioneren nog steeds talloze
overleginstellingen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties op allerlei gebied,
omdat de betrokkenen daarvan een positief effect verwachten, niet in de laatste plaats
op de internationale concurrentiepositie. Het lijdt weinig twijfel dat deze
samenwerking over het geheel genomen als succesvol kan worden aangemerkt. Wel
moet daarbij worden aangetekend dat dit ten koste is gegaan van nieuwkomers en
vrouwen, die door de verregaande regulering in de bedrijfstak van de betere posities
werden buitengesloten.
Al met al heeft het ‘grafische systeem’ inmiddels veel van zijn specifieke
kenmerken verloren, die het onderscheidde van de overige Nederlandse bedrijfstakken,
zoals het verplichte lidmaatschap van werkgevers en werknemers in hun
respectievelijke organisaties, de verregaande marktordening op het gebied van prijzen,
leveringscondities en arbeidsmarkt. Deze kenmerken zijn niet alleen feitelijk
achterhaald door de toenemende liberalisering en internationalisering van met name
de Europese markt, maar ze zijn vooral ook onwettig geworden door de vigerende
regelgeving vanuit Brussel, die dergelijke afspraken expliciet verbiedt. Veel van de
vroegere afspraken ter ordening van de bedrijfstak zouden beslist geen genade hebben
gevonden in de ogen van de Mededingingsautoriteit. Wat resteert, is een sterke wil
tot samenwerking, die veel lijkt op wat er gebeurt in andere bedrijfstakken in
Nederland. De grafische industrie is een gewoon onderdeel van het ‘poldermodel’
geworden.
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Yvonne van Oort & Frank de Glas
65 jaar boekenclubs in Nederland1
De boekenclub is de laatste decennia een belangrijke factor op de Nederlandse
boekenmarkt geworden. In de jaren zeventig werd meer dan eenvijfde van alle
algemene boeken - de niet-schoolboeken en de niet-wetenschappelijke boeken aangeschaft via een boekenclub.2 Aan het eind van de twintigste eeuw zou dit
marktaandeel teruglopen tot circa 17%, maar daarmee bleef het nog steeds aanzienlijk.
Het succes van de boekenclub bracht door de jaren heen heel wat beroering in het
boekenvak. In deze beschouwing kijken we naar de wording van de ‘moderne’
boekenclub. Om ons onderwerp recht te doen, zetten we eerst een stap terug in de
geschiedenis. Ook ontwikkelingen in het buitenland (vooral in de Verenigde Staten
en Duitsland) zijn voor ons thema van belang.
De voorlopers van de moderne boekenclub ontstonden in de negentiende eeuw.
De grootste gemene deler van deze vormen van boekenverspreiding was het beginsel
dat men niet individuele titels aan boekenkopers sleet, maar meerdere boeken over
een langere tijd, vaak in combinatie met een prijsvoordeel voor de klant en een vooraf
gestuurde keuzemogelijkheid. De term ‘boekenclub’ blijkt daarbij door de jaren heen
niet steeds dezelfde betekenis te hebben gehad. Soms sloeg de term op een initiatief
waarbij alle aangeboden titels van een enkele uitgever afkomstig waren, dan weer
kwamen de boeken uit verschillende fondsen; nu eens was er een ruime keuzevrijheid
voor de aangesloten lezers, dan weer ontbrak die; en ook de voorwaarden waaronder
de clubleden boeken konden afnemen, liepen uiteen. Dergelijke initiatieven werden
nu eens vanuit maatschappelijke organisaties opgezet, dan weer vanuit het boekenvak
zelf. Voor uitgevers is het boek een product dat een forse voorinvestering vraagt,
zonder dat te voorspellen is of elk aangemaakt exemplaar inderdaad een koper zal
vinden. Vandaar dat de uitgever vanouds naar middelen zocht om zijn risico te
beperken (bijvoorbeeld door voorintekening op uitgaven of publicatie in feuille-
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tonvorm), en de boekenclubformule is ook als zodanig te zien.3 Veel van zulke
experimenten in de negentiende eeuw hadden een ideologische en vaak ook
opvoedende doelstelling. Het ging niet alleen om het verspreiden van het katholieke,
protestantse of socialistische gedachtegoed, maar ook om de culturele ontwikkeling
van de eigen achterban. De Duitse termen ‘emporlesen’ en ‘hinauflesen’ drukken
dit goed uit. Men wilde de onontwikkelden via eenvoudige lectuur stap voor stap
vertrouwd maken met cultureel hoogstaande boeken. Bij de initiatieven uit de tweede
helft van de negentiende eeuw lagen het kopen en lenen van boeken nog dicht bij
elkaar, omdat men vaak in een kleine kring van gelijkgestemden boeken onderling
uitwisselde. In de twintigste eeuw verschenen de boekenclubs in moderne zin, waarbij
men individueel boeken kocht en de uitwisseling meestal beperkt bleef tot het eigen
gezin.
Moderne boekenclubs ontstonden in twee hoofdvormen. Aan de ene kant als
uitgeefondernemingen die al hun titels in eigen beheer uitgaven, dus los van andere
uitgevers opereerden (dit was historisch gezien de oervorm). Aan de andere kant als
bedrijven die titels uitgaven die al eerder door andere uitgeverijen waren uitgebracht
en via bestaande boekhandels al hun weg naar het publiek hadden gevonden. In het
laatste geval werkten de boekenclubs op basis van een speciale toestemming, de
zogenoemde licentie, voor een afzonderlijke boekenclubuitgave. Meestal had die
een wat afwijkende uitvoering. Richtinggevend voor deze vorm van boekenclub is
de Amerikaanse Book-of-The-Month Club geweest, die in 1926 in New York werd
opgericht door de Canadese journalist Harry Scherman. Naast de herkomst van hun
titels onderscheidden boekenclubs zich verder nog in de keuze van distributiekanalen.
Soms opereerden ze gedeeltelijk of uitsluitend in samenwerking met de boekhandel,
dan weer buiten de boekhandel om, via de post of via tussenpersonen. Voorts
hanteerden ze uiteenlopende regimes van rechten en plichten voor hun leden. Er
golden verschillende spaar- en betalingsvormen, uiteenlopende keuzemogelijkheden
en vaak ook afnameverplichtingen. Soms waren de boekenclubs hierbij gebonden
aan de regels die in de boekenbranche in het desbetreffende land golden.
Centraal in ons betoog staat steeds de vraag hoe de boekenclubs door de jaren
heen hun relatie hebben vormgegeven met hun vier groepen van partners, te weten
de uitgevers, de boekhandel, de letterkundige wereld en de lezers.

De partners van de boekenclub
Uitgevers die na de Eerste Wereldoorlog in de Verenigde Staten, Duitsland en
Nederland gingen experimenteren met de verkoop van boeken op abonnement, stuitten
op verzet bij zowel collega-uitgevers als bij de boekhandel. In Nederland riepen
bijvoorbeeld de experimenten van de Wereldbibliotheek veel weerstand op.4 Overal
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waar boekenclubideeën werden gepropageerd, waren de boekhandels bang voor
omzetverlies, en de uitgevers waren huiverig om licenties te verlenen voor publicatie
van hun titels in een boekenclub. Vandaar dat de eerste boekenclubs waren
aangewezen op titels die in eigen beheer, dus buiten de bestaande uitgeverij, werden
gemaakt. Zij kozen noodgedwongen de eerste van de twee hierboven genoemde
strategieën. Deze aanpak stuitte echter op grenzen, omdat een zelfuitgevende
uitgever/boekenclub een enorme investering moest doen om een omvattend fonds
op te bouwen en dat in grote oplagen in voorraad te houden. De boekenclubs zochten
naar een alternatief waarbij ze tegen een geringer kapitaalbeslag een breder, actueler
aanbod konden brengen, door bij andere uitgevers de krenten uit de pap te halen.
Vandaar dat vanaf de jaren twintig de licentieformule meer in de belangstelling kwam
te staan. Daarbij heeft de Amerikaanse Book-of-the-Month Club gefungeerd als
wegbereider voor een boekenclubmodel dat na 1945 internationaal een doorslaand
succes is geworden. Maar voor het zover was, werd er in het Amerikaanse boekenvak
een stevige controverse uitgevochten over het bestaansrecht van deze clubs, een strijd
die later nog eens dunnetjes werd overgedaan in Duitsland en Nederland. Uitgevers
en boekhandelaren hadden immers deels gemeenschappelijke, maar ook tegenstrijdige
belangen. Niet alleen uiteraard inzake de hoogte van de detailhandelsmarge die de
uitgever aan de boekhandelaar verstrekte. Uitgevers lonkten ook steeds naar andere
afzetkanalen voor hun titels dan de reguliere boekhandel. Bovendien probeerden de
uitgevers meer boeken te slijten door het geven van extra kortingen aan eindafnemers.5
Om al deze tegenstellingen in banen te leiden, waren in diverse Europese landen
rond de Eerste Wereldoorlog zogenoemde handelsgebruiken ontstaan (soms
geformaliseerd in schriftelijke afspraken) waarin men rond deze strijdpunten tot een
modus vivendi kwam. Dit leidde tot een standaard van circa 30 tot 40% handelskorting
die de uitgever van het algemene boek verleende aan de boekhandel. Verder kwamen
beide partijen in diverse Europese landen een vaste boekenprijs voor een bepaalde
periode overeen. Men sprak vaak een beperking van de kortingsmogelijkheden voor
eindafnemers af en trof een regeling over de vraag wie er mee mocht doen aan het
handelsverkeer in boeken. Ook in de Verenigde Staten trachtten uitgevers en
boekhandelaren enkele malen tot dergelijke afspraken te komen, maar die werden
met succes ondermijnd door het grootwinkelbedrijf. Daardoor kende het Amerikaanse
boekenvak in het algemeen een minder sterke regulering.6
In de discussies die losbrandden tussen uitgevers en boekhandelaren op het moment
dat er boekenclubs op het toneel verschenen, hielden beide partijen het oog gericht
op nog een derde groep belanghebbenden, namelijk die van de lezers. In het
boekenkopende publiek dat in de loop van de negentiende eeuw in alle ontwikkelde
landen was ontstaan, hadden de welgestelde burgers de overhand. Onder andere be-
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volkingsgroepen drong het boek nog maar langzaam door.7 Niet alleen omdat boeken
duur waren, maar ook omdat de sociale drempel van de assortimentsboekhandel erg
hoog was. Inloopboekhandels, waar de klanten zelf hun boeken uitzochten, bestonden
nog niet. Men werd nog persoonlijk geholpen door een boekhandelaar, die zichzelf
vaak als een cultuurdrager beschouwde. Wie weinig wist van schrijvers en titels van
boeken, voelde zich dom en liep in een boog om de boekhandel heen. En zelf je weg
vinden in het aanbod was dan al heel moeilijk. Behalve de sociale obstakels in de
verspreiding van boeken was er ook nog de afstand: veel mensen woonden simpelweg
te ver af van boekhandels. Dat was vooral zo in landen waar de bevolking verspreid
was over een groot oppervlak, zoals in de Scandinavische landen en de Verenigde
Staten. In dit land had volgens een schatting in 1930 eenderde van de bevolking geen
toegang tot een boekhandel.8 Al deze beperkingen van de bestaande boekendistributie
waren koren op de molen van de vernieuwers in het boekenvak. Er bestond een enorm
potentieel van lezers buiten het vertrouwde boekhandelspubliek, zo zei men, en met
de boekenclub kon je die bereiken.
De controverse tussen uitgevers en boekhandelaren die ontstond toen de eerste
boekenclubs zich manifesteerden, spitste zich toe op de vraag of de clubs
daadwerkelijk een nieuw publiek bereikten of dat ze slechts klanten afsnoepten van
de bestaande boekhandelscliëntèle. Deze controverse zou in de loop van de jaren
worden aangeduid als het twee-markten-debat. Boekhandelaren die meenden dat het
in feite om een en dezelfde markt ging, waren bang voor inkomstenderving. Zij
zochten in eigen kring medestanders om de uitgevers onder druk te zetten, niet samen
te werken met de boekenclubs. Deze uitgevers stonden op hun beurt voor een
dilemma. De voordelen van een groter bereik voor hun titels waren zonneklaar. Maar
daar stond tegenover dat de boekenclubs hoge kortingen bedongen omdat het om
grote aantallen ineens ging. De uitgevers moesten daarnaast over lange jaren
investeren in het opkweken van hun auteurs, terwijl de boekenclub alleen de krenten
uit de pap pikte. Wanneer zij toch zaken wilden doen met de boekenclubs, moesten
ze voorzichtig opereren omdat ze zich geen oorlog met de boekhandel konden
veroorloven.
Het is de Amerikaanse Book-of-the-Month Club geweest, die als eerste succesvolle
boekenclub-op-licentiebasis een weg heeft gevonden door het hierboven geschetste
mijnenveld. De stichter, Harry Scherman, had al in de jaren twintig met gebonden
Shakespeare-edities de mogelijkheden van postorderverkoop van boeken
uitgeprobeerd. Hij besefte dat er in de Verenigde Staten tien keer zoveel postkantoren
waren als boekhandels, en dat daar de sleutel tot het succes moest liggen. Bij de start
van zijn club zag Scherman welbewust af van eigen producties. Hij koos in de eerste
jaren, waarin de club twaalf titels per jaar aanbood, uitdrukkelijk voor boeken die al
in de boekhandel verschenen waren of tegelijk met de (identieke) boekenclubeditie
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uitkwamen. Scherman haalde zijn leden vooral binnen met het argument van het
gemak van boeken-op-abonnement, door de postbode aan huis gebracht. Het
prijsverschil met de boekhandel speelde nog geen rol. Wel kenden Schermans titels
een maximumprijs van $3. Hij probeerde met grote oplagen de uitgever te bewegen
om diens boekhandelseditie ook te verlagen tot $3, wat vaak lukte. Daarnaast
adverteerde Scherman breed in de Amerikaanse pers met de titels in de clubselectie,
en van deze publiciteit profiteerde ook de afzet via de gangbare kanalen. Scherman
probeerde zodoende niet alleen met een diplomatieke aanpak uitgevers mee te krijgen,
maar spande zich ook in om wrijving met de boekhandel te voorkomen en bood deze
zelfs actief een mogelijkheid tot samenwerking, door via bestaande winkels
additionele klanten te werven en de boekhandel te laten meedelen in de inkomsten.
Dat het wel degelijk om een tweede lezersmarkt ging, bewees Scherman met
voorbeelden waarin de verkoop van een titel via de boekhandel een enorme impuls
had gekregen door de aanvullende boekenclubafzet. Een retrospectief onderzoek dat
de Book-of-the-Month Club in 1950 liet doen naar de relatie tussen deze kanalen,
wees uit dat opname in de clubselectie inderdaad de boekhandelsverkoop gemiddeld
met eenderde opdreef en bovendien een impuls gaf aan de verkoop van ander werk
van dezelfde auteurs.9 Scherman zag ampele bewijzen dat zijn boekenclub inderdaad
‘The hidden public’ aanboorde (de titel van een dissertatie uit 1958 over de
ontwikkeling van de Book-of-the-Month Club).
Opmerkelijk was voorts Schermans behoedzame beleid jegens de gevestigde
literaire instituties. Hem was veel gelegen aan acceptatie van zijn club, of althans
het voorkomen van sterke oppositie ertegen, in de letterkundige wereld. Daarom
werd vanaf het begin een selectiecomité van literatoren ingesteld, bestaande uit
gevestigde auteurs. Scherman onderstreepte voortdurend de strikte onafhankelijkheid
van dit comité. De selecties voor het fictiesegment in het clubaanbod telden op hun
beurt literaire titels uit de internationale canon.
We zullen zien dat het concept van de Book-of-the-Month Club in het naoorlogse
Europa navolging kreeg. Ook de Europese boekenclubs moesten daarbij tot een
vergelijk komen met hun vier groepen tegenspelers, en daarbij leidden allerlei
controverses opnieuw tot discussies.

De boekenclub in Nederland tot 1965
Voorlopers van de moderne boekenclub dienden zich in Nederland al vroeg aan. In
1844 richtte de Amsterdamse uitgever Henricus Höveker de Vereeniging ter
Bevordering van Christelijke Lectuur op.10 Leden konden voor een lage prijs
christelijke boeken aanschaffen. Vanaf 1905 experimenteerde in Nederland de
Wereldbibliotheek
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met boekenverkoop-op-abonnement (zoals de ‘Arbeidersjaarreeksen’) op basis van
een gestuurde selectie en een prijsvoordeel. In 1925 werd voor dit doel de
Wereldbibliotheek-Vereeniging opgericht. In verzuilde kring ontstonden in deze
jaren onder meer de ARBO-reeks van de Arbeiderspers, de Spiegelserie van Zomer
& Keuning, de Nobelreeks van Callenbach en ook enkele katholieke initiatieven.11
In 1928 stichtte P. Schreuder sr. in Den Haag het tijdschrift Succes, een
zakenmaandblad vol informatie en tips voor de middenstand, die in de crisisjaren
moeite had om het hoofd boven water te houden. De uitgever ontdekte dat er grote
behoefte was aan boeken over van alles en nog wat dat met zakendoen te maken had.
Uitgeverij Succes ging dan ook niet alleen boeken uitgeven, maar ook cursussen en
zelfs een

P. Schreuder sr., oprichter van de Nederlandsche Boekenclub.

agenda, de bekende Succes-agenda. Voor de zakenwereld stichtte de uitgeverij de
Succes-boekenclub. Voor het publiek dat meer in het algemene boek was
geïnteresseerd, kwam er in 1937 de Nederlandsche Boekenclub (NBC). Schreuder
(die overigens al contacten had met Duitse boekenclubs) besefte reeds dat er met een
adressenbestand van tijdschriftabonnees méér dingen te doen waren.
Er bestond op dat moment in de Nederlandse uitgeverij- en boekhandelskringen
veel tegenstand tegen het boekenclubconcept. Al vanaf de jaren twintig waren in het
Nieuwsblad voor de boekhandel de ontwikkelingen rond de boekenclubs in het
buitenland (inclusief de Verenigde Staten) uiterst kritisch gevolgd. Door deze
tegenstand vond de nieuwe NBC geen uitgevers die licentie-overeenkomsten met de
club wilden sluiten, maar moest ze haar titels geheel op eigen kracht verwerven en
produceren. De club stond in feite buiten het bestaande boekenvak en was ook geen
lid van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels.
De NBC werkte met een spaarsysteem waarbij de leden het lidmaatschap per
twaalf maanden aangingen, per maand minimaal f 1 stortten en daarvoor boeken
uitkozen uit het aanbod dat in het maandelijkse tijdschrift Boekennieuws werd
afgedrukt. De prijs per titel lag rond f 3 à f 4 per boek. De boekenclub hield per lid
een ‘ledenrekening’ bij en kwam in de loop der jaren tot een indeling van de leden
naar omvang van hun afname, het zogenoemde klantwaarde-systeem, dat later door
andere boekenclubs zou worden overgenomen.
In het aanbod van de Nederlandsche (na 1945: Nederlandse) Boekenclub, waarin
vertaalde titels de overhand hadden, speelde de uiterlijke verzorging een grote rol.
De in leer gebonden boeken, voorzien van goudfolie-opdruk en leeslint, oogden goed
in de boekenkast en waren een sieraad voor de woonkamer. Soms werden verwante
11
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Afrekening van de Nederlandse Boekenclub uit het ‘clubjaar’ 1946-1947. Als premie ontvingen de
leden Hollands glorie van Jan de Hartog.

titels als kleine series uitgevoerd (bijvoorbeeld de Parels). Dit om de leden te
prikkelen, het niet bij de bestelling van dat ene boek te laten. Dat kwam immers weer
de continuïteit in de clubexploitatie ten goede. Het tijdschrift van de NBC knoopte
aan bij het gegeven dat het lidmaatschap meestal in gezinsverband werd aangegaan
en de huisvrouw daarin een sleutelrol speelde. Bijblijven, persoonlijke ontwikkeling
en de opbouw van een fraai eigen boekenbezit dat goed oogde in de huiskamer, waren
de argumenten waarmee het lidmaatschap werd aangeprezen. Onder het kopje ‘Boeken
voor de huisvrouw die iedereen interesseren’ werd in 1953 bijvoorbeeld een ‘Baedeker
voor de huisvrouw’ gepresenteerd. Onder de schaarse oorspronkelijk Nederlandstalige
titels was ook Liefde en huwelijk van de psychologe dr. Sis Heyster. Ondanks de
gerichtheid van de NBC op het brede publiek werden in dit boek op toch wel enigszins
baanbrekende wijze adviezen gegeven over huwelijks- en opvoedingsproblemen.
Brieven van dankbare leden alsook het onderzoek dat de club verrichtte, gaven
aanwijzingen dat de NBC voor wel 80% zijn leden vond onder een nieuw, additioneel
publiek dat niet in de bestaande boekhandel kwam. Een publiek dat bij uitstek de
lage drempel van de boekenclub waardeerde: anderen maakten de selectie, de leden
hoefden hun huis niet uit om aan nieuwe titels te komen en die boeken kwamen met
regelmaat binnen. De NBC zocht haar publiek ook op, bijvoorbeeld door zich te
presenteren op de nationale Consumentenbeurs. Het gebruik om periodiek onderzoek
te doen onder de leden (waarbij ook gegevens over inkomen en opleidingsniveau
werden verzameld), zou de NBC, en ook de latere boekenclubs, een schat aan
informatie over hun achterban opleveren.
In Duitsland richtte ondertussen in 1951 Reinhard Mohn van uitgeverij Bertelsmann
de eerste grote boekenclub op licentiebasis op, onder de naam ‘Bertelsmann Lesering’.
Deze nam na enkele aanloopproblemen een hoge vlucht.
In de evolutie van het licentieconcept en de distributieformule van de Duitse
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clubs zijn echo's te bespeuren van de Amerikaanse discussies van voor de Tweede
Wereldoorlog. In Nederland werkte deze ontwikkeling voorlopig maar beperkt door.
De NBC, die als algemene boekenclub in het Nederlandse taalgebied in feite het rijk
alleen had, nam wel enkele elementen over van de buitenlandse licentieclubs. Maar
voor het grootste deel ging ze op de oude voet voort, omdat ze door de afwijzende
houding van de uitgevers en de boekhandel gedwongen bleef, eigen titels te
produceren. Wel stapte de NBC in 1961 over op een presentatie van haar aanbod per
kwartaal (het bestaande NBC-tijdschrift werd daartoe omgedoopt in Gouden uren).
Ook nam de NBC uit het buitenland de introductie over van wat in het Duits de
‘Hauptvorschlagsband’ heette. Dat was het boek dat een lid automatisch toegezonden
kreeg wanneer men zelf geen andere keuze uit de gids had gemaakt. Ook de
Book-of-the-Month Club had al ingezien dat dit de benodigde briefwisseling tussen
club en leden sterk vereenvoudigde. Omdat heel wat leden deze voorselectie
accepteerden, waren deze titels door de hoge oplagen extra profijtelijk.
Maken we over deze periode de tussenbalans op, dan is te zien dat de in Nederland
toonaangevende Nederlandse Boekenclub in haar relatie met alle vier de
partnergroepen haar eigen weg ging. Omdat uitgeverij en boekhandel niets van
samenwerking wilden weten, opereerde de NBC geheel buiten het boekenvak om.
Erkenning onder de gevestigde literaire instituties streefde de NBC evenmin na. Deze
bracht immers heel weinig oorspronkelijk Nederlandstalige fictie uit en was ook
anderszins niet afhankelijk van het letterkundige circuit. Wat het bereikte publiek
betreft zijn er aanwijzingen dat er daadwerkelijk een tweede markt werd aangeboord.
Het initiatief van Schreuder is echter na 1945 geheel voorbijgestreefd door de
latere, op licentiebasis werkende boekenclubs. Dit heeft de vraag opgeworpen,
waarom de NBC ondanks haar quasi-monopolie toch lang niet aan het succes kon
tippen van zijn navolgers. E.C.I.-directielid van het eerste uur Gerrit Dalhuisen wees
in dit verband op de relatieve dichtheid van het boekhandelsnetwerk in Nederland
voor en na de Tweede Wereldoorlog.12 Daarnaast waren verzuilde uitgevers als De
Arbeiderspers, Spaarnestad en enkele christelijke imprints succesvol met hun
boekenseries die via colportage aan de man werden gebracht, een aanpak die door
de ontzuiling juist in de jaren zestig aan effectiviteit verloor. De Haagse onderneming
miste ook nog krachtige ‘direct marketing’-methoden. Oud-Elsevier-directeur Gerard
Schouten zag bovendien een essentieel obstakel voor de NBC in de afwijzing door
het gevestigde boekenvak. Het zelf verwerven, vertalen, produceren en in voorraad
houden van alle titels bracht voor de club op den duur een enorm kapitaalbeslag met
zich mee. Daarnaast was er het euvel waaraan iedere abonnementsformule of
boekenclub lijdt, namelijk het verloop onder de leden. Dat moest beperkt worden,
wat weer hoge kosten opleverde. Schouten meende dat het bij de NBC (zoals bij
iedere zelfproducerende boekenclub) ging knellen dat men niet in staat was over
langere tijd een reeks auteursoeuvres op te bouwen. Dat kunnen in feite alleen
uitgevers met een brede, sterke
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oud-fondslijst.13 Daarnaast speelde ongetwijfeld de ervaring mee die Harry Scherman
al in de jaren twintig opdeed en allerlei uitgevers na hem, namelijk dat de lezers
graag nieuwe, actuele boeken willen, bij voorkeur oorspronkelijk geschreven in hun
eigen taal. Tot slot was er juist in de jaren vijftig en zestig een heel groot aanbod van
boeken in openbare en vooral commerciële uitleenbibliotheken (vaak door
boekhandelaren gedreven).

Introductie van de licentieboekenclub in Nederland
De stormachtige ontwikkeling van Bertelsmanns boekenclub-op-licentiebasis in
Duitsland gaf aanwijzingen dat ook elders in Europa de tijd rijp was voor zulke
initiatieven. Steeds meer uitgevers werden over de streep getrokken door de gevallen
waarin succesvolle boekenclubedities de verkoop van dezelfde boeken via de
boekhandel niet hadden geschaad, maar juist bevorderd. In 1965 ontstonden er
contacten tussen enkele Nederlandse uitgevers en het Bertelsmann-concern, waarbij
de mogelijkheid verkend werd, om ook in ons land een boekenclub-op-licentiebasis
te vestigen. De naoorlogse bloeitijd in het Nederlandse boekenvak was op dat moment
voorbij. De komst van de pocket had tot overproductie geleid en al de eerste
slachtoffers onder uitgevers geëist. Dat vormde de opmaat tot de latere concentratieen fusiegolf in de boekenwereld.14 De al genoemde Elsevier-directeur Schouten zag
achteraf deze malaise als een verklaring voor het feit dat er (ondanks het eerdere
verzet) op dat moment wel uitgevers in Nederland te vinden waren die met
Bertelsmann in zee wilden, omdat zij in de boekenclub een additioneel kanaal zagen
en de successen in Duitsland tot de verbeelding spraken.
In antwoord op dit initiatief formeerde zich echter een tweede groep Nederlandse
uitgevers, waarin Elsevier een hoofdrol speelde en ook De Telegraaf participeerde.
Deze groep was huiverig voor een grote eenzijdige Bertelsmann-invloed op de
Nederlandse boekenmarkt. Als tegenwicht richtte men in samenwerking met enkele
grote platenmaatschappijen in oktober 1966 de Nederlandse Lezerskring Boek en
Plaat op, die vervolgens steun zocht bij de Deutsche Bücherbund te Frankfurt,
onderdeel van het Holtzbrink-concern. Het eerstgenoemde initiatief (waarin
Bertelsmann een aandeel van 70% had) ging onder de naam ‘Europaclub’ in januari
1967 van start. In de Europaclub zouden de uitgeverijen de Arbeiderspers, De Bezige
Bij, Bruna, Kluwer, Meulenhoff, Wolters-Noordhoff en het Vlaamse Heideland
participeren. Onder invloed van deze ontwikkelingen ging ook de reeds bestaande
NBC titels in licentie uitgeven en verbond ze zich met externe partners, zoals
Bührmann-Tetterode.
De Europaclub kreeg een raad van advies, die mede waakte over een evenwichtig
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programma; de dichter Koos Schuur (voormalig redacteur van De Bezige Bij) werd
aangetrokken om het ledenblad met het boekenaanbod te verzorgen. De Europaclub
nam diverse ingrediënten uit de bestaande boekenclubpraktijk over, zoals de
minimum-afnameverplichting en het Kroonboek, de betaling per maand of kwartaal,
de indeling van de leden in twee, later in drie categorieën. Net zoals de Duitse
Bertelsmann-clubs nam men ook grammofoonplaten in het aanbod op. Na de
uitbreiding naar de Vlaamse markt werd de naam gewijzigd in ‘Europaclub
Internationaal’ of E.C.I.
De drie boekenclubs die vanaf 1966-1967 in Nederland opereerden, zouden
geleidelijk in hun aanpak naar elkaar toe groeien. Alle clubs waren op zoek naar de
aantrekkelijkste boeken voor een breed publiek. Zij hanteerden ongeveer dezelfde
methoden van ledenwerving (in het begin van de jaren zeventig werd de formule van
‘drie boeken voor een tientje’ gelanceerd). Andere producten dan boeken kwamen
erbij, men experimenteerde met ‘special interest’-boekenclubs voor deelpublieken
(zoals een christelijke, een maritieme en een historische boekenclub). Het
spaarsysteem werden vervangen door het systeem van betaling-na-bestelling. De
aanwas van leden was een succes, maar voor het hanteren van de enorme aantallen
klantengegevens waren er nieuwe computersystemen nodig, die af en toe zorgden
voor grote beheersproblemen. In de jaren zeventig was er sprake van een explosieve
groei; in 1980 waren 1,0 miljoen huishoudens met in totaal 3,2 miljoen gezinsleden
lid van ECI, 700.000 huishoudens met 2,2 miljoen gezinsleden van de Nederlandse
Lezerskring Boek en Plaat, en 350.000 huishoudens met in totaal 1,1 miljoen
gezinsleden van de Nederlandse Boekenclub.15 Alle clubs boden premies aan hun
bijzonder trouwe leden. Ook werden er in deze periode proeven genomen met
samenwerking met de bestaande boekhandel, maar deze werden later om niet geheel
duidelijke redenen weer gestaakt. Het lijkt erop dat een groot deel van het
ledenbestand inderdaad buiten de kring van gangbare boekhandelsklanten geworven
werd. Naast de al genoemde clubs waren er ook uitgeverijen actief als Lekturama
en Readers' Digest, die eveneens met abonnementen werkten.

De economie van de boekenclubformule
Voor een beter begrip van de positie van de boekenclub tussen zijn tegenspelers in
de boekenmarkt is een blik op de economie van deze exploitatievorm nuttig. Hoe
zag deze eruit vanuit uitgeversstandpunt? Uitgevers die benaderd werden om boeken
af te staan voor de boekenclub, werkten vanouds met calculaties waarin de
boekhandelsexploitatie vooropstond. In deze calculatie hanteerde men uiteenlopende
kostensoorten. Een belangrijk onderscheid hierbij betrof het verschil tussen eenmalige
kosten (onafhankelijk van de oplage) en kosten die rechtstreeks samenhingen met
de omvang van de oplage. Anders gezegd: aan de ene kant uitgaven die werden
gedaan
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voor de vervaardiging van het eerste exemplaar (verwervingskosten, redigeerkosten,
zetkosten, omslagontwerp, auteurshonorarium als bedrag ineens), aan de andere kant
kosten die varieerden met de oplage (zoals druk- en bindkosten, opslag- en
distributiekosten, auteurshonorarium als percentage van de eindprijs). Men was
gewoon om het eerste type kosten om te slaan over de boekhandelsoplage.16 Verkoop
via andere kanalen dan de boekhandel werd als additioneel gezien. Dat was de reden
waarom uitgevers meegingen met de eis van de boekenclubs dat zij bij afname van
een groot aantal exemplaren van een titel voor hun leden een veel hogere
handelskorting kregen dan de boekhandel genoot. In de loop van de tijd zou die
korting groeien naar 70-75% van de eindprijs. Ondanks de beperkte inkomsten per
titel maakte voor de uitgeverij het volume van de boekenclubbestelling de transactie
aantrekkelijk. In de Verenigde Staten had men al bespeurd dat opname van een titel
in een populaire boekenclub voor een uitgever kon werken als het ‘winnen van een
hoofdprijs in een gigantische loterij’.17
Wat was in deze nu de positie van de boekenclub? Van de troeven die deze zijn
leden bood, was het economische aspect (het prijsvoordeel tegenover de boekhandel)
belangrijk, maar de leden kozen blijkens enquêtes ook om andere redenen voor het
lidmaatschap. Zoals bijvoorbeeld hun boekhandelsangst, het gemak van de
voorselectie, van de regelmaat en van het bestellen vanuit en ontvangen aan huis.
Een hoofddoelstelling voor de licentieclubs was daarbij het bieden van een breed en
gevarieerd aanbod (meestal zo'n 300 à 600 titels per selectie). Dat aanbod omvatte
fictie en non-fictie, vertaalde titels naast boeken oorspronkelijk geschreven in de
eigen taal, boeken voor een breed publiek naast titels die wat hogere eisen stelden.
Omdat de leden de voorkeur gaven aan een actueel en fris aanbod, verkortten de
clubs gaandeweg ook de verblijfsduur van titels in hun catalogi; in 1981 schatte
Schouten de verversingsgraad in het clubaanbod per kwartaal op 25 à 50% van de
titels.18 Diverse studies naar de ontwikkeling van de boekenclub signaleren daarbij
dat de volksopvoedende doelstelling (die na 1945 al sterk was afgezwakt) geleidelijk
nog verder naar de achtergrond verschoof ten gunste van een overwegend commerciële
aanpak, waarbij het om publieksbereik als zodanig ging.
In de bedrijfsvoering van de licentieboekenclubs was ledenvolume te meer
belangrijk omdat het totaal aantal boeken dat een lid per jaar las, beperkt was. Dus
ook het aantal titels dat men van de club afnam, had een grens. In de loop van de tijd
experimenteerde men met uiteenlopende benaderingen van de leden, waarbij de
lidmaatschapsvoorwaarden (zoals de koopverplichting en de spaar- of betalingsvorm)
evolueerden. De clubs deelden de lidmaatschappen in naar rentabiliteitsklassen, wat
te maken had met bestelpatronen en met de duur van een lidmaatschap. Bij het
sleutelen aan de voorwaarden was de afweging steeds: wat willen de leden en wat
is effi-
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ciënt voor de club? In Nederland introduceerde ECI in 1969 haar
Kroonboek-aankondiging. Daarmee ondervond zij dat de leden die zelf hun keus
maakten, tegelijk voor de club profijtelijker waren en meer tevreden over hun
lidmaatschap bleken. Deze methode werd later overgenomen door andere clubs in
Nederland en Duitsland.
Economisch gezien was het verder van belang dat de werving (vaak via enkele
boeken onder de prijs) een investering voor de clubs inhield die pas na enkele jaren
lidmaatschap ging renderen.19 Men moest iets vinden op het probleem voor alle
abonnementsformules sinds de negentiende eeuw: het verloop. Proefondervindelijk
liepen vooral de door colporteurs geworven leden snel weer weg.20 Als antwoord op
de uitstroom ontwikkelden veel clubs speciale beloningen voor trouwe leden, in
allerlei varianten.21
In tegenstelling tot het boekenabonnement van de zelfproducerende uitgever gaf
de licentieformule aan de moderne clubs wel veel meer flexibiliteit: men kon de
aantrekkelijkste titels uit het actuele boekenaanbod selecteren. Maar ook daar was
de economische speelruimte niet onbegrensd. De hoge korting die de boekenclub
bedong bij de boekenuitgevers (bij de platenmaatschappijen was die vanouds lager)
werd deels weer doorgegeven aan de leden. Het maken van de kwartaalcatalogi en
de wervingsacties, mede nodig om het verloop op te vangen, brachten hoge kosten
met zich mee. In 1981 - de opkomst van internet was nog ver weg - wees Schouten
erop dat de bedrijfsvoering van boekenclubs op sommige onderdelen, bijvoorbeeld
het klantenbeheer, voorbij een bepaald punt moeilijk efficiënter te maken waren.22
In de ontwikkeling van de boekenclubs springt in het oog, dat in de loop van de
decennia niet alleen de economische, maar ook de culturele en sociale
randvoorwaarden voor de clubs voortdurend veranderden. Daardoor moesten de
boekenclubs, net als uitgevers en boekhandelaren, steeds weer reageren op nieuwe
omstandigheden.

De vier partnergroepen in 1965-1985
De boekenclubs-nieuwe-stijl die naar Duits voorbeeld in Nederland waren ontstaan,
maakten een spectaculaire groei door. Hadden ECI, de Nederlandse Lezerskring
Boek en Plaat en de Nederlandse Boekenclub in 1969 samen in de verkoop van het
algemene boek nog een marktaandeel van 7%, in 1981 zou dat tot 24% stijgen.23
Vanaf
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het begin namen de drie ondernemingen ook de wervingsmethoden van de Duitse
clubs over. Vooral de als agressief ervaren methode van de colportage in winkelstraten
riep daarbij veel kritiek op, niet alleen in boekhandelskringen maar ook daarbuiten.
Tegelijk werden grote huis-aan-huis-mailings verzonden. ECI ontwikkelde voorts
de aanpak van ‘drie boeken voor een tientje’, die later weer door de Duitse clubs
werden overgenomen. In dag- en weekbladpers en in de Consumentengids verscheen
echter in 1970 een reeks scherpe artikelen over de boekenclubmethoden, er werden
Kamervragen gesteld over vermeende oplichtingspraktijken en het
consumenten-televisieprogramma Koning klant zette de clubs in de beklaagdenbank.
Dit leidde in 1971 tot een crisis in de leiding van ECI, waar het zittende management
werd weggestuurd en er een nieuwe directie werd aangesteld.
Ondanks deze perikelen gaf de gestage toename van het marktaandeel aan dat er
ook in Nederland wel degelijk grote mogelijkheden voor de boekenclub lagen. De
boekhandel zag inmiddels de opmars van de boekenclubs in de jaren zeventig met
lede ogen aan. Boekhandelaren bleven sterk twijfelen of het daadwerkelijk om twee
gescheiden markten ging. Kaapte de boekenclub toch een deel van hun klantenkring
weg? Dit leidde in het Nederlandse boekenvak in feite tot een herhaling van de
debatten tussen uitgevers, boekhandelaren en boekenclub die vóór 1940 in de
Verenigde Staten en vanaf 1951 in Duitsland waren gevoerd. Geschilpunten waren
bijvoorbeeld de verplichtingen die de boekenclub aan zijn leden oplegde, alsook het
prijsverschil tussen boekhandel en boekenclub. Bertelsmann had bij de lancering
van haar Nederlandse dochter in 1966 een prijsvoordeel van minstens 40% voor ogen
gehad.24 In de jaren zeventig lag dit prijsverschil voor clubleden bij de grote Duitse
boekenclubs rond de 35%.25
De spelregels voor de boekenclub werden in twee ronden aangescherpt, namelijk
door aanpassingen van het Reglement voor het Handelsverkeer in boeken in 1978
en 1985. In het eerstgenoemde jaar werd onder meer het boekenclubaanbod beperkt
tot algemene boeken, de koopverplichting voor leden gepreciseerd en ook de
speelruimte voor de boekenclubwerving afgebakend, om de boekhandel niet al te
zeer op achterstand te zetten. Kort daarop startte het omvattende ‘Struktuuronderzoek
boeken’ (1978-1982), waarin de hele branche, inclusief de boekenclubs, op de
ontleedtafel ging. De daaruit voortvloeiende discussies leidden in 1985 tot een verdere
aanscherping van de spelregels voor de boekenclubs.26 De koopverplichting en
-beperking werd gepreciseerd; het prijsverschil met de boekhandel mocht behoudens
enkele uitzonderingen niet meer dan 20% bedragen. De jacht van de clubs op zo
actueel mogelijke titels werd aan banden gelegd door de bepaling dat er een
‘wachttijd’ kwam van minimaal vier maanden (de periode waarin de boekhandel het
alleenrecht had om de markt voor een nieuwe titel tegen de volle winkelprijs af te
romen). Verder kwam men overeen nader empirisch onderzoek te doen naar de mate
waarin boekenclub- en
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Schouten, ‘De boekenclubs in het Nederlandse taalgebied (1)’, 15.
Bigler, Literatur im Abonnement, 38.
Reglement voor het Handelsverkeer in Boeken in Nederland, geheel herzien per 1 januari
1978, laatstelijk gewijzigd per 1 januari 1985. Amsterdam 1985.
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boekhandelskopers samenvielen.27 Evenals eerdere buitenlandse studies leverde dit
onderzoek een gedifferentieerd beeld van de verhouding tussen deze twee markten.
Boekhandels- en boekenclubpubliek overlapten elkaar voor een deel wel, voor een
deel niet, zodat beide kampen aan deze onderzoeksresultaten argumenten voor hun
gelijk konden blijven ontlenen.28
Voorts speelde de discussie over de boekenclub in de periode 1965-1985 ook nog
op een ander terrein, dat van het letterkundige circuit. In Duitsland lagen de
boekenclubs flink onder vuur. Ook in Nederland waren echo's van deze discussies
over de boekenclub hoorbaar. Critici spraken regelmatig twijfels uit over de
opvoedkundige pretenties van de boekenclubs. Schrijvers en vertalers uitten hun
bezorgdheid over de dreiging die uitging van de clubs voor de positie van het ‘betere’
boek, zoals de verschraling van de boekenmarkt. Daarnaast werd de kwestie van de
beloning van de auteur bij boekenclubtransacties regelmatig aangekaart, omdat deze
aanmerkelijk lagere royalty's opleverden.29
In 1980 schreef ECI zijn miljoenste lid in, in 1981 steeg het ledental zelfs tot 1,1
miljoen. Zowel de Nederlandse Lezerskring Boek en Plaat als ECI hadden voor hun
groei ook een net van eigen winkels opgebouwd. Bij Boek en Plaat ging het om goed
geoutilleerde winkels, waarmee de club tegemoetkwam aan de wens van veel leden
om een boek eerst zelf in de hand te houden alvorens men tot aankoop overging. De
ECI-winkels functioneerden meer als lokaal distributiepunt, gericht op de besparing
op portokosten, zonder dat er werkelijk deskundig personeel aanwezig was.
De clubs bereikten in vijftien jaar met de groei naar een marktaandeel van een
kwart in de afzet in algemene boeken een sensationeel resultaat. Naast de drie grote
clubs waren er op dat moment ook nog boekenclubachtige initiatieven als Readers'
Digest en Lekturama actief alsook enkele niche-clubs zoals een evangelische boekenen platenclub, een historische boekenclub en een jeugdboekenclub. Door de kentering
in de economische situatie vanaf 1981 - tweede oliecrisis, stijgende werkloosheid ondervond echter zowel de totale markt voor het algemene boek als de boekenclub
tegenwind. Alle Nederlandse boekenclubs kregen hiermee te maken. Oplossingen
werden in verschillende richtingen gezocht: de boeken duurder maken en meer
winkels openen, waardoor men de verkoop per lid stimuleerde en bespaarde op
verzendkosten. Andere middelen waren meer inspanningen om de leden vast te
houden door hogere premies (binnen de mogelijkheden die het Reglement
Handelsverkeer bood); meer ‘non-books’ in het aanbod en ook het zelf gaan uitgeven
van eigen titels. In 1985 telde Schouten bij de drie grote clubs samen dertig à veertig
van dergelijke uitgaven, met name boeken in vertaling. Niet veel dus, maar deze
ontwikkeling maakte de gevestigde uitgevers wel ongerust.30
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E. Hijmans, H. Verdaasdonk, Plaats en functie van boekenclubs in de bedrijfstak.
Literatuuronderzoek. Tilburg 1986.
H. Siebenga, Boekenclub en boekhandel; wedijverende verkoopkanalen? Tilburg 1987; A.
Helms, Världens största klubb. Bokklubbarna. Stockholm 1975, Kapitel V.
Verhoeff, Het verschijnsel boekenclubs in Nederland.
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Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 10

188
Door de economische malaise ontstond er een felle concurrentie tussen de drie grote
Nederlandse boekenclubs van dat moment. Alleen ECI bleef in deze periode uit de
rode cijfers, de andere twee niet. De Nederlandse Lezerskring Boek en Plaat verkocht
haar activiteiten in België aan de Nederlandse Boekenclub, maar dit pakte verkeerd
uit: slechts 40% van de 100.000 Vlaamse leden maakte de overstap naar de concurrent.
Uiteindelijk werd de NBC in 1985 overgenomen door ECI. In 1986 kwam ook de
Nederlandse Lezerskring Boek en Plaat bij Bertelsmann, die deze club in de jaren
negentig in twee jaar tijd integreerde met de NBC. Vanaf dat moment ging het
Bertelsmann-concern dus de boekenclubmarkt in Nederland domineren.

Nieuwe bloei, 1985-2000
De perikelen van het begin van de jaren tachtig leverden de boekenclubs op
verschillende terreinen nieuwe uitdagingen. Demografische ontwikkelingen leidden
zowel in Duitsland als Nederland tot een toename van het aantal alleenstaanden en
een afname van het gezinsaandeel in het totale aantal huishoudens. Dit moest invloed
hebben op het boekenclublidmaatschap, dat zich immers vanouds richtte op gezinnen.
Maar het had ook op het praktische vlak het vervelende gevolg dat overdag bezorgde
pakketten vaak onbestelbaar bleken omdat er niemand thuis was, wat leidde tot voor
de boekenclubs erg kostbare retourneringen.31 De verzendkosten gingen ook meer
op het boekenclubbudget drukken zodra het aantal bestelde boeken per lidmaatschap
terugliep en er dus per zending minder boeken werden verzonden. Na het grote succes
van de jaren zeventig was een terugslag voor de clubs te verwachten, omdat door
het verloop onder de leden (het gemiddelde lidmaatschap duurde circa vier jaar, met
een grote variatie in lengte) op een gegeven moment een groot deel van het potentiële
boekenclubpubliek al eens lid was geweest.
Een andere uitdaging ging uit van het gegeven dat in de jaren tachtig de boekhandel
langzamerhand een antwoord vond op de opmars van de boekenclub. De stormachtige
uitbreiding van het pocketaanbod en van het zogenoemde modern antiquariaat
betekende dat er in de assortimentsboekhandel veel meer goedkope titels beschikbaar
kwamen. Boekhandels verlaagden hun drempel door een prominente plaats in te
ruimen voor prettig geprijsde boeken. Het prijsvoordeel van de boekenclub sprong
er daardoor minder uit. Onderzoek dat op gezette tijden onder boekenkopers werd
verricht naar de aankoopplaatsen van boeken, wees verder op een toenemende overlap
tussen boekenclubleden en boekhandelsklanten.32
Mede om die reden ontwikkelden de grote Duitse boekenclubs tegenstrategieën.33
Deze werden gaandeweg ook in Nederland toegepast. In de catalogi experimenteerde
men met de personalisatie van het product: de auteur kreeg meer aandacht in
vergelijking met het boek. Literaire titels kwamen meer op de voorgrond en werden
ook
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vaker als ‘Hauptvorschlagsband’/Kroonkeuze-titel geselecteerd. De redacteuren van
de boekenclubs zelf werden in woord en beeld gepresenteerd om hun titelkeuze te
motiveren. De band tussen club en lezers werd ook aangehaald door lezers in de gids
aan het woord te laten.
In Nederland leidde de aangepaste strategie na de overnames van 1985-1986 tot
een nieuwe periode van ongekende bloei. De Nederlandse clubs bleven ook na hun
samengaan aparte catalogi uitbrengen. In feite brachten zij hetzelfde aanbod. Maar
dit weerhield nogal wat leden er niet van bij meerdere clubs een lidmaatschap aan
te houden. Het totale ledental zou in de jaren negentig stijgen tot boven de twee
miljoen leden, die naast de bestelmogelijkheid-per-post ook nog terechtkonden in
zo'n twintig clubwinkels.
Hoe was de relatie tussen de clubs en hun uiteenlopende partnergroepen aan het
einde van de periode 1985-2000? In uitgeverskringen was de samenwerking met de
boekenclub nauwelijks meer omstreden. Het doorslaande succes van de clubs zorgde
immers voor een extra afzetkanaal. Uitgevers gingen echter wel anders calculeren.
Zoals we hierboven zagen, was voorheen de boekhandelsuitgave de basis geweest
van het uitgeefplan, waarop de boekenclubexploitatie een welkome aanvulling
vormde. De laatste jaren lijkt ook de Nederlandse boekenuitgeverij ertoe te zijn
overgegaan de mogelijkheid tot een boekenclubuitgave (net als de mogelijkheid tot
een pocketeditie of de afzetmogelijkheden via het modern antiquariaat) vanaf het
begin in het exploitatieplan van een titel te betrekken en daarvan mede de uiteindelijke
uitgeefbeslissing te laten afhangen. In die zin zijn op de uitgeefmarkt van het algemene
boek zowel de boekenclub, de zelfstandige pocketuitgeverij als het modern
antiquariaat dus een grotere rol gaan spelen. Doen zij niet mee, dan kan dat tot het
afblazen van een project leiden.
De relatie tussen boekenclub en boekhandel lijkt in de periode 1985-2000 in
rustiger vaarwater gekomen, na de compromissen uit de jaren tachtig over de wachttijd
en de prijsafstand. Ook de verhouding tussen de clubs en het literaire circuit leidde
de laatste jaren niet meer tot grote emoties. De clubs hebben zich een eigen plaats
verworven tussen de andere instituties van het letterkundige domein.
Wel in beweging daarentegen blijft de relatie tussen de boekenclubs en hun
lezerspubliek, feitelijk en potentieel. De laatste tien jaar is het medialandschap
ingrijpend veranderd, niet alleen door de komst van vele commerciële zenders, maar
ook door de doorbraak van internet als publieksmedium. Periodiek lezersonderzoek
wijst uit dat dit het lezen bedreigt. Volgens Duits en Nederlands onderzoek is
bijvoorbeeld het percentage niet-boekenkopers vanaf de jaren tachtig weer gestegen.34
Televisie en internet houden vooral jongeren van het lezen af. Het lijkt bovendien
bij de moderne lifestyle minder te passen om je binden. De boekenclubs kampen hier
volgens sommigen met een enigszins stoffig imago uit de jaren zestig en zeventig,
wat als verklaring wordt gezien voor de terugloop van het aantal leden en bestellingen.
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Perspectieven voor de boekenclub in 2002
In de afgelopen 25 jaar zijn de boekenclubs een belangrijke rol gaan spelen als het
gaat om de vraag welke boeken welk lezerspubliek bereiken. De laatste tien jaar
werden de clubs bovendien een factor in de selectie van boeken die in Nederland
überhaupt verschijnen. Verder zagen we dat het lezerspubliek voortdurend in
beweging is, in verschillende opzichten. Dit betekent dat de vraag die vanaf de jaren
twintig de gemoederen in beweging heeft gehouden - gaat het nu om twee markten
voor boekhandel en club, of om een en dezelfde markt? - geen vaststaand en voor
altijd geldend antwoord heeft. De beweeglijkheid van het publiek vraagt voortdurend
om een flexibele benadering van de boekenclub.
Nieuwe uitdagingen ontstaan ook doordat na een periode van relatieve rust er aan
het front van het boekenvak weer beweging komt. In het najaar van 2001 deed de
Groep Algemene Uitgevers van het Nederlands Uitgeversverbond een aantal
concessies aan de zogenoemde Groep-Mak, een gelegenheidsfront van
goedverkopende schrijvers die betere contractvoorwaarden wensen. Daarbij is niet
alleen een hogere auteursvergoeding voor boekenclubuitgaven afgesproken, maar is
ook de wachttijd voor opname van een nieuwe titel in het boekenclubaanbod verlengd
van vier tot zes maanden.
Ook de verhouding met de boekhandel is weer in beweging. In 2005 loopt in
Nederland de vigerende ontheffing van het verbod op verticale prijsbinding voor
boeken af. In het verleden hadden de clubs een troef in het prijsverschil ten opzichte
van het boekhandelstarief, dat op zijn beurt weer een basis had in de vaste boekenprijs.
Wanneer de vaste prijs vervalt, kunnen allerlei wederverkopers gaan stunten met
bestsellerprijzen en zullen de boekenclubs weinig of geen prijsvoordeel meer kunnen
bieden.
De Nederlandse boekenclubs zoeken een antwoord op deze nieuwe uitdagingen
door munt te slaan uit het feit dat het moederbedrijf Bertelsmann de laatste jaren is
uitgegroeid tot een breed mediaconcern. Daartoe behoren de Holland Media Groep
(inclusief televisiekanalen als RTL4, RTL5 en Yorin en enkele radiostations), de
BMG-muziekgroep, de internetsite Lycos en de internetboekhandel Bol.com. Men
streeft naar een kruisbestuiving van deze bedrijven, met als doel de beschikbare
inhoud (zoals boeken, tijdschriften, video, audio) via verschillende kanalen bij
uiteenlopende deelpublieken te brengen.
Binnen ECI wordt de traditionele boekenclubaanpak daarbij zowel met oude als
met nieuwe middelen aan de eisen van de tijd aangepast, zij het dat de verspreiding
van de papieren gidsen de basis blijft. Een lange voorgeschiedenis hebben al de
pogingen om, ter aanvulling op het bestellen per postorder of telefoon, de tastbare
boekwinkel in te schakelen. Dat gebeurt opnieuw door samenwerking te zoeken met
gevestigde boekhandels of door zelf te experimenteren met eigen nieuwe
winkelconcepten.
Een andere benadering met een voorgeschiedenis is die van het zelf uitgeven van
producties. Daarvoor richtte ECI in 1999 de eigen imprint The House of Books op,
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die tot dusver ruim driehonderd titels uitbracht, vooral uit het Engels vertaalde
boeken.35
De doorbraak van het internet als publieksmedium heeft de boekenclub-oudestijl
een aanvullend kanaal bezorgd voor een snelle communicatie met de leden. De
vorming van een eigen internetboekhandel onder de Bertelsmann-paraplu heeft de
mogelijkheid geschapen, de leden voor titels die niet in het clubaanbod zitten door
te verwijzen naar Bol.com.
Een derde benadering is die van het benutten van de ontelbare gegevens over de
klantenvoorkeuren die men heeft opgebouwd op basis van de eerdere bestellingen.

Voorkant van een ECI-magazine uit 2003.

De Nederlandse clubs verzamelden al vanaf de jaren zestig systematisch deze
ledengegevens. Men zag er bijvoorbeeld in dat een deel binnenkwam als student,
dan ging samenwonen en vervolgens kinderen kreeg, wat leidde tot bestellingen van
boeken over zwangerschap en opvoeding. Daarop vroeg men naar kinderboeken,
weer later naar kindervideo's, vervolgens naar popmuziek enzovoort. De Nederlandse
clubs hebben op dit moment een database met gegevens over 1,6 miljoen actieve
leden (1,3 miljoen in Nederland en 300.000 in Vlaanderen, ongeveer eenvijfde van
alle huishoudens in beide gebieden). Daarnaast is er nog een groot gegevensbestand
van inactieve leden. In de hele achterban is een kern van circa 920.000 leden aan te
wijzen die al lang bij de club zijn en dat ook blijven. Op basis van de
bestelgeschiedenis kan men tevens groepen onderscheiden met gelijkgerichte boekenen muziekvoorkeuren. Zo tekent zich een cluster af van circa 380.000 leden die
belangstelling voor moderne literatuur combineren met interesse voor moderne jazz,
wat oudere klassieke muziek en country & western. Ook uit de reacties die de club
via haar callcenters van leden krijgt, is af te leiden dat die soms heel gerichte
voorkeuren hebben en niet zitten te wachten op informatie over boeksoorten die daar
buiten vallen.
Om die reden gaan de clubs het totale clubaanbod meer in compartimenten - zoals
moderne literatuur, jeugdboeken of erotiek - onder de aandacht brengen van
uiteenlopende deelpublieken. Daarbij is ook meer variatie in kortingtypen en
aankoopfrequentie mogelijk. In het algemeen wordt meer dan voorheen rekening
gehouden met de kritische keuze van de leden (in plaats van de term ‘leden’ geeft
35
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benadering trachten de clubs tevens aan te knopen bij de vorming van ‘interest
communities’ op het internet, groepen van consumenten met gelijkgerichte interesses.
Deze koerswijzigingen maken duidelijk dat de boekenclubs anno 2003 zich grondig
aan het heroriënteren zijn.
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Sandra van Voorst
Van censuur naar gedeelde verantwoordelijkheid
Uitgeverij het Spectrum en de katholieke boekenwet
In de Volkskrant van 6 maart 2001 stond een interview met kardinaal Simonis. Hij
beklaagde zich erover dat geloof en kerk voor de regering geen enkele publieke rol
van betekenis meer spelen: ‘(...) het gevolg is dat de staat taken van de kerk
overneemt. Het vaststellen van waarden en normen gebeurt in politiek Den Haag en
niet meer in de maatschappij.’ Volgens Simonis vond de omslag plaats in de jaren
vijftig en zestig, het tijdperk van J.F. Kennedy, de economische opbloei en de sfeer
van het Tweede Vaticaans Concilie.1 Als reactie op te veel dogmatiek voor die tijd
zou de slinger in Nederland doorgeslagen zijn naar de andere kant.
In dit artikel zullen enkele aspecten van kerkelijke censuur in de naoorlogse periode
centraal staan. Het begrip censuur krijgt met betrekking tot deze periode een geheel
eigen connotatie. De bespreking gaat in op de katholieke censuur, daar waar deze
zich na 1945 nog manifesteerde, maar zal meer nog handelen over een transformatie
van het begrip censuur, namelijk ‘gedeelde verantwoordelijkheid’.
Deze term is afkomstig van Frank Baur, die ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ tot
thema maakte van een feestrede ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
stichting IDIL, de katholieke Informatiedienst Inzake Lectuur in 1952. De rede is
opgenomen in een uitgave van IDIL uit 1954, getiteld De kerk en het boek.2 De uitgave
opent met de stelling ‘Boeken zijn vrienden, maar.... zij kunnen ook vijanden
worden.’3 De auteurs leggen uit waarom:
De huidige mens, die de dingen zelf wil zien en beoordelen en zich van
zijn mondigheid bewust is, komt bijna vanzelf in opstand, wanneer het
woord boekenverbod of voorafgaande boekencensuur hem onder ogen
komt. (...) De Kerk beschouwt echter deze onbeperkte vrijheid aan iedereen
zonder onderscheid toegekend als een inbreuk
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Het Tweede Vaticaans Concilie vond plaats in opeenvolgende fasen van 1962 tot 1965/1966.
De kerk en het boek. Index, Codex en Natuurwet in grote lijnen weergegeven en toegelicht
door dr. Auxentius o.f.m. cap. en drs. Servatius o.f.m. cap. Met een inleiding van Mr. J.
Rietmeijer s.j. Tilburg 1954 (Opvoedkundige brochurenreeks, 170), 59-69.
Idem, 5.
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op de ware vrijheid, een aanranding van de heiligste rechten van de mens.
Daarom leert Paus Leo xiii: ‘Het is volstrekt niet geoorloofd de onbeperkte
vrijheid van gedachte en van drukpers.... te vorderen, te verdedigen of te
verlenen als evenzovele rechten die de natuur aan de mens zou gegeven
hebben’.4
Het kerkelijk wetboek regelt met de Boekenwet enerzijds het boekenverbod en
anderzijds de boekenkeur. Het boekenverbod verbiedt het lezen, bewaren, vertalen,
uitgeven en verkopen van bepaalde werken door geestelijken en katholieke leken.
Wel kon een zogenoemd boekenverlof aangevraagd worden bij de bisschoppen. De
boekenkeur hield in dat alle boeken over geloof en zeden vooraf gekeurd moesten
worden. Dit alles gold tot 1966, toen de Indexwetgeving werd opgeheven.5 De vraag
die in dit artikel aan de orde wordt gesteld, gaat over de werkelijke gang van zaken.
In hoeverre kreeg een katholieke uitgeverij in de naoorlogse jaren in de dagelijkse
praktijk nog met het boekenverbod en de boekenkeur te maken? Hoefde een katholieke
uitgeverij zich in werkelijkheid van niets en niemand meer iets aan te trekken bij de
keuze van zijn uitgaven? Of waren er toch nog wel degelijk katholieke censoren, die
het uitgavenbeleid in de gaten hielden, ondanks het door Simonis geschetste beeld
van de jaren vijftig en zestig? De veronderstelling is dat de katholieke uitgeverij toch
trachtte te anticiperen op de Katholieke Boekenwet en andere verordeningen, omdat
zij anders te maken kreeg met de consequenties van de Boekenwet, en er in sommige
gevallen ook juist op een positieve wijze gebruik van wist te maken.

Het literaire veld en idil
Vooraf is het goed om stil te staan bij de notie ‘het literaire veld’, dat voor het eerst
schematisch werd weergegeven door de Franse cultuursocioloog Bourdieu. C. van
Rees en G.J. Dorleijn hebben dit schema aangepast aan de Nederlandse situatie in
de tweede helft van de twintigste eeuw (zie de figuur).6
In het literaire veld worden de instituties gegroepeerd rond de materiële productie
en de distributie. Onder literaire instituties zijn instellingen te verstaan als uitgeverijen,
bibliotheken, boekhandels en boekenclubs die alle zorg dragen voor de materiële
productie en verspreiding; vervolgens adviesorganen die overheidsinstellingen inzake
het kunstbeleid adviseren en tenslotte instanties die zich bezighouden met de
zogenaamde immateriële of symbolische productie; de toekenning van eigenheid en
kwaliteit aan literaire werken. Met deze laatste activiteit belast zich de
literatuurbeschouwing op basis van opvattingen over literatuur. Zij draagt deze uit
via specifieke kanalen als het literatuuronderwijs, wetenschappelijke en literaire
tijdschriften, de
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Idem, 13. Paus Leo XIII wordt geciteerd uit de encycliek Libertas, 20 juni 1888, nr.
81.
H. Petermeijer, ‘Index en censuur’, in: Boekenpost 6 (1998), nr. 37, 22-23.
Zie onder meer C.J. van Rees, G.J. Dorleijn, ‘Het aandachtsgebied Literatuuropvattingen:
een tussenbalans’, in: G.J. Dorleijn, C.J. van Rees (red.), Literatuuropvattingen in het
perspectief van het literaire veld. Den Haag 1999, 1-29.
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pers en andere media. Het literaire veld vormt zo een systeem waarin de
machtsverhoudingen tussen de verschillende instituties voortdurend in beweging
zijn.

Het literaire veld (situatie in circa 1945-1975). Naar: C.J. van Rees, G.J. Dorleijn, ‘Het aandachtsgebied
Literatuuropvattingen: een tussenbalans’, in: G.J. Dorleijn, C.J. van Rees (red.), Literatuuropvattingen
in het perspectief van het literaire veld. Den Haag 1999, 1-29.

In dit artikel wordt op één institutie verder ingegaan: de uitgever. Hij neemt een
centrale, coördinerende positie in het gehele uitgeefproces in, de uitgever verwerft
de manuscripten, laat de boeken drukken en geeft ze uit. In het schema van het
literaire veld zijn bepaalde groepen die invloed zouden kunnen uitoefenen op de
uitgeverij, zoals de overheid, politieke partijen, kerken en de massamedia, niet
opgenomen. De argumentatie hiervoor was dat dit in oorspong niet-literaire instituties
betreffen. De in het schema opgenomen adviesinstellingen zijn strikt genomen ook
geen literaire
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instituties, maar deze richten zich wel specifiek op het culturele en literaire veld.
Vaak is het goed verdedigbaar het onderzoek te beperken tot de instituties in het
autonome literaire veld of incidenteel een mogelijke invloed aan te geven die uitging
van een discussie in het politieke of religieuze veld.
Bij onderzoek naar het functioneren en de invloed van de Boekenwet wordt wél
de grens, gesteld aan het literaire veld, overschreden. In het navolgende zal
geïllustreerd worden waarom instellingen die zich met de Boekenwet bezighielden
in feite ook genoemd zouden moeten worden in het schema van het literaire veld,
namelijk bij de adviesinstellingen op het terrein van de cultuur. De katholieke
uitgevers en boekhandelaren waren de eerste partijen die te maken kregen met de
consequenties van de Boekenwet. Immers, zij wilden weten of een bepaald boek
verboden was, of voor bepaalde groepen lezers wel toegelaten werd, vóór zij het
desbetreffende boek uitgaven of verkochten. Daar de Index met verboden boeken
slechts een beperkte lijst met titels bevatte, zochten zij naar een praktische oplossing.
Op initiatief van de katholieke Nederlandse boekhandelaren- en uitgeversvereniging
Sint Jan werd daarom in 1937 de Informatiedienst Inzake Lectuur opgericht (IDIL),
in 1949 omgevormd tot een stichting.
IDIL publiceerde vanaf 1 augustus 1937 regelmatig recensies van boeken, waarbij
vanuit het katholieke standpunt zowel de inhoudelijke betekenis - wetenschappelijke,
literaire, ontspannende - als de morele waarde ten opzichte van de potentiële lezer
aan een beoordeling werden onderworpen. Zo was er het systeem van Romeinse
kwalificatiecijfers, waarbij ‘I’ stond voor ‘verboden’ en ‘V’ voor ‘geschikt voor
allen’.7 In 1953 verkreeg IDIL expliciete kerkelijke ondersteuning van Montini, de
latere paus Paulus VI. Hij verklaarde dat IDIL belangrijk voorlichtend werk deed en
drukte alle katholieken op het hart om alleen boeken te lezen die voldeden aan de
eisen van geloof en zedenwet.8
Het betreft hier dus een institutie in het zogenaamde religieuze of
levensbeschouwelijke veld, of zo men wil, uit een der zuilen, maar tevens een institutie
die wel degelijk een verankering had in het relatief autonome literaire veld, aangezien
de primaire intentie van de Stichting IDIL bestond in het beoordelen van lectuur in
het algemeen en literatuur in het bijzonder. Daarbij werd zij opgericht door deelnemers
aan het literaire veld, de katholieke uitgevers en boekhandelaren, overigens ook in
nauwe samenwerking met de katholieke bibliotheken in Nederland.
In dit artikel gaat het verder niet over het functioneren van IDIL en haar voorzitter,
de Tilburgse uitgever Gerard Verbiest.9 Wel gaat het om de hierboven gestelde

7
8
9

Inleiding in: Lectuurkompas. Tilburg 1964.
E.M. Peet, ‘De Rooms-Katholieke Informatie Dienst Inzake Lectuur (IDIL), 1937-1970’, in:
Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 15 (1985), 50-80: 61.
Zie noot 7 en 10, voorts bijvoorbeeld E. Schilders, ‘Ruimhartige opvattingen: een overzicht
van de katholieke recensiediensten voor literatuur (1904-1970)’, in: Maatstaf 44 (1996), nr.
10, 73-81; T. Geurts, ‘Met hoogrood aangelopen tonsuur: de katholieke recensiedienst IDIL,
1937- 1970’, in: SIC. Driemaandelijks tijdschrift voor letterkunde 4 (1989) 1-2, 44-51; H.
Petermeijer, ‘De katholieke recensiedienst IDIL’, in: Boekenpost 7 (1999), nr. 40, 25-27.
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vraag naar de wijze waarop de katholieke uitgeverij in de praktijk nog te maken kreeg
met eventuele kerkelijke censuur, of liever gezegd, hoe zij omging met het verschijnsel
‘gedeelde verantwoordelijkheid’. Hiervoor wordt als casus uitgeverij Het Spectrum
genomen en daarom volgt eerst een korte, op de probleemstelling toegespitste schets
van de geschiedenis van deze uitgeverij.

Uitgeverij het Spectrum10
Veel lezers herinneren zich vandaag de dag Het Spectrum van de introductie en
massale uitgave van pockets en dan met name aan de Prismapockets en de Aula's.
Hier zal dit historisch belangrijke fenomeen ‘pocketboek’ slechts terzijde aan de
orde komen; de korte schets van het fonds van Het Spectrum in de periode 1945-1970
zal voornamelijk handelen over het religieuze fondssegment.11
Op 25 juni 1935 werd Uitgeverij Het Spectrum opgericht door Piet Bogaard en
Guus Bloemsma. Zij wilden eerst een katholieke boekhandel oprichten, vanwege het
door het katholieke episcopaat beschikbaar gestelde fonds van 25.000 gulden, maar
de financiering van het aartsbisdom Utrecht kwam uiteindelijk niet. Toen besloten
ze zelfstandig als uitgeverij door te gaan, omdat ze het hoog tijd vonden om hun
geloofsgenoten van meer verantwoorde en betaalbare lectuur te voorzien dan in die
tijd voorhanden was. Bij Bogaard had daarbij het idee postgevat dat de bestaande
uitgeverijen een gedeelte van de markt verwaarloosden. Hij was bijvoorbeeld enorm
enthousiast over de Engelse pocketreeks Six pence library, waarin wetenschappers
van naam op populair-wetenschappelijke wijze specialistische onderwerpen
behandelden. Voor het fonds van de toekomstige uitgeverij stelden zij daarom drie
voorwaarden op, aan te duiden met de sleutelwoorden ‘goedkoop’,
‘populair-wetenschappelijk’ en ‘passend voor katholieke lezers’.
In juni 1936 verschenen de eerste drie delen in de veertigdelige serie Schijnwerpers.
Het eerste deel, tegelijk de eerste titel van Het Spectrum, was Louis de Raymaekers'
Wat denkt u van den mens? De meeste titels in de beginperiode liepen redelijk, maar
een echt groot succes had Het Spectrum met de veertigdelige reeks De katholieke
kerk. In 1939 volgde de ook al veertigdelige natuurreeks Wat leeft en groeit. In
datzelfde jaar begaf Het Spectrum zich ook op literair terrein met de uitgave van de
Bongerdreeks, waarin tot 1940 meer dan 25 titels verschenen. Veel van de Vlaamse
en Nederlandse auteurs kwamen van De Gemeenschap, waarvan Het Spectrum het
boekenfonds had overgenomen (dat was inmiddels in het bezit van uitgeverij Nelissen
te Bilthoven). In deze eerste jaren concentreerde men zich, volgens de opgestelde
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Voor een vollediger overzicht van de geschiedenis van uitgeverij Het Spectrum, zie S. van
Voorst, Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde
fondsen. Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen. Den Haag 1997 (Nederlandse cultuur in
Europese context, 5); J. van Rosmalen, Goud op snee. Boek en tijdschrift in de Lage Landen
1935-1985. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van uitgeverij Het
Spectrum. Utrecht (enz.) 1985.
Gedeeltelijk eerder verschenen in Van Voorst, Weten wat er in de wereld te koop is, 43-48.
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Titelpagina van Zonnewijzer. Almanak voor het katholieke gezin, een uitgave van Het Spectrum uit
1939.

voorwaarden, voornamelijk op goedkope uitgaven voor een groot publiek.
In de oorlogsjaren konden De schijnwerpers, de Bongerdreeks, Wat leeft en groeit
en De katholieke kerk blijven verschijnen en bracht Het Spectrum de eerste
Zonnewijzer-almanak uit. Dit was een almanak voor het katholieke gezin, 416
pagina's, gebonden en in kleur gedrukt voor 95 cent, in een oplage van 50.000
exemplaren. Een zeer omvangrijk project, waarmee in de oorlog al begonnen werd,
was Het groot gebedenboek, bestemd voor de internationale markt. Ook begon men
met de voorbereidingen voor een uitgave van het Oude en Nieuwe Testament in één
band. Deze projecten geven aan dat Bogaard en Bloemsma inspeelden op een
kennelijke behoefte aan religieuze boeken. Tot de bestsellerauteurs in het religieuze
genre behoorde toen Thomas Merton. Zijn eerste en bekendste werk was
Louteringsberg uit 1949. Verder werden religieus getinte historische series als
Monumenta christiana en Batavia sacra opgezet.
Het Spectrum gaf in de jaren vijftig tevens literatuur en populaire lectuur uit,
waaronder romans van Godfried Bomans, Edmund Nicolas, Bruce Marshall, Albert
Helman en de Verzamelde werken in zeven delen van Marie Koenen. Met Paul Brand
(Hilversum), H. Nelissen (Baarn) en Uitgeverij De Toorts (Haarlem) samen gaf Het
Spectrum de goedkope romanserie Hofboekerij uit. Op het terrein van de muziek
verscheen bij Het Spectrum werk van Alfons Diepenbrock en Hendrik Andriessen.
Van de tijdschriften die Het Spectrum uitgaf, moeten in ieder geval genoemd worden
het Tijdschrift voor filosofie, Mens en melodie en De nieuwe mens, later opgevolgd
door Te elfder ure.
Na uitvoerig onderzoek werd in 1951 gestart met Prisma, een pocketserie die erop
gericht was Het Spectrum ook buiten de katholieke kring meer bekendheid te geven.
In de eerste periode werd onder andere het volledige, overigens ook rechtenvrije,
oeuvre van Dickens als 34 delen in de Prismapocketreeks opgenomen. Voor het
overige bood de pocketreeks een zeer rijk geschakeerd beeld. Om intussen ook de
katholieke achterban tevreden te stellen, bracht Het Spectrum de reeks De zonnewijzer,
niet te verwarren met de net genoemde almanak.
In 1955 werden de Prisma-woordenboeken geïntroduceerd. Twee jaar later startte
Aula, met als ondertitel ‘het wetenschappelijke pocketboek’, naar het voorbeeld van
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Band van de Zonnewijzer uit 1940.

de Engelse pocketuitgeverij Penguin die in 1939 met de Pelicans was begonnen.
Aula was de eerste wetenschappelijke pocketreeks in het Nederlandse taalgebied.
De doelstelling van de serie was een rijk geschakeerd assortiment waarin een boek
van S.T. Bok, Cybernetica, even vanzelfsprekend een plaats vond als Het verschijnsel
mens van Teilhard de Chardin. F.J.J. Buytendijk was hoofdredacteur van de Aula-reeks
en voorzitter van de redactieraad, waarin begin jaren zestig maar liefst 22 hoogleraren
zitting hadden. De redactieraad vergaderde een paar maal per jaar, waarbij de leden
titels aanbrachten en het redactionele beleid bespraken. Met zijn boek De vrouw.
Haar natuur, verschijning en bestaan werd Buytendijk overigens ook een van de
bestsellerauteurs in de reeks. Uit deze koerswijzigingen in het fonds blijkt dat het
specifiek katholieke stempel van Het Spectrum langzamerhand plaats moest maken
voor een bredere opstelling, in ieder geval ten opzichte van de eigen
verantwoordelijkheid van de lezer, maar wel met behoud van een deel van de
oorspronkelijke doelstelling, het uitgeven van een breed scala van boeken voor
iedereen.
Een van de grote successen bleef het Prismapocketboek en in het kielzog daarvan
vele afgeleide pocketreeksen. Buiten de pockets zette Het Spectrum series op als
Mens en medemens en Bibliotheek Teilhard de Chardin. In 1965 kwam het eerste
deel uit van de veertiendelige Standaard-encyclopedie, hetgeen een nieuwe periode
van internationale en grootschalige projecten inluidde.
Het Spectrum trad in 1967 toe tot het VNU-concern, mede om de genoemde grote
internationale projecten te kunnen financieren. Al kort na de oorlog had Guus
Bloemsma Het Spectrum verlaten om met uitgeverij De Fontein te beginnen. Van
de oprichters bleef daardoor Piet Bogaard over, die directeur bleef tot Het Spectrum
definitief verkocht werd aan VNU in 1968. Hij was overigens de hele periode ook
nauw betrokken bij het wel en wee van de katholieke vereniging St. Jan12 en vervulde
van 1952 tot 1956 het voorzitterschap.

12

W. van de Pas, De strijd voor het katholieke boek, uitgegeven bij gelegenheid van het
vijfentwintig jarig bestaan van de R.K. Nederlandsche Boekhandelaren en
Uitgeversvereeniging ‘Sint Jan’ 1924-1949. Amsterdam 1949, 153-171.
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Het spectrum en de katholieke censuur
Het gaat er niet om een volledig beeld te schetsen van het functioneren van een
uitgeverij met een roomse signatuur, maar met behulp van enkele representatieve
voorbeelden zal geïllustreerd worden hoe Het Spectrum in de naoorlogse periode te
maken kreeg met kerkelijke censuur, zowel direct vanuit het episcopaat als door
zelfstandig opererende instellingen als IDIL. Voorts zal duidelijk worden dat Het
Spectrum daarentegen ook waar mogelijk juist gebruikmaakte van haar katholieke
inbedding en zo de positieve neveneffecten van de Boekenwet benutte, en, tot slot,
dat de uitgeverij ook anticipeerde op de Boekenkeur en in deze context beschouwd
kan worden als ‘zelfcensor’; gedeelde verantwoordelijkheid in optima forma.

Expliciete censuur (1935-1940)
In de beginjaren van Het Spectrum zagen zowel katholieke als meer algemene reeksen
het licht, hierboven werden al de katholieke reeks De katholieke kerk en de natuurreeks
Wat leeft en groeit genoemd. Kenmerkend voor die tijd was dat de kerkelijke
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censuur actief optrad en zelfs buiten het religieuze terrein remmend werkte; alle
boeken die onder de signatuur van een roomse uitgeverij werden uitgegeven, werden
extra in het oog gehouden. Zo kon het gebeuren dat in de net genoemde natuurreeks
de delen Vliegen en muggen en Mieren onder de censuur vielen en pas mochten
verschijnen nadat er een kerkelijke goedkeuring was verleend in de vorm van een
imprimatur. Hoewel hierover slechts indirect bericht werd, kan vrij zeker verondersteld
worden dat het om de seksuele implicatie, het paringsgedrag van de insecten, ging.13

Positieve neveneffecten van katholieke inbedding (1940-1945)
Bloemsma en Bogaard maakten meerdere malen goed gebruik van hun katholieke
signatuur om hun ambitieuze plannen tot uitvoer te brengen. In het begin van de
Tweede Wereldoorlog werd bijvoorbeeld de catechismus van Frits van der Meer,
met een voorwoord van aartsbisschop Johannes de Jong, een geweldig succes; vanaf
1941 volgden drie drukken elkaar snel op. De tweede druk van deze catechismus
13

Interview met J. van Rosmalen, augustus 1988. Cassettes in eigen bezit.
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werd overigens gedrukt op papier waarop de NCRV-gids normaal gedrukt werd, in
Wageningen, door De Arbeiderspers te Amsterdam, die onder NSB-beheer stond.
Hierna ontstond het plan voor de uitgave van de Heilige Schrift, het Oude en het
Nieuwe Testament in één band. Voor papier had het hoofd van de productie, Herman
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de Wit, inmiddels gezorgd; hij bracht bijvoorbeeld bij drukkerij Enschede te Haarlem
maar liefst 50.000 kilo bijbelprenten onder; een soort Indisch rijstpapier, geschikt
voor gebedenboeken en bijbeluitgaven. Voor de financiering wendde men zich tot
‘de achterban’. Er werden talloze brieven verzonden aan de verschillende
kloosterinstellingen en congregaties met als oogmerk financiële ondersteuning te
verkrijgen.
Om een idee te geven hoe omzichtig maar tegelijkertijd vasthoudend men te werk
ging, volgen hier enkele citaten uit een briefwisseling met de ursulinen van Bergen
(Noord-Holland).14 In een eerste brief van Het Spectrum op 11 september 1941 staat:
‘In verband met een wel zeer belangrijke kwestie zouden ondergetekende en onze
heer Linssen U gaarne in den loop der volgende week bezoeken. De kwestie waar
het om gaat, is te belangrijk om deze schriftelijk te behandelen.’ Op 13 september
schrijft zuster Gertrudie dat men gaarne aanneemt dat de kwestie zeer belangrijk is,
maar dat ze Het Spectrum wel beleefd verzoekt om schriftelijk te melden waar het
eigenlijk over gaat. Daarop antwoordt Linssen: ‘Door de ingewikkelde aard ervan
kunnen wij het onmogelijk schriftelijk of telefonisch behandelen.’ Hij zet zijn zaak
kracht bij door het volgende: ‘Wij maken U er daarom beleefd op attent dat het
Hoofd-bestuur der Franciscanessen van Aerdenhout, (...) de Zusters van Liefde uit
Tilburg en nog verschillende andere Congregaties ons inzake deze kwestie een
onderhoud toestonden.’ De zusters geven echter nog niet zomaar toe. Op 20 september
schrijft zuster Gabriël dat men hen waarschijnlijk verkeerd begrepen heeft, maar dat
ze alleen willen weten waarvóór Het Spectrum een onderhoud wenst. Op 25 september
geeft Het Spectrum haar motief prijs. Het blijkt te gaan om ‘uitbreiding van de zaak’,
hetgeen direct gehonoreerd wordt met een uitnodiging van de zusters ursulinen van
Bergen voor een onderhoud. Uit de verschillende overzichten in het archief van Het
Spectrum blijkt dat deze bezoeken in de meeste gevallen vruchtbaar waren, tenzij
de congregatie in kwestie zelf financiële problemen had. Dan probeerde men het
later opnieuw, er waren toentertijd medewerkers van Het Spectrum fulltime belast
met deze taak.

Aanvaringen met idil (1946)
Vlak na de bevrijding heerste er grote papierschaarste en Het Spectrum noteerde dan
ook niet voor alle werken IDIL op de recensielijst, wel uiteraard als het om religieuze
werken ging. Dat IDIL haar taak als recensie- en selectiedienst echter ruimer opvatte
dan Het Spectrum haar toebedeelde, blijkt uit een wel zeer venijnige brief van IDIL
in oktober 1946, wanneer Het Spectrum hun verzoek om een recensie-exemplaar
van Edward Brongersma's Voorproef in Spanje afwijst.
(...) U weigert herhaaldelijk aan onze verzoeken te voldoen, terwijl wij
van U als een der grootste katholieke uitgevers, automatische toezending
meenden te mogen ver14

De navolgende citaten zijn afkomstig uit brieven die deel uitmaken van inventarisnummers
193-194 van het archief van Het Spectrum, dat zich in het Katholiek Documentatie Centrum
(verder afgekort als KDC) te Nijmegen bevindt.
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wachten. (...) Wij besteden al onze beschikbare tijd (die op andere wijze
dikwijls aangenamer en lucratiever ware te besteden) aan de verzorging
van het katholieke bibliografische centrum, dat omvat IDIL, de
IDIL-tijdingen, het Lectuur-repertorium en de Boekengids. (...) Het ligt
dan ook in onze bedoeling ons in onze komende publicaties volkomen
duidelijk te verantwoorden over eventuele onvolledigheid in verband met
de houding van bepaalde firma's. Het katholieke publiek heeft recht op
zijn katholieke bibliografische voorlichting en ook het recht te weten wie
deze voorlichting bevorderen en wie ze tegenwerken.15
De brief wordt op dezelfde toon vervolgd en Het Spectrum buigt inderdaad het hoofd.
Dit voorval kan niet direct onder de noemer censuur gebracht worden, maar getuigt
wel van een behoorlijk dreigende en indoctrinerende houding van IDIL, teneinde een
klimaat te scheppen waarin ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ een geaccepteerd
substituut kan vormen voor de vooroorlogse expliciete censuur.

Het episcopaat (1947-1948)
Een voorbeeld van een directe ingreep vanuit het episcopaat vormt een incident in
1947. Het Spectrum had Gabriël Smit opdracht gegeven de roman The power and
the glory van de bekende katholieke schrijver Graham Greene te vertalen. Als dit in
het aartsbisdom Utrecht ontdekt wordt, ontvangt Het Spectrum namens kardinaal
Johannes de Jong een brief, waaruit het volgende citaat stamt: ‘Na ingewonnen
inlichtingen bij ter zake kundigen [lees: IDIL] moeten Wij u mededelen, dat een
dergelijke uitgave door Ons inopportuun wordt geacht. Want al heeft de roman
uiteindelijk een juiste strekking, er worden situaties in ontwikkeld die velen een
ergernis zullen zijn.’16 Na enig beleefd gesputter van Het Spectrum wordt een
nadrukkelijke uitleg gegeven:
Hij [= kardinaal de Jong] heeft u de uitgave niet willen verbieden (hij is
zich ook zeer wel bewust dat hij dat kwalijk zou kunnen), maar hij acht
het onverstandig, ook na uw schrijven nog. Hij meent, dat het aan uw
goeden naam als uitgever kwaad zal doen. Dat anderen dan de vertaling
zullen uitgeven en wel goedkoper en in grotere oplage, dat gaat buiten u
om, en daar draagt u geen enkele verantwoordelijkheid voor, maar U moet
het niet doen.17
Is dit nu een voorbeeld van censuur of van gedeelde verantwoordelijkheid? Deze
interventie resulteerde er in ieder geval in dat Het Spectrum de inmiddels al gezette
tekst, het omslagontwerp en de vertaling verkocht aan uitgeverij Contact, die daarop
de voornaamste Nederlandse uitgever van Greene werd. Contact bracht Geschonden
geweten in 1948 uit, waarna de roman - en overigens het hele omvangrijke oeuvre
van Greene - gedurende tientallen jaren telkens weer herdrukt werd.
15
16
17

Nijmegen, KDC, archief uitgeverij Het Spectrum, inv. nr. 166.
Den Haag, Letterkundig Museum, archief uitgeverij Contact, brief van 16 januari 1947.
Idem, brief van 21 januari 1947.
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Andere wegen worden ingeslagen (1950-1955)
Hoewel hierboven de korte ontstaansgeschiedenis van uitgeverij Het Spectrum
aanvankelijk duidelijk laat zien hoe de beide uitgevers een roomse signatuur
omarmden, kan al vrij snel na de oorlog een verruiming van het fondsprofiel
geconstateerd worden. Bloemsma is dan inmiddels al een eigen uitgeverij begonnen
en Bogaard zet in de fondscatalogus van 1950 voor het eerst expliciet een andere
toon.
Laat ons om te beginnen zeggen dat dit fonds een katholieke signatuur
draagt, laat ons daaraan toevoegen dat wij, met het Griekse woordenboek,
katholiek verstaan in de zin van ‘algemeen’. (...) Wij voor ons voelen er
niets voor om het adjectief ‘katholiek’ een andere betekenis te geven dan
de oorspronkelijke, en zeker niet om er de benauwende inhoud aan te
hechten die men er in eigen kring of daarbuiten wel in wil leggen. Dat een
katholieke uitgeverij haar eigen graf zou graven, zoals beweerd is, omdat
zij de verspreiding harer boeken zelf in de weg staat, is ons nimmer
gebleken, en lijkt ons meer een briljant sofisme dan een bruikbare
hypothese.18
Hiermee leek de weg vrij voor de ongebreidelde productie van algemene boeken,
met name de uitgave van de ophanden zijnde Prismapocketreeks. Dat het niet alleen
om een papieren proclamatie ging, om wat voor reden dan ook, maar om een
rigoureuze omslag, bewijst een kwantitatieve analyse van het fonds. Als de gehele
titelproductie van Het Spectrum geanalyseerd wordt, dan levert dat het volgende
beeld op. Tussen 1945 en 1950 maken religieuze uitgaven bijna 40% van het totale
aanbod uit. Vanaf 1951 verandert dit echter drastisch, het percentage zakt tussen
1951 en 1955 tot 13% en na 1955 is dit fondssegment zo goed als verwaarloosbaar
in verhouding tot het grote titelaanbod van Het Spectrum.19 Deze ontwikkeling wordt
ook duidelijk zichtbaar in de beschouwing van het fondsbeleid in de loop van de
jaren vijftig. Dan lopen de verschillende religieuze reeksen af en er komen nauwelijks
nieuwe religieuze series voor in de plaats. De meeste religieuze werken verschijnen
daarna als groot-fondsuitgaven en heel af en toe verschijnen nog ook religieuze
werken als Prisma- of Aula-pocket.

Mogelijkheden behoren benut te worden I (1954)
Hoewel dus zowel op papier als in de uitgeverspraktijk een kentering zichtbaar werd,
wil dat nog niet zeggen dat Het Spectrum zich op alle fronten probeerde los te maken
van haar katholieke signatuur. Waar mogelijkheden zijn om het boek, en dan natuurlijk
vooral het Spectrum-boek te promoten, behoort men die niet onbenut te laten...
18

19

In: ‘Ten geleide’ bij de catalogus van 1950 van uitgeverij Het Spectrum. Amsterdam,
Bibliotheek van de Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak (KVB), archief Het
Spectrum.
Van Voorst, onderzoek ten behoeve van Weten water in de wereld te koop is.
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Op 26 maart 1954 begon Het Spectrum met de reeks De Zonnewijzer. Op deze
datum verzond Het Spectrum een goed verzorgde bloemlezing uit het Oude Testament
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aan de ruim 250.000 leden van de KRO.20 De bloemlezing was samengesteld door
de latere Nijmeegse hoogleraar C.A. Bouman, die ook Het groot gebedenboek had
geredigeerd, toen nog in vaste dienst van Het Spectrum. Hij was een groot kenner
van de Oosterse liturgie. De actie ‘Zonnewijzer’ was een initiatief van de
Willibrord-vereniging, maar was voor Het Spectrum een nogal gewaagde onderneming
om aan deel te nemen, die bovendien veel deining veroorzaakte, vooral onder
katholieke uitgevers en boekverkopers, maar ook in de media. Zomaar ongevraagd
een boek sturen, ook al ging het gepaard met aanbevelingsbrieven van Vlaamse en
Nederlandse aartsbisschoppen, viel niet overal in goede aarde, evenmin als het afstaan
van de ledenadressen door de KRO. Toch viel het achteraf allemaal wel mee, dankzij
het aantrekkelijke en

Titelblad van het Oude Testament in de Canisius-vertaling, een uitgave van Het Spectrum uit 1948.

soepel opgestelde aanbod. Men kon namelijk kiezen uit vier mogelijkheden: ten
eerste het boek ongefrankeerd in dezelfde verpakking retourneren, hiervan maakten
70.000 KRO-leden gebruik; ten tweede het boek behouden zonder te betalen, dit
deden 60.000 leden; ten derde het boek behouden en f 1,25, respectievelijk 20 Bfrs.,
betalen (90.000 leden); ten vierde het boek behouden en intekenen op de reeks De
Zonnewijzer van twaalf delen à f 1,25 / 20 Bfrs., waarbij men dan ook gratis een
groot gebonden boek getiteld Europa op het eerste gezicht ontving, met bovendien
nog een kans voor liefst tien gezinnen op een twaalfdaagse reis naar Lourdes. Van
deze laatste mogelijkheid maakten 30.000 mensen gebruik, dus de netto-opbrengst
was een redelijk rendabel abonnementenbestand, een resultaat dat in drie weken tijd
werd behaald.21
Het succes van de reeks De Zonnewijzer was overigens nogal betrekkelijk. Het
eerste jaar speelde Het Spectrum quitte, pas het tweede jaar leverde een positief
resultaat op. De kosten waren echter bijzonder hoog. Volgens redacteur Van Rosmalen
was dit vooral te wijten aan het feit dat Het Spectrum zich enigszins had verkeken
op de toen nogal kroostrijke katholieke gezinnen.

20

21

Dit project wordt beschreven door J. van Rosmalen in het interview uit augustus 1988. De
aanbiedingen en het verloop van de actie zijn ook bewaard gebleven in het archief van Het
Spectrum op het KDC.
Idem.
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Het gevolg was dat twee touringcars moesten worden ingeschakeld, met
onder meer een weduwnaar met negen kinderen, die dus naar Lourdes
gingen op kosten van Het Spectrum. Een sterk staaltje uit het rijke Roomse
Spectrumverleden. Nog een aardige anekdote hierbij was dat er 250.000
Oude Testamenten in Amsterdam werden verpakt door dames die des
avonds het oudste beroep van de wereld uitoefenden, althans een deel van
hen. Ook een typerend staaltje was dat ik de avond voor het ter post
bezorgen tien monsterpakjes op de verwarming had gelegd, en zo 10.000
gulden aan porti wist uit te sparen. Zo heiligde hier letterlijk en figuurlijk
het doel de middelen.22

Mogelijkheden behoren benut te worden II (1955-1956)
Een tweede voorbeeld van een project in de katholieke context betreft de
samenwerking in Het Katholiek Lectuur Centrum. Het KLC, waarin naast St. Jan
ook vele andere katholieke instellingen vertegenwoordigd waren, stelde een
propagandacommissie in, waarin ook Bogaard zitting had.23 Deze commissie
benaderde in 1955 aartsbisschop Bernard Alfrink om de mogelijkheid van een
‘lectuurpreek’ te peilen. Men verwachtte een positieve uitslag, omdat immers het
episcopaat het KLC een verantwoordelijkheid voor het lectuurstelsel had gegeven.
Inderdaad kwam er toestemming, de bisschoppen hadden geen bezwaar tegen een
lectuurpreek op zondag 26 februari 1956, maar wilden deze niet verplicht stellen.24
Hierop ging in 1956 een brief uit naar alle diocesane periodieken om propaganda te
voeren voor het goede boek ter gelegenheid van de komende boekenweek.25 Het KLC
betoogt hierin dat het prediken van het goede boek een belangrijk punt van de normale
direct ‘zielzorgelijke prediking’ is, en dat het, gezien de aankomende boekenweek,
van groot belang is om ‘de positief aanvaardende katholieke visie’ uiteen te zetten,
zonder de gevaren voor overprikkeling en eenzijdigheid te verzwijgen. Om de pastores
over de streep te halen werd een preekschema bijgevoegd, waarin aan de hand van
Mattheus 4 het Woord Gods dient als aanleiding van een preek over het
lectuurprobleem.
De kern van het betoog luidt dat het probleem niet in de eerste plaats moet zijn:
‘hoe houd ik mijzelf en anderen af van slechte lectuur’, maar ‘hoe breng ik mijzelf
en anderen tot goede lectuur, tot zulk een lezen, dat dit verrijkt, beter en gelukkiger
maakt’.26 Verder wordt er op gewezen dat de indeling in goede en slechte boeken
veel te simpel is:

22
23
24
25
26

Interview met J. van Rosmalen, augustus 1988.
Verslagen van de vergaderingen van de Propagandacommissie van het KLC, 1955-1956,
archief van Het Spectrum, onder inv. nr. 721, KDC.
Brief aan de diocesane periodieken, februari 1956, archief van Het Spectrum, onder inv. nr.
721, KDC.
Idem.
Idem.
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Goede boeken zijn boeken, die de gemiddelde mens geen kwaad kunnen
doen. Slechte boeken zijn boeken, die min of meer zijn voorbehouden of
zelfs helemaal zijn verboden. Hoewel deze indeling niet helemaal zinloos
is, is zij toch erg eenzijdig en veel te
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simpel. Een goed boek is een boek, dat ons beter, gelukkiger, met meer
begrip en meer bewustzijn als een kind van God in de werkelijkheid Gods
doet leven. Als wij dit bedenken wordt duidelijk dat een goed boek voor
verschillende mensen heel verschillend kan zijn.27
De rol van IDIL bij de keus van de lezer voor bepaalde boeken wordt hier overigens
niet genoemd en het hierboven aangehaalde citaat laat zien dat de
verantwoordelijkheid al meer bij de lezer wordt gelegd.
De bemoeienis van Bogaard met het initiatief van de lectuurpreek kan beschouwd
worden als de inbedding in een levensbeschouwelijke zuil. Overigens probeerde de
uitgever zich soms ook juist aan die zuil te onttrekken, veelal vanuit economische
overwegingen, namelijk om ruimte te maken voor de exploitatie van de vele algemeen
georiënteerde pocketreeksen. Bogaard maakt zich in dit voorbeeld sterk voor de
propaganda voor het katholieke boek (binnen het katholieke vakverbond van
uitgevers), waarschijnlijk vanuit religieuze, maar toch zeker ook vanuit economische
overwegingen. Waar eindigde de censuur en begon de - vrijwillig - gedeelde
verantwoordelijkheid?

Religieuze redactie (1959-1960)
Het Spectrum haalde in 1959 de landelijke kranten in artikelen met koppen als
‘Vertaalde Prisma's gaan door zeef bij R.K. uitgeverij’.28 Het betrof een vermeend
censuurschandaal dat werd aangezwengeld door Het Vrije Volk, toen een journalist
ontdekte dat bepaalde passages in vertalingen door Het Spectrum waren geschrapt
of aangepast, zonder dat dit vermeld was. Naderhand bleek het grotendeels om een
storm in een glas water te gaan. In zoverre er wel sprake was van verzwegen
weglatingen en wijzigingen,29 zou betoogd kunnen worden dat de gedeelde
verantwoordelijkheid werd opgenomen door de uitgeverij en leidde tot - bescheiden
- zelfcensuur; aanpassingen aan de katholieke levenssfeer, zonder vermelding daarvan.
Of zou aangetoond kunnen worden dat er sprake was van anticipatie op kennelijk
toch wel degelijk invloedrijke instituties als IDIL, het episcopaat en het KLC?

Ten slotte
Helaas bieden de archieven meestal geen informatie over achterliggende motieven
voor de hierboven besproken voorbeelden van censuur en ‘gedeelde
verantwoordelijkheid’ en rest over het algemeen slechts de weerslag van de
27
28

29

Idem.
Artikelen (onder andere Het Vrije Volk, De Tijd-Maasbode, Vrij Nederland, Het Parool,
maart 1959), archief Het Spectrum, Bibliotheek van de Koninklijke Vereniging voor het
Boekenvak (KVB) te Amsterdam, tevens in het archief van Het Spectrum, KDC.
Het betrof een tweetal titels in de Prismapocketreeks: H. Kühn, De opgang der mensheid en
J.N. Leonard, Ruimtevaart. Fantasie en werkelijkheid.
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Wel illustreerden deze voorbeelden het proces van ontzuiling binnen uitgeverij Het
Spectrum. Ook werden de gradaties van de glijdende schaal van censuur naar gedeelde
verantwoordelijkheid zichtbaar. Het Spectrum kreeg vóór de Tweede Wereldoorlog
te maken met expliciete censuur, maar maakte ook gebruik van haar roomse signatuur
bij de financiering van haar ambitieuze projecten. Na 1945 getuigen aanvaringen
met IDIL en vermaningen van het episcopaat op een afgezwakte vorm, een meer
impliciete vorm van censuur. Daarnaast werd zichtbaar hoe Het Spectrum zich
enerzijds probeerde te onttrekken aan de inbedding in de levensbeschouwelijke zuil,
maar zich anderzijds ook bínnen het katholieke uitgeversverbond manifesteerde; het
voorbeeld van de propagandacommissie en de lectuurpreek. Het voorval met de door
Het Spectrum gepleegde aanpassingen aan de katholieke levenssfeer van bepaalde
vertalingen past binnen het kader van het begrip ‘gedeelde verantwoordelijkheid’.
De casus toont tevens aan dat het de moeite waard is om bij de bestudering van
het literaire veld ook aandacht te schenken aan instituties als bijvoorbeeld IDIL en
het KLC, instituties die gebaseerd zijn op levensbeschouwelijke gronden, maar die
wel een relatief autonome positie in het boekenvak innemen.
In 1967 komt er een eind aan de roomse tijd van uitgeverij Het Spectrum door de
toetreding tot de VNU. In 1970 is ook het IDIL-tijdperk voorbij. Wel blijft De
boekengids, een jaarlijkse uitgave met boekbeoordelingen, bestaan en worden
opmerkelijk genoeg pas in 1989 de Romeinse kwalificatiecijfers niet meer opgenomen.
Dat brengt de uitvloeiselen van de ooit zo actieve kerkelijke censuur wellicht weer
dichterbij dan over het algemeen wordt gedacht.
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Hannie van Goinga
Hoezo stiefkind?
Bibliotheekgeschiedenis als cultuurgeschiedenis
[Over:] Pierre Delsaerdt, Suam quisque bibliothecam. Boekhandel en
particulier boekenbezit aan de oude Leuvense universiteit 16de-18de eeuw.
Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2001. (Symbolae Facultatis Litterarum
Lovaniensis, series A, 27). 861 p., ill., reg. ISBN 90-5867-169-0.
Handelseditie van het proefschrift Universiteit Leuven 2001. Prijs €93,40.
Prosper Arents, De bibliotheek van Pieter Pauwel Rubens: een
reconstructie. Bewerking: Frans Baudouin, Lia Baudouin, Elly
Cockx-Indestege, Jacques De Bie & Marcus de Schepper. Eindredactie:
Alfons K.L. Thijs. Antwerpen: Vereniging der Antwerpse Bibliofielen,
2001. (De gulden passer, 2000-2001). 387 p., ill., reg., Eng. summary.
ISSN 0777-5067. Prijs €86,- inclusief verzendkosten.
Christiane Berkvens-Stevelinck, Magna commoditas. Geschiedenis van
de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000. Leiden: Primavera Pers in
samenwerking met Universitaire Pers Leiden, 2001. 264 p., ill., reg., Eng.
summary, ISBN 90-74310-71-0. Prijs €26,80.
‘Een stiefkind der geschiedenis’ noemde L. Brummel, de toenmalige bibliothecaris
van de Koninklijke Bibliotheek, in 1957 de bibliotheekgeschiedenis in een essay
waarin hij pleitte voor een geschiedschrijving die bibliotheken plaatst in de cultuur
van een tijd en een land. ‘Bibliotheekgeschiedenis’ schreef hij, ‘“groot” gezien,
ontleent echter vooral haar belang aan de plaats, die zij in de cultuurgeschiedenis
inneemt’.1 Daarmee zette hij zich af tegen de toen gebruikelijke historiografie, waarbij
de nadruk lag op het instituut, op de bibliotheektechnische aspecten en het beleid.
Bijna een halve eeuw later is zijn visie de gangbare geworden: de drie hier te
bespreken studies hebben, hoe uiteenlopend ook, de cultuurhistorische benadering
met elkaar gemeen.

Universitaire boekcultuur in Leuven: een stedelijke benadering
In Suam quisque bibliothecam (ieder zijn eigen bibliotheek) hanteert Pierre Delsaerdt
de stedelijke invalshoek. Boekhistorisch onderzoek geconcentreerd op de boekcultuur

1

L. Brummel, ‘Een stiefkind der geschiedenis: bibliotheekgeschiedenis’, in: L. Brummel,
Miscellanea libraria. Opstellen overboek- en bibliotheekwezen ter gelegenheid van zijn 60e
verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden. 's-Gravenhage 1957,
64-80: 65-66.

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 10

210
in één stad is niet nieuw. Hier moeten worden volstaan met het noemen van slechts
één recent voorbeeld: Boeken in de hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw,
het proefschrift van Marika Keblusek uit 1997.2 Voor haar onderzoek ontwikkelde
zij een model dat recht kon doen aan de nauwe band die zij vermoedde tussen een
stad - met haar culturele, sociale, economische, religieuze en politieke eigenheid en haar boekcultuur. Er is echter een wezenlijk verschil tussen Kebluseks benadering
en die van Delsaerdt. De laatste beperkt zich tot de universitaire boekcultuur en
daarbinnen richt hij zich enerzijds op het voornaamste aspect van de ‘uiterlijke
leescultuur’,3 het boekenbezit van particulieren, in dit geval van de Leuvense
hoogleraren, en anderzijds op de commerciële infrastructuur die ze in hun stad ter
beschikking hadden om dat boekenbezit op te bouwen. Keblusek streefde naar een
totaalbeeld van de Haagse boekcultuur, maar moest op pragmatische gronden volstaan
met casestudy's. Dit bemoeilijkt echter vergelijking met gelijktijdige ontwikkelingen
elders. De striktere begrenzing van Delsaerdt maakt de vergelijking met soortgelijke
studies over andere universiteitssteden wel mogelijk.
Het onderzoek bestrijkt een lange periode: boekhandel en particulier boekenbezit
aan de Leuvense universiteit van de zestiende tot en met de achttiende eeuw. In eerste
opzet zou het onderzoek beperkt blijven tot de tweede helft van de achttiende eeuw
en bestaan uit een diepgaande analyse van de veilingboeken van de Leuvense
boekverkoper Joannes Franciscus van Overbeke (bewaard voor de jaren 1762-1796).
De bedoeling was op basis daarvan een beeld te geven van het boekenbezit van de
Leuvense academici, van hun koopgedrag en van de marktmechanismen in deze
periode. Van Overbekes veilingboeken vormen - ook in de nieuwe opzet - een
belangrijke bron, maar het was juist de vraag naar de waarde van deze bron die leidde
tot een aanpak met een ruimer tijdsperspectief, beginnend bij de oorsprong van de
Leuvense veilingen omstreeks de tweede helft van de zestiende eeuw.
De 347 bladzijden tellende tekst (de overige ruim 500 pagina's bevatten de bijlagen)
valt uiteen in twee delen. Het eerste gedeelte heeft de boekhandel tot onderwerp en
begint met ‘Het eigen gelaat van de Leuvense boekcultuur’, waarna een ‘Panorama
van het Leuvense boekbedrijf’ volgt. De dan volgende analyse van de
boekhandelsinventaris uit 1543 van de boekwinkel van Hieronymus Cloet (opgenomen
als bijlage) geeft inzicht in het aanbod in een humanistische boekhandel. Vervolgens
komen boekenveilingen, veilingpraktijken en de waarde van veilingcatalogi als
bronnen voor het achterhalen van particulier boekenbezit aan bod. Voor de
zeventiende eeuw is een manuaal met fragmenten van de boekhouding van Georgius
Lipsius over de jaren 1637 tot 1672 overgeleverd, waarin veel informatie over
veilingen te vinden is. De eerdergenoemde registers van Van Overbeke leverden
gegevens over de achttiende-

2
3

M. Keblusek, Boeken in de hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw. Hilversum
1997 (Hollandse Studiën, 33).
Het begrip ‘uiterlijke leescultuur’ heeft zij geïntroduceerd in M. Keblusek, ‘Haags stilleven
met boeken. Lezers in Den Haag in de vroege zeventiende eeuw’, in: Th. Bijvoet [e.a.] (red.),
Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur. Nijmegen 1996, 81-95: 83-84.
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eeuwse boekenveilingen. Aucties werden vaak samengesteld uit boeken van meerdere
eigenaren zonder dat dit in de catalogi bleek. In deze veilingadministraties zijn de
eigenaren en hun boekenbezit nauwkeurig aangetekend en Delsaerdt benut dit om
het misleidende karakter van gedrukte veilingcatalogi aan te tonen en te demonstreren
hoe van geveilde privé-bibliotheken toch een realistisch beeld kan worden gegeven.
De uitvinding van de veiling waarin uitsluitend boeken werden verkocht met als
onontbeerlijk verkoopinstrument de gedrukte catalogus - Delsaerdt spreekt van een
sleutelmoment in de geschiedenis van de leescultuur - werd tot voor kort opgeëist
door de Noordelijke Nederlanden. Deze distributiemethode zou daar in het laatste
decennium van de zestiende eeuw zijn geïntroduceerd. In Leuven kwamen
boekenaucties al ten minste een halve eeuw eerder voor; de oudste aanwijzing voor
een boekenveiling daar dateert uit 1557.4 De oudste gedrukte catalogus die uit Leuven
bekend is, draagt het jaartal 1636. Voorlopig behoudt Nederland met de catalogus
van de verkoping van de bibliotheek van Philips Marnix van Sint Aldegonde uit 1599
zijn aanspraken op de eerste toepassing van een gedrukte catalogus.5 Delsaerdt werpt
de hypothese op dat ook de gedrukte catalogus wel eens een Leuvense vondst zou
kunnen blijken te zijn, gezien de lange ervaring die men in Leuven had met
boekenveilingen, die bovendien altijd geleid werden door een boekverkoper die
meestal tevens drukker was. Overigens had Van Selm al in 1987 verondersteld dat
de zelfstandige boekenveiling, los van de verkoping van de rest van de inboedel, in
de Republiek was geïntroduceerd door immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden.6
In het tweede gedeelte worden de bibliotheken van Leuvense hoogleraren onder
de loep genomen. Delsaerdt vond 59 professorenbibliotheken die reconstrueerbaar
zijn dankzij de overlevering van een veilingcatalogus waarvan in de
boekverkopersadministratie voldoende gegevens te vinden zijn of van een
boedelinventaris. Twee bibliotheken, die van Henricus Crockaert (ca. 1535-1581)
en die van de veelzijdige intellectueel Libertus Fromondus (1587-1653), worden
diepgaand beschouwd, met van beide collecties een gedetailleerd overzicht in de
bijlagen. Het boekenbezit van Fromondus werd in 1653 geveild door de Leuvense
boekverkoper Georgius Lipsius, die in zijn administratie de namen van de kopers
heeft aangetekend. Delsaerdt kon het koperspubliek grotendeels determineren en
vervolgens onderverdelen in categorieën. Van iedere koper is het aantal gekochte
boeken en de bestede geldsom bekend en zo kon hij vaststellen welke groepen kopers
de meeste kavels kochten, welke categorie

4

5

6

P. Delsaerdt, ‘In de achterkamer van een veilinghuis: de registers van de Leuvense
boekverkoper J.F. Overbeke (1727-1810)’, in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende
Eeuw 22 (1990), 133-157: 135.
Catalogus librorum bibliothecae (...) D. Philippi Marnixii Sancto-Aldegondij. Lugduni
Batavorum, Ex Typographeio Christophori Gujotii, 1599. Veilinghouder hoogstwaarschijnlijk:
Louis I Elzevier.
B. van Selm, Een menighte treffelijcke boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het
begin van de zeventiende eeuw. Utrecht 1987, 13-17: 16. Louis I Elzevier (zie noot 5) was
omstreeks 1547 in Leuven geboren; van 1565 tot 1569 werkte hij in Antwerpen als boekbinder;
sinds 1580 was hij gevestigd in Leiden.
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kopers het meeste geld uitgaf op de verkoping en de gemiddeld bestede som per
kopersklasse.
Van twaalf professorenbibliotheken uit de achttiende eeuw, steekproefsgewijs
geselecteerd uit de veilingboekhouding (1762-1794) van Van Overbeke, worden de
belangrijkste kenmerken toegelicht en in tabellarische overzichten gepresenteerd.
Bijvoorbeeld de omvang van de bibliotheek, inhoudelijke zwaartepunten en de
ouderdom, geografische herkomst, talen en bibliografische formaten van de boeken.
Tot besluit wordt de privé-bibliotheek van professor Guilielmus Leunckens
(1700-1773), jurist en amateur-historicus, geanalyseerd. Volgens het titelblad van
de catalogus werden op 8 november 1773 alleen boeken geveild van Leunckes en
van pastoor Joan. Goetseels. Uit de administratie van Van Overbeke blijkt echter dat
hij boeken van nog 24 andere eigenaren verkocht. Dankzij deze veilingadministratie
kan worden vastgesteld welke boeken werkelijk hadden toebehoord aan Leunckens,
met de prijzen die zij opbrachten en de namen van de kopers.
Het boek telt dertien bijlagen; zes daarvan betreffen de titels aanwezig in de
besproken bibliotheken. De overige bijlagen behelzen onder meer een uiterst nuttig
overzicht van de Leuvense drukkers, boekbinders en boekverkopers vanaf de stichting
van de universiteit in 1425 tot 1797, met daarin ook de namen en gegevens van
Leuvense boekverkopers en drukkers die niet als universitaire boekverkopers waren
erkend. Natuurlijk een lijst van Leuvense boekenveilingen tot 1797 met eventuele
catalogi en vindplaatsen. Verder een aanzet tot een reconstructie van het fonds van
de Leuvense boekverkoper Georgius Lipsius (1608-1682) en een overzicht van
vermeldingen over diens assortimentsboekhandel in zijn boekhouding. De bijlagen
zijn ontsloten met meerdere eigen registers; voor de lopende tekst is een register op
persoonsnamen opgenomen.
In zijn slotbeschouwing benadrukt Delsaerdt nog eens - een gegeven dat in de
bibliotheekgeschiedenis steeds weer opduikt - dat hoogleraren tot in de negentiende
eeuw voor de voorbereiding van hun colleges en publicaties afhankelijk waren van
hun eigen boekenbezit en dat van hun vrienden en slechts in geringe mate van
institutionele bibliotheken. Het onderzoek naar de geschiedenis van de
wetenschappelijke informatievoorziening in de Nieuwe Tijd moet daarom de prioriteit
leggen bij het boekenbezit van particulieren, niet bij de instellingen die boeken ter
beschikking stelden aan een - al dan niet streng geselecteerd - publiek.
Achteraf vraagt Delsaerdt zich af of de keuze voor die lange periode van drie
eeuwen niet heeft geleid tot onvoldoende diepgang. De Leuvense academie had een
sterke greep op het hele boekenbedrijf en alle geledingen, en allerlei daarmee
samenhangende activiteiten hebben in het universiteitsarchief hun sporen nagelaten.
Juist de analyse over langere tijd van de talrijke archiefdocumenten bracht niet alleen
aan het licht dat de Leuvense universiteitsarchieven een onvermoede schat aan
boekhistorische informatie bevatten, maar leverde tegelijk het bewijs dat de Leuvense
boekcultuur gedurende heel de beschouwde periode een herkenbare eenheid vormde.
Bij beperking tot één eeuw zouden die eenheid en continuïteit aan het zicht onttrokken
zijn.
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Die lange periode is ook gekozen om te zoeken naar veranderingen en evolutie. Het
ligt bijvoorbeeld in de lijn der verwachtingen dat de groei van de achttiende-eeuwse
boekproductie ook leidt tot een toename van de omvang van de
professorenbibliotheken. Merkwaardig genoeg blijkt dat de achttiende-eeuwse
professorenbibliotheken niet meer titels bevatten dan die van hun collega's uit
voorgaande eeuwen.

Titelpagina van de veilingcatalogus Leunckens-Goetseels. Collectie: KULeuven Universiteitsarchief.
Illustratie uit besproken boek.

Delsaerdt zoekt de verklaring niet zozeer in de overlevering maar in het feit dat
de celibataire professoren meestal op kamers woonden en zelden over een eigen
woning beschikten. Bovendien verhuisden ze nog al eens bij het klimmen in de
universitaire hiërarchie en dat betekende vaak sanering van het boekenbezit. In de
Leuvense veilingen werden dan ook niet alleen boekenverzamelingen van overleden,
maar ook boeken van nog in leven zijnde hoogleraren geveild. De meeste collecties
- maar hiermee vormt Leuven zeker geen uitzondering - waren geen uitmuntende
geleerdenbibliotheken van meer dan gemiddelde omvang, maar vakbibliotheken ter
ondersteuning van de uitvoering van de onderwijsopdracht. Iedereen bezat zijn eigen
bibliotheek, maar de omvang en de inhoud nodigden niet uit tot het gebruik van
superlatieven.
In deze studie moest de Leuvense boekproductie geheel buiten beschouwing blijven
omdat er ternauwernood bronnenmateriaal voorhanden is. Ook had men graag meer
vernomen over de boekcultuur in Leuven buiten de academische gemeenschap en
over de banden met de boekenwereld buiten Leuven. Dat is een wens - ook van de
auteur - en doet niets af aan deze prachtige studie, voorbeeldig onderbouwd, erudiet,
goed geschreven, met knappe analyses van particuliere collecties en inzichtelijke
beschrijvingen van boekhandelspraktijken.

Boekenbezit en lectuur van een doctus pictor
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Uit contemporaine bronnen was bekend dat de beroemde kunstschilder Pieter Pauwel
Rubens (1577-1640) een aanzienlijke boekencollectie heeft bezeten. Een inventaris
of catalogus is niet overgeleverd, zodat een reconstructie van zijn bibliotheek langs
die weg onmogelijk is. Toch maakte de Belgische bibliograaf Prosper Arents
(1889-1984) omstreeks 1950 op basis van uiteenlopende bronnen een begin met de
reconstructie van het boekenbezit van deze belangrijke kunstenaar. Bij zijn dood in
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1984 had Arents honderden titels vergaard en bibliografisch beschreven, maar nog
niet voldoende kunnen bewerken voor publicatie. Alfons Thijs en Ludo Simons
verwierven gelden om de gegevens van Arents elektronisch te verwerken, een karwei
dat door Lia Baudouin werd geklaard, waarbij zij ook bijbehorende exemplaren
verzamelde en correcties uitvoerde. In de inleiding geeft Thijs een overzicht van
leven en werk van Arents en schetst hij de cultuurhistorische context waarbinnen
deze poging tot reconstructie van de Rubens-bibliotheek werd ondernomen.
Naar bibliotheken van kunstenaars, de omvang ervan, de rol die ze eventueel in
hun leven speelden en de betekenis voor hun kunst werd nog niet veel onderzoek
verricht. In een verkennende studie gaat de Rubens-kenner Frans Baudouin in op de
inhoudelijke verscheidenheid en de functionele betekenis van deze
kunstenaarsbibliotheek. De meeste kunstenaars uit de zestiende en zeventiende eeuw
bezaten nauwelijks boeken, hoewel contemporaine kunsttheoretici vonden dat een
zichzelf respecterend schilder naast werken nodig voor zijn schilderkunst ook
historische boeken en gedichten moest lezen. Zoals nog zal blijken, beschikte Rubens
over een grote bibliotheek en was hij daarmee een uitzondering. Als artiesten al
boeken bezaten, waren dat vrijwel altijd boeken in de landstaal. Maar ook in dit
opzicht wijkt Rubens' bibliotheek af van die van zijn tijdgenoten: zijn collectie bestond
voor het overgrote deel uit werken in het Latijn.
Van de boeken die daadwerkelijk bij Rubens op de plank hebben gestaan, is slechts
een handjevol overgeleverd, zodat voor de reconstructie allerlei andere bronnen
moesten worden aangeboord. Dat speurwerk leverde titels en ook edities op waarvan
de kunstschilder met meer of minder zekerheid ooit een exemplaar heeft bezeten.
Een belangrijke bron vormden de journalen van het Antwerpse uitgevershuis Balthasar
I Moretus, de Officina Plantiniana, waarin vanaf 1613 aankopen van Rubens en
opdrachten voor het binden van boeken zijn aangetekend. Volledige zekerheid dat
alle hierin aangetroffen titels ook werkelijk in zijn bezit zijn geweest, is er niet omdat
gebleken is dat hij ook werken voor derden bestelde of liet binden. Zijn aankopen
bij Moretus zijn vanaf 1613 opgetekend, maar wat hij voordien heeft aangeschaft,
is in het geheel niet te achterhalen. Onbekend is ook of Moretus zijn enige leverancier
was of dat hij nog andere contacten met boekverkopers in Antwerpen en elders
onderhield.
De brieven van Rubens leverden eveneens vele referenties aan boeken op. Een
bijzondere, zij het problematische, bron vormt de veilingcatalogus uit 1658 van de
bibliotheek van Rubens' oudste zoon, Albert, aan wie hij in 1640 zijn bibliotheek
had geprelegateerd (Rubens overleed op 30 mei 1640). Problematisch omdat Albert
ongetwijfeld zelf boeken bezat en ook na 1640 boeken zal hebben verworven. Zeker
is natuurlijk dat alle boeken verschenen na 1640 geen deel hebben uitgemaakt van
het boekenbezit van Rubens senior. Bovendien had Albert in 1640, kort voor het
overlijden van zijn vader, alle boeken geërfd van zijn grootvader van moeders zijde,
Jan Brant, die in 1639 was gestorven. Maar hoe vast te stellen welke boeken uit deze
catalogus eigendom zijn geweest van P.P. Rubens? Van de boeken die hij bij Moretus
bestelde, bleek 52% niet voor te komen in de veilingcatalogus; het gaat om 111 van
de
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213 titels. Aangezien hij echter ook voor anderen bij Moretus kocht, behoeven niet
al die 111 publicaties ooit in het bezit van Rubens te zijn geweest. Moeilijk te
verklaren is ook dat van de boeken waarvoor Rubens de titelbladen en de illustraties
had ontworpen, in totaal 76, er maar 26 in de veilingcatalogus uit 1658 figureren. Of
zou hij niet van al die werken een (present)exemplaar hebben bezeten?
Het is duidelijk dat de boeken van Pieter Pauwel Rubens moeilijk zijn te isoleren
van die van zijn zoon Albert. Soms waren arbitraire beslissingen nodig, zoals het
besluit om alle historische en klassieke werken verschenen vóór 1640 te beschouwen
als het eigendom van Pieter Pauwel. Albert - van huis uit jurist - bezat een grote
belangstelling voor de klassieke Oudheid. Zijn vaders bibliotheek was rijk aan boeken
over de geschiedenis van de Oudheid en bevatte een grote verzameling van werken
van Griekse en Romeinse auteurs. Deze boeken kon Albert bij zijn vader inzien en
waarschijnlijk was er geen noodzaak voor hem om die zelf aan te schaffen. Deze
veronderstelling vindt steun in het gegeven dat Alberts aankopen bij Moretus niet
op deze gebieden lagen, zoals blijkt uit de boekhouding van deze firma.
Na op deze wijze de kern van Rubens' boekenbezit te hebben getraceerd, werd
deze basiscollectie aangevuld met de eigen publicaties van Rubens en met titels
opgespoord in aan hem gerichte brieven en gedichten. De mogelijkheid dat Rubens
de bibliotheek van zijn oudere broer, Philips, heeft overgenomen, was aanleiding
om diens boekenbezit en leescultuur afzonderlijk in kaart te brengen. Werken waarin
bijdragen van zoon Albert zijn verschenen, hebben waarschijnlijk eveneens deel
uitgemaakt van Rubens' collectie. De rubriek met mogelijke lectuur van Pieter Pauwel
geeft een overzicht van onder andere boeken op gebieden als architectuur, iconografie,
perspectief en schilderkunst, en publicaties van vrienden van Rubens waarvan de
titels voorkomen in de catalogus van Albert, maar die nog niet eerder bij de
reconstructie waren aangetroffen. Kortom, alles wat maar een aanwijzing zou kunnen
vormen voor wat Rubens zou kunnen hebben bezeten of gelezen, is verwerkt.
De gevonden titels zijn in negentien afdelingen ondergebracht, beginnend met de
boeken die met zekerheid tot het bezit van de schilder hebben behoord en eindigend
met zijn mogelijke lectuur. Binnen de rubrieken heeft elk boek een volgnummer,
wordt de bron vermeld waarin de titel is aangetroffen en volgt het citaat op grond
waarvan de titel kon worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld de letterlijke aantekening
in de journalen van Moretus), de titelbeschrijving, eventuele commentaren,
literatuurverwijzingen en vindplaatsen. Niet alle opgenomen titelbeschrijvingen
berusten op autopsie, maar voor de reconstructie van een virtuele bibliotheek is dat
ook niet echt nodig. De rubrieken met boektitels hebben gezamenlijke registers op
persoonsnamen, op namen van de drukkers/uitgevers en op anonieme titels. De
veilingcatalogus van Albert Rubens uit 1658 is in facsimile opgenomen en afzonderlijk
ontsloten met een persoonsnamenregister en een register op anonieme titels.
Het speurwerk van Prosper Arents en zijn opvolgers heeft tot nu toe 542 titels
opgeleverd, waarvan de meeste beslist en andere met grote of minder grote
waarschijnlijkheid in zijn bezit waren geweest. Voor zover nu bekend was Rubens'
bibliotheek een van de grootste in het toenmalige Antwerpen. Natuurlijk was zijn
boekerij
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een vakbibliotheek, maar kan de verzameling ook worden aangemerkt als een
‘geleerdenbibliotheek’? Om dat te toetsen maakt Baudouin gebruik van vier door
Delsaerdt geformuleerde criteria waaraan een particuliere boekenverzameling moet
voldoen om het predikaat ‘wetenschappelijk’ te verdienen.7 In de eerste plaats moet
een bibliotheek bestaan uit een groot aantal boeken in verschillende disciplines,
waarvan vele niets te maken hebben met het beroep van de eigenaar. Ten tweede
dient de verzameling een overwegend wetenschappelijke karakter te bezitten. Aan
deze beide criteria voldoet Rubens collectie zonder meer. Het derde criterium betreft
de inspanningen die de verzamelaar bereid is te doen om begeerde boeken te
verwerven. Uit de briefwisselingen van Pieter Pauwel en uit de impressa komt naar
voren dat hij zijn boeken van heinde en verre liet komen en dat hij zich soms zeer
veel moeite getroostte om bepaalde werken te bemachtigen. En ten slotte kenmerkt
een wetenschappelijke bibliotheek zich door op een of enkele terreinen een zo volledig
mogelijke basiscollectie te bevatten. In het geval van Rubens bijvoorbeeld zijn grote
verzameling schrijvers uit de Oudheid, niet zelden in meerdere edities, geflankeerd
door vele werken met onderwerpen betreffende de Griekse en Romeinse wereld.
Graag had men dit onderzoek afgerond gezien met een cijfermatige inhoudelijke
analyse van de bibliotheek - zoals Delsaerdt voor de professorenbibliotheken heeft
doorgevoerd. Maar Arents' reconstructie, hoe ingenieus ook, laat niet toe om met
zekerheid vast te stellen hoeveel en welke boeken precies behoorden tot Rubens'
boekenbezit.

Een nieuwe geschiedenis van de universiteitsbibliotheek Leiden
‘Est hic magna commoditas Bibliothecae ut studiosi possint studere’: Er is hier het
grote gemak van de bibliotheek, zodat degenen die studeren ook kúnnen studeren.
Aan deze uitspraak van de bekende geleerde Joseph Justus Scaliger (1540-1609)
ontleende Christiane Berkvens-Stevelinck de titel voor haar overzichtswerk van de
geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek vanaf de aanvang van de
universiteit in 1575 tot het jaar 2000. Hierin wordt een ‘state of the art’ geboden,
maar het materiaal wordt gepresenteerd naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
De historie van de Leidse bibliotheek is zeker geen onbeschreven blad. De in 1905
gepubliceerde Geschiedenis der Universiteitsbibliotheek Leiden van P.C. Molhuysen
werd al direct als oppervlakkig gekenschetst en is inmiddels volkomen verouderd.
Nadien zagen wel regelmatig korte algemene overzichten het licht, maar een
allesomvattende studie bleef achterwege. Toen de Leidse universiteit in 1975
vierhonderd jaar bestond, werd dit herdacht met de uitgave van een bundel over de
Leidse universiteit in de zeventiende eeuw met daarin een bijdrage van E. Hulshoff
Pol gewijd aan

7

P. Delsaerdt, ‘Bibliotheken in de zeventiende eeuw: professionele en wetenschappelijke
lectuur’, in: P. Janssens (red.), België in de 17de eeuw. De Spaanse Nederlanden en het
Prinsbisdom Luik. Brussel 2002 (ter perse).
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de universiteitsbibliotheek.8 In dat artikel draaide alles om de collectie en wat daar
mee samenhing, en vanuit die invalshoek werden de bibliothecarissen, de catalogi
en het functioneren van de bibliotheek behandeld.
De nieuwe prosopografie inspireerde Berkvens-Stevelinck tot meer aandacht voor
de levensomstandigheden en het karakter van centrale personen, in casu de
bibliothecarissen. De hermeneutische benaderingswijze, een onderzoeksrichting die
de laatste jaren veel furore maakt, richtte het zoeklicht op voorwerpen, schilderijen
en wat er nog meer in de bibliotheek aanwezig was (naast boeken) en in hoeverre
die bijvoorbeeld ontwikkelingen in de wetenschap weerspiegelen. Soms gaat de
auteur in de interpretatie langs deze lijnen wat ver, zoals in het geval van de oplossing
voor het ruimtetekort in de bibliotheek in 1653. Toen waren de plutei (met
boekenkasten gecombineerde lessenaars) die middenin in de zaal stonden (zoals in
de gravure van Woudanus uit 1610 nog is te zien), werkelijk te klein geworden en
werden ze vervangen door boekenkasten tegen de buitenwanden. Deze ‘drang naar
buiten’ van de boeken ziet de auteur als symbolisch voor de verandering die in deze
periode in de wetenschap optrad. De autoriteit van de klassieken wier teksten binnen
aan de leestafel werden bestudeerd, werd verlaten en men richtte zich op het
waarnemen en verklaren van processen in de natuur, van de wereld buiten het
studeervertrek. Maar tot het moment waarop de bibliotheek van Isaac Vossius werd
verworven, in 1690, waren de nieuwe natuurwetenschappen in de Leidse
universiteitsbibliotheek nauwelijks vertegenwoordigd. Het waren de humanisten die
voor de overladen boekenkasten hadden gezorgd, elk inhoudelijk verband met de
opkomende natuurwetenschappen ontbreekt in dit geval.
Meer hout snijdt misschien de vergelijking met de presentatie van het wereldbeeld
zoals dat spreekt uit de hierboven reeds genoemde gravure van Woudanus, waarop
het interieur van de bibliotheek te zien is met een aard- en een hemelglobe, beide
alleen geschikt voor tweedimensionale plaatsbepaling. In 1711 ontving de bibliotheek
een sphaera automatica, een beweegbaar planetarium, dat een driedimensionale
voorstelling van ons zonnestelsel naar het systeem van Copernicus bood. De
universiteit gaf middels pamfletten in verschillende talen veel ruchtbaarheid aan deze
aanwinst en de sphaera trok dan ook veel publiek. In dit geval is de samenhang tussen
veranderingen in wetenschappelijke inzichten en wat er in de bibliotheek te vinden
is, duidelijker. Een derde moment is aanwijsbaar in de twintigste eeuw toen
catalogusbakken en boekenkasten plaats moesten maken voor tafels met
beeldschermen. De informatietechnologie was aanvankelijk gebruikt voor traditionele
bibliotheekactiviteiten zoals catalogiseren en bibliografische informatie, maar zorgde
uiteindelijk voor een fysieke metamorfose van de bibliotheek en ingrijpende
veranderingen in de leesgewoonten van de gebruikers.

8

E. Hulshoff Pol, ‘The library’, in: Th.H. Lunsingh Scheurleer, G.H.M. Postumus Meyjes
(eds.), Leiden University in the seventeenth century. An exchange of learning. Leiden 1975,
395-459. Hulshoff Pol heeft meerdere bijdragen betreffende de geschiedenis van de UB in
de zeventiende en achttiende eeuw op haar naam staan.
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Kopergravure door Willem Swanenburgh, naar Johannes Cornelisz. Woudanus, 1610. Collectie:
Nederlands Scheepvaartmuseum, Amsterdam. Illustratie uit besproken boek.

In de eerste eeuw van haar bestaan was de collectie vooral de ‘bronnentuin’ voor
de humanisten, de filologen, te vergelijken met wat het theatrum anatomicum is voor
de medici en de hortus botanicus voor de botanisten. Curieus in deze geschiedenis
van de Leidse bibliotheek is de geringe aandacht voor de theologische literatuur,
hoewel de bibliotheek op dit gebied de meeste titels bezat. Meer dan de constatering
dat, afgaand op de bibliotheekcatalogi van 1612, 1623 en 1640, de zeventiende-eeuwse
theologische discussies tussen arminianen en gomaristen weinig sporen in de
bibliotheek hebben nagelaten, krijgt de lezer niet.
Bij de nieuwe aandachtspunten die de schrijver hanteerde, behoorde ook onderzoek
naar het gebruik van handschriften en boeken - onder meer op basis van
gebruikssporen - en de daaruit voortvloeiende wetenschappelijke publicaties. In dit
verband benadrukt zij het liberale uitleenbeleid ten aanzien van handschriften en
zeldzame edities - unica vaak - die geleerden mee naar huis konden nemen of
toegestuurd kregen. Op deze wijze leverde de bibliotheek een bijdrage aan de
wetenschap en deze traditie werd tot in de twintigste eeuw door de Leidse
universiteitsbibliotheek gehandhaafd. Toen was dankzij moderne
reproductietechnieken het uitlenen van de originelen niet langer nodig.
Schaars en summier zijn de verbanden met de politieke of economische
geschiedenis. Met name in de laatste twee hoofdstukken mist men node encadrering
in meer algemene ontwikkelingen in het bibliotheekwezen in binnen- en buitenland.
Ook bibliotheektechnieken, beleid en andere bibliotheekzaken blijven onderbelicht.
Zo bezien voldoet deze geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek niet aan
Brummels criterium dat bibliotheken geplaatst dienen te worden in de cultuur van
een tijd en een land. In vergelijking met de uit 1986 stammende geschiedenis van de
universiteitsbibliotheek van Utrecht en met de recente publicatie over de Koninklijke
Bibliotheek
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Sphaera automatica. Illustratie uit besproken boek.

is dit een voorbeeld van strikt institutionele geschiedschrijving.9 Maar niet in de vorm
waartegen Brummel zich afzette. De grote verdienste van deze studie is dat de auteur
laat zien hoe de bibliotheek ontwikkelingen in de wetenschapsbeoefening en
intellectuele tendensen ervaart en daarop reageert, een cultuurhistorische benadering
maar dan van binnenuit.
Berkvens-Stevelinck heeft nadrukkelijk willen voorzien in de lacune van een
overzichtswerk, en heeft geen ‘indepth study’ willen leveren. Toch valt op dat in het
notenapparaat regelmatig wordt verwezen naar primaire bronnen en dit roept de
vraag op of zij uitsluitend bestaande onderzoeksresultaten presenteert volgens nieuwe
inzichten of dat er ook nog nieuwe bronnen zijn aangeboord.
Het boek is uitbundig geïllustreerd, met mooie en interessante afbeeldingen. Helaas,
soms te overdadig, met bijschriften verspreid over de pagina waardoor de eigenlijke
tekst in de verdrukking komt. Het is de uitgever vergeven dat hij bij deze opzet heeft
afgezien van het plaatsen van voetnoten, maar als hij dan toch eindnoten gebruikt,
zou hij de lezer behulpzaam moeten zijn met goede oriënterende kopregels of
tenminste de hoffelijkheid moeten hebben een leeslint mee te leveren.

9

P.W. Klein, M.A.V. Klein-Meijer, De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998.
Van statelijke institutie tot culturele onderneming. Amsterdam 1998. D. Grosheide, A.D.A.
Monna, P.N.G. Pesch, Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Dl. 1: De eerste drie
eeuwen. Utrecht 1986.
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David McKitterick
Bibliopolis
http://www.bibliopolis.nl
If the current and growing interest in the history of the book is a result partly of the
electronic revolution, with its loose talk of ‘the death of the book’, then there is a
peculiar appropriateness that those very electronic resources should be harnessed to
present the subject. Bibliopolis is important not just because it is the first of its kind
on a national scale, the first to choose a computer environment rather than printed
hard copy for a national history of the book. It is also important because it represents
new kinds of collaboration, between dozens of scholars and, at an institutional level,
between the Koninklijke Bibliotheek, the university libraries at Amsterdam, Leiden,
Nijmegen and Utrecht, and the Nederlandse Boekhistorische Vereniging.
Although based in the KB, it is the result of teamwork, drawing on collaborators
across the country and from overseas. It has been made possible thanks to funding
by the NWO, and the site has been designed by the firm of Zeezeilen. In these simple
statements there lurk not just the customary grateful acknowledgements to all those
involved, but also a reminder that such projects depend on commitment from many
different kinds of people. Websites differ from books in more than their appearance.
Furthermore, the fact that this first phase of the project has been completed in the
astonishingly short time of four years (it began in 1998) is both a tribute to those
involved and a reflection of the stern realities of public funding.
In its most basic form, beginning with the Handboek (note the adaptation of
vocabulary from a physical to a virtual, electronic, environment), the website is
invitingly simple: five periods. These periods are divided 1460-1585, 1585-1725,
1725-1830, 1830-1910, 1910-present. Following brief introductions, each period is
in turn addressed under a group of heads: the book as physical object, its production,
its distribution, and its use. Obviously, beyond this level, it is impossible to maintain
complete consistency of approach. Guilds, for example, are of much less importance
in the twentieth century than they were in the sixteenth, when they controlled much
of the trade; censorship, despite its catch-all terminology, represents very different
issues in different centuries and under different régimes; and public libraries have
much more influence at some times than at others. One important feature of the
Handboek is that each essay is intended to be read either within its period, or them-
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atically, across periods, so that it is always possible to obtain a continuous narrative.
Equally importantly, terms and names that are explained elsewhere in Bibliopolis
are underlined, so that reference can be made if further detail is desired.
This further detail is organised into a series of files, with links to them all clearly
presented on the first screen: a picture bank, a biographical dictionary, and a dictionary
of terms. Alongside these are access to guides to secondary literature, to retrospective
bibliographies, library catalogues, special collections and sales catalogues. The layout
is sparse, and clear. Perhaps not surprisingly, since it has involved a very

Homepage of www.bibliopolis.nl.

great deal of work, both the strengths and the drawbacks of some of the content
emerge in the picture bank, the biographical dictionary and the dictionary of terms.
The picture bank, even with some rather quirky indexing, includes many rarities,
and it will surely transform the ways in which the historical environments of the
manufacture and use of books can be taught. One early and very pleasant surprise,
for example, was to discover a full-colour reproduction of the painting of the Van
de Venne printing shop at Middelburg in 1623, now in a private London collection.
In this section, as in others, there are links to other sites, including the collection of
prints at Amsterdam University Library, the huge collection of photographs at Den
Haag, and the Atlas Beudeker.
The section on Personen is similarly linked up to other useful sites, including the
Internationaler Biographischer Index published by Saur. It depends, centrally, on
six files, some published, some not. But it must be remembered that any biographical
index, let alone prosopographical study, depends ultimately on much more than what
has been published; and here there is a great deal more to be done. So far, accordingly,
it is much better on booksellers and printers than, for example, typefounders or
engravers, let alone the journeymen of the book trade. Even a major figure like
Romein de Hooghe is reduced to ‘werkzaam: Amsterdam 1674-1675’ - the detail
from the Thesaurus, 1473-1800, perfectly justifiable in the context of the Thesaurus
but a poor introduction here for a layman to the links to a large literature.
On the other hand, the definitions in the glossary section can be too brief to be
especially helpful. A pair of examples must serve. Thus, fotografisch zetten (and its
synonym fotozetten) is described simple as ‘zetten met behulp van een
fotozetmachine’. Something concerning its dates, its development, its mechanism,
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and its use would all have been helpful. The term cd-roms (cd-rom will not produce
the page) is defined as ‘computer optical disc, uitsluitend gebruikt voor het lezen,
niet schrijven, van gege-
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vens (compact disc read only memory)’. Again, it is not enough: nothing on its
history, and insufficient on its applications and on its range of uses. For some people
the comparisons, both in the glossary and in the historical entries, will prove to be
with other dictionaries of the history of the book. The Lexikon des gesamten
Buchwesens, edited by Severin Corsten and others, has been appearing from
Hiersemann since 1985, and has reached the letter S. In Paris, the first volume, A-D,
has just appeared of the Dictionnaire encyclopédique du livre, edited by Pascal
Fouché and others and published by Electre. Bibliopolis is briefer than both in the
way it treats entries (cd-rom gets about eight hundred words in the Dictionnaire),
though it tends to be more generous in its references. Like the Dictionnaire, it is of
course illustrated where appropriate or feasible.
Under the section Boeken in the main headings at the opening of Bibliopolis are
presented an array of links to databases and library catalogues. Those that are
password-protected include some of the most relevant of all: STCN, the Nederlandse
Bibliografie, Brinkman's Cumulatieve Catalogus, Picarta and ISTC. (It is high time
that STCN, which is publicly funded, was made more readily available than this, for
people who wish to use it only occasionally.) Library sites and catalogues (also, be
it remembered, publicly funded) are more generously available: the KB, Amsterdam,
Groningen, Leiden, Nijmegen, Utrecht, Deventer, Haarlem, Rotterdam and
Middelburg, besides the Koninklijke Bibliotheek in Brussels, the Herzog August
Bibliothek, the Bibliothèque Nationale de France, the British Library and the Bodleian
Library. There are links also to the sites of some other institutions, including the
Museum Meermanno-Westreenianum and the Bibliotheca Philosophica Hermetica.
All this is admirably clear, and easier to use than the next main section, Collecties,
which works best if you know what collection you are seeking: it is much less useful
for browsing.
Bibliopolis is a magnificent and promising tool for research, as well as for teaching
and for a wider public. Its success will depend not just on its use, but also on how
far there are resources to maintain it, and to improve it still further. It includes in a
prominent position details of how it may be contacted, for correction or further
suggestions. The electronic ability to update, to amend and to extend is one of its
greatest potential distinctions. Every user, present or potential, must hope for the
KB's continuing commitment, and to a continuing spirit of inter-institutional
collaboration that offers such strength. Its contributors, its editors, and those who
have designed it, besides the many people whose names do not appear all deserve
the warmest congratulations for what has been so far achieved. Let us now turn to
some more general issues.
By its own definition, Bibliopolis is ‘de elektronische nationale geschiedenis van
het gedrukte boek in Nederland’: ‘the electronic national history of the printed book
in the Netherlands’. It is important to bear this ambition in mind. The claim is a bold
one, for it is a reminder that, for the foreseeable future, this is how the world will
see the subject. Parts of the site are already available in English, and more will
gradually become so. Meanwhile in the various national histories of the book that
are currently in course of publication, it marks one very obvious departure, and
several that are
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less obvious. The first, of course, is that it is electronic: a website rather than a series
of volumes. We have recently seen printed volumes on the history of the book in
Britain (vol. 3, 1400-1557; vol. 4, 1557-1695), in the United States (the colonial
book, to 1790), in Australia (1891-1945) and in Germany (1870-1918). Projects are
also afoot in Scotland, Ireland, Canada and India - all, likewise, to be published
conventionally. The reasons for the decision to proceed differently in the Netherlands
are several; but they include a pragmatic mixture, personal and scholarly, of what is
feasible, and a strong faith that this is a subject that will, in fact, respond best to such
a mode of proceeding. In a further bid to reach as wide an audience as possible, a
separate printed volume Bibliopolis, developed from what might be termed the central
parts of the website, both text and illustration, is to be published by Waanders in
2003.
When, in 1994, a group of interested people met in Baarn to discuss a possible
history, some of the challenges to such a project - however it might be published, in
hard copy or electronically - quickly became clear. First, perhaps, was the issue of
boundaries. Quite apart from the political events of the early 1830s, and the
establishment of modern Belgium, the history of the development of the Amsterdam
book trade can only be understood by reference to the history of Antwerp, the political
and military events of the late sixteenth century, and the silting-up of the Scheldt.
Where, in other words, does the ‘Dutch’ history of the book start?
For some parts of the history of the book in the Netherlands and in Flanders we
are exceptionally well served by the existing literature. A strong tradition of
retrospective bibliography has provided much of the basis for any study of earlier
centuries, from Campbell, Holtrop and their successors working on fifteenth-century
books, through Nijhoff and Kronenberg on books printed between 1501 and 1540,
to Anna Simoni on books from the Low Countries dating between 1601 and 1621
in the British Library, to the volumes of Belgica typographica, 1541-1600. Since
1998, we have also been able to profit from Paul Valkema Blouw's remarkable
Typographia Batava, 1541-1600, while the STCN has been growing steadily at the
Koninklijke Bibliotheek. All these are quite apart from more specialist studies; and
if the record is less full for the eighteenth and nineteenth centuries, the existence of
Brinkman's trade bibliography since the 1880s offers at least a grounding for more
recent times.
There are, of course, gaps. So too there are major gaps in the extent to which
archives - state, municipal, religious, commercial, institutional, professional - have
been explored. The existence of the library of the Vereeniging ter Bevordering van
de Belangen des Boekhandels, including its archival collections, is a unique strength
for any historian of the book in this region since the seventeenth century, the more
important in that trade collections in Germany and Britain were destroyed in the
Second World War. The remarkable work of Isabella van Eeghen on Amsterdam
has been of immense benefit to our understanding of the European, not just the local,
trade. But on the other hand a very great deal remains to be done even in such obvious
major archives as those of the Plantijn-Moretus Museum or of the typefounders and
printers Enschedé, notwithstanding the outstanding example set by Leon
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Voet and Charles Enschedé, to name just one from each. We know a lot about Dutch
paper-making, but disappointingly little about the international Dutch paper trade.
Our knowledge of private book ownership is patchy, as we have recently been
reminded by the valuable example set in the work of José de Kruif on Den Haag in
the eighteenth century. Much, meanwhile, depends on auction catalogues, on the
work of the late Bert van Selm and on that of Otto Lankhorst and his collaborators.
In this last case, we now have much of the evidence readily available in microform,
but the task of analysis that faces us is mountainous.
To turn from manuscript and printed archives, and to view the question from the
perspectives of different subjects or different parts of the population, is to find more
gaps at every turn. Thanks especially to the work of Jan Storm van Leeuwen we
know a considerable amount about decorative binding in the seventeenth and
eighteenth centuries. But (and the Netherlands is not unique in this) we know much
less about more ordinary bindings. The literature on nineteenth-century binding is
growing gradually. Thanks to a mixture of company histories, memoirs and scholarly
articles we know about several of the major nineteenth- and twentieth-century
publishers; but their international activities remain generally under-explored by
serious historians. A great deal remains to be done on the part played by the Dutch
book trades in the wars that have swept across Europe, from the Thirty Years War
to the Second World War. For the prosopography of the trade, we have excellent
dictionaries, based on a wealth of documentary evidence by, for example, J.G.C.
Briels for the United Netherlands in the period 1570-1630 and by Anne Rouzet for
the sixteenth and seventeenth century book trade in the area now covered by Belgium.
Rotterdam bibliopolis, edited by H. Bots and others (1997), offers another approach.
Among older authorities, there are Burger and Moes on Amsterdam, and Kossmann
on Den Haag. For maps, and for much of the print trade, there is a more than
respectable literature; for the use, as distinct from the production, of engravings or
lithographs in book illustration, the literature is much less full. For children's books,
and for some kinds of schoolbooks, there is a growing literature, and the recent
exhibition at Rotterdam of children's literature, Wonderland, was one manifestation
of how historical and current themes can be brought together for better public
understanding. Whatever the subject, where organised publication in depth is
impractical, exhibition catalogues can provide a wealth of miscellaneous information.
Nijmegen offers one example in the two exhibitions Gheprint te Nymeghen (1990)
by Paul Begheyn and Els Peters, and Gebonden in Nijmegen (1996) by Gerrie van
Dongen. The thematic exhibition on early almanacs Een handdruk van de tijd (1997)
by Jeroen Salman offers another.
It is easy enough to spot the omissions among what already exists; and the recent
attention that has been paid by some scholars to the complexities of the twentieth
century is very much to be welcomed. Thanks to Paul Hoftijzer and Otto Lankhorst's
invaluable handbook Drukkers, boekverkopers en lezers in Nederland tijdens de
Republiek (1995, second edition 2000) it is also easy to see how much has, in fact,
been accomplished for earlier periods: the need for a second, much expanded, edition
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only five years after the first, was some measure of how much is being done. The
website Book history online, essential to any book historian, and linked to Bibliopolis,
tells a very similar story. The fact that the secondary literature is so much richer
today is thanks not least to the founding of Quaerendo in 1971. From the beginning,
it has provided an international forum of unique value. The present Jaarboek voor
Nederlandse boekgeschiedenis (1994-) has provided welcome and valuable further
space, often from different viewpoints and with different emphases in interest.
So, while it is no doubt true that any attempt at a full-scale coherent history of the
book in the Netherlands would labour under great difficulties of incomplete and even
uninitiated research, it is also true that the field is a lively one. There will be no
agreeing when such a pitch of knowledge might have been reached that a
multi-volume history might be attempted. No doubt it was anxieties of this kind,
among other issues, that prompted the refusal to fund such a history a few years ago.
To write history always requires a certain risk, as well as attention to the sources.
No history, whether of the book or of any other subject, can be definitive; nor can it
be complete. It can only suggest how a subject might be viewed, and researched
further, in the future. The question of whether or not we know enough to write a
responsible history of a subject is not just one of completeness. Nor, even, is it only
one of available skills and personnel, though this has a strong practical bearing. In
other words, disagreements over exactly (or even approximately) how much one
needs to know, before one can dare to write, are peripheral to the real central
questions: of approach, of explicit and frank admission of omissions (so far as these
can, indeed, be known), of a sense of tentative reaching towards understanding, an
acknowledgement that all historical enterprises proceed step by hesitant step.
Questions of definition are obvious enough. The complicated history of the Low
Countries, linguistically as well as territorially, means that there are more than an
ordinary number of issues to be addressed. In the volumes so far published on their
own nations, both the Australian and the American histories of the book have fallen
into the trap of assuming a position where one language (English) is so dominant
that others have been neglected or forgotten. The decision to omit early
Spanish-language books in the area of what is now the United States was a deliberate
one, and the opposite of what Isaiah Thomas did when, at the beginning of the
nineteenth century, he wrote on the history of printing in America. In Australia,
likewise, the linguistic richness of immigrants, as well as the many Aborigine
languages, make scarcely any appearance in the history of the book for the period
1891 to 1945. In the Netherlands, Spanish, French and English, quite apart from
Dutch in all its variety, have their own parts to play, with different emphases at
different periods.
In saying that, we remind ourselves that linguistic and national boundaries are not
the same. The southern boundary of 1831 places Antwerp, and Flanders more
generally, in a position that has to be defined differently according to period. Whatever
the commercial, political and social pressures, it is not sufficient to confine a national
history of the book to present national boundaries. Here, Bibliopolis seems
inconsistent, for example including references to the publishers Brepols (founded
before
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modern Belgium) but apparently omitting reference to the two major studies Brepols,
drukkers en uitgevers, 1796-1996 by Roland Baetens and others, and Kinderprenten
van Brepols (1996) by Patricia Vansummeren. The idea of the nation-state may be
(mostly) a nineteenth-century one, but that does not give an excuse to rewrite the
boundaries of history.
For more prolonged definition and reflection, there is nothing to beat conventional
print. It is, of course, possible to compile a version of history as a structured website,
but this is no equal to the building up of an argument, its exposition, and its
conclusion. As Han Brouwer, echoing others, emphasised in the very first essay in
the first volume of the Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, the history of
the book depends on its integration in social, political, economic and religious
contexts. It is also a part of the history of learning and discovery (geographical,
literary or scientific) as well as of communication. It further depends on international
perspectives, and in this regard not only those of trade. The many brief essays in
Bibliopolis on periods, on broader or smaller topics, are often excellent, and ingenious
in the amount of cross-referencing that they have managed to include. Some users
will miss the footnotes to underpin allegations or claims. But the greatest difficulties
lie in their tendency to hermeticism, and, more seriously, in the fact that the
dictatorship of computer software, as used here, shapes the content. Education by
soundbite, effective enough at one level, is not necessarily the way to better
understanding.
The underlying question is a larger one; and, given the project's own history, in a
world of incomplete knowledge, it is in many ways an unfair one. But, nonetheless,
it persists. Bibliopolis is not a history of the book, in the sense that it presents a
coherent and argued account of its subject. Given that it is composed of many
fragments, the longest no more than two or three screens, it is piecemeal. It is also
an anthology, valuable in its own way but different. The intellectual links (as distinct
from those offered by the computer, on screen) have often to be assumed. As an
encyclopaedia, it works, often excellently. As a sustained argument, its directions
and interpretations are difficult to discover.
This is not necessarily any criticism of what is included. The question arises
because the history of the book has always to be founded not just in the writing,
manufacture and use of books and other printed or manuscript matter, but also in a
spectrum of more widely cultural events, and in a more general world of industrial,
commercial and economic pursuits and interests. How influential is printing? How
has printing influenced the book? What do we assume and understand by printing?
Questions of causation are inevitable. The commonplace that books are for use has
inescapable and important implications for the ways by which the history of the book
demands to be studied.
Lest this seem - by implication, if not explicitly - too harsh a judgment, let us
return to Bibliopolis's own claim, to be ‘the electronic national history of the printed
book in the Netherlands’. If we leave aside the definite article de, rather than a more
tentative een that might have been used at this point, we are left with a difficulty.
Let us also leave aside one other obvious question that gets relatively little attention,
of
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how manuscript and print existed and worked side by side: that the year 1460 does
not mark a divide, but a change of direction, and that in order to understand either
medium after that date it is necessary to refer to the other.
If we stand back a little further, we may perceive another question. Is, perhaps,
one root of the problem in the fact that Bibliopolis is aimed at too many audiences?
Some of these audiences are, indeed, simply in search of summaries. Some will want
pictures. Some will want to use the biographical databases, and others will want
definitions. Everyone will want his or her own level of detail, and therefore many
will turn away, just as many others will be satisfied. Others again will use it as a
convenient route to further sites. But there cannot be one electronic history, on the
principle that one size fits all. It does not. For all its many strengths, Bibliopolis is a
reminder that we have barely begun to understand how to publish complex issues
on the Web. The principle of universal access, on which so much public funding
insists, imposes assumptions that may, in fact, help very few in more than the most
passing way.
The problem is by no means unique to the KB. As an experiment, the first of the
kind in its field, Bibliopolis has achieved a remarkable degree of success. The same
kind of problem faces other national libraries as well, who are expected to deliver
to a putative national (or international) readership information that poses as
knowledge. In this, the pressures of public funding place our national libraries in a
hapless position. University libraries, school libraries, or specialist libraries all know
their readers or audiences, and have some idea of how to present their strengths.
National libraries are expected to use electronic resources to reach audiences that
are, in fact, all too often ill-defined.
When there are opportunities for links to other databases, as an electronic resource
Bibliopolis is incomparably better than conventional national histories of the book.
The collections of portraits at Amsterdam, for example, add immediately to the depth
of coverage. The link to Book history online makes economical and advantageous
use of a now well-established website. Other links will suggest themselves to each
person individually: printers' devices, maps, prints, author sites and other retrospective
bibliographies (the English STC has much on Dutch books and booksellers, for
example) must all be candidates for the future. It is much to be hoped that more will
be offered on prints, drawings and book illustration, where, for example, links to the
Fondation Custodia in Paris, or to the Leiden website www.delineavit.nl might be
incorporated. The world of cartography also deserves to be further explored, and
exploited.
The Koninklijke Bibliotheek has been home to the development of Bibliopolis,
and it must be expected that it will remain so, either alone or in partnership with
others. In such a context, it is reasonable to ask how Bibliopolis can help the KB's
own electronic future. How, as the library's site grows to take account of the history
and development of Dutch literature, language and culture, as texts and images are
increasingly mounted of both old and modern books, and as electronic delivery
becomes an everyday complement to print, can Bibliopolis contribute? In many ways,
the last few years have been years not just of development, but also of experiment
of yet
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another kind: of beginning to determine electronically expressed parameters of an
important part of national culture, and of showing how files can be made to sit
alongside each other, cross-referring and cross-linking. The History of the Book is
near the head of the agenda, and the agenda has many larger items yet to come.
Bibliopolis is inevitably driven not just by book historians, but also by other national
responsibilities. Like the international interests of so many of the people and
companies with which it is concerned, it is in the midst of a spider's web of trades,
uses and meanings, with the potential to show how and where the Netherlands sits
in the world. Whether or not anyone has the boldness to tackle on paper a history of
the book in the Netherlands, Bibliopolis is here to stay, very much to be welcomed
and, one hopes, to grow.
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Summaries
Laurens van Krevelen, Van liefhebberij tot cultureel ondernemerschap.
Over de ontwikkeling van de literaire uitgeverij in Nederland
[From a gentleman's pursuit to cultural enterprise. The making of the
literary publishing house in the Netherlands]
Throughout the nineteenth and the first half of the twentieth centuries, literary fiction
in the Netherlands was mostly published as a side-line of other, more profitable
ventures. The trade specialism of literary publishing - with its distinct programmatic,
editorial, promotional and commercial characteristics - developed much later in the
Netherlands than in, for instance, France, England and Germany, where the model
of the literary house dates from the middle of the nineteenth century. For a long time,
the literary title production in Dutch was very modest, from an average of fifty new
titles per year in the nineteenth century to approximately 300 in 1939, with a
correspondingly small market share in the general book trade.
The pioneers who created the Dutch model of the literary house in the first half
of the twentieth century are Leo Simons and Nico van Suchtelen (of
Wereldbibliotheek), Emanuel Querido and Alice van Nahuys (of Em. Querido), and
Alexandre Stols (of A.M. Stols). Their example of building up a literary list and of
presenting their authors in a way distinct from the mainstream approach in the book
market, was followed immediately after World War II by the second generation of
pioneers, Geert Lubberhuizen (of De Bezige Bij), Geert van Oorschot (of G.A. van
Oorschot) and Bert Bakker (of D.A. Daamen / Bert Bakker), who were able to benefit
from the considerable growth of the reading public, from the secularisation of Dutch
society, and from the extraordinary vitality and productivity of a new generation of
original Dutch authors.
The success story of literary publishing in the Netherlands, starting in the 1970s,
did coincide with a number of important changes in the Dutch book market: the
shaping of publishing conglomerates, the introduction of modern book clubs, the
creation of bookselling chains, and the improvement of the national book distribution
system. The growth of literary publishing was remarkable: from a very marginal
market share of less than 10% of the general trade market in 1970 (with approximately
500 new literary titles per year) to 25% in 1995 (with 1,000 new literary titles per
year). However, this striking growth in market share was largely realised by literary
houses that had remained independent companies during the decades of spectacular
growth, while the literary imprints that were owned by conglomerates were still
rather independently run business units.
The ‘second wave’ of conglomeration in the Dutch book trade during the 1990s
drastically changed the general landscape of literary publishing. While in 1990, 80%
of the market volume of the literary segment in the general book trade was served
by ten mostly independent houses, owned by eight different companies (Meulenhoff,
Querido, De Arbeiderspers, Nijgh & Van Ditmar, De Bezige Bij, Contact, Bert
Bakker, Het Spectrum, Malherbe, Bosch & Keuning), in 2000 nearly 90% of the
literary market was dominated by three conglomerates (Veen, Bosch & Keuning,
WPG and PCM), using twenty imprints, operating in more or less cen-
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tralised business units. In the same period, quite a few new independent literary
houses have been founded.
The present study outlines the sweeping developments in the literary trade during
the twentieth century, with a focus on the last three decades. It pays detailed attention
to the major personalities and companies involved in these many changes, and it
discusses the effects of conglomeration on the literary trade. The last paragraph
presents a brief look at the chances of the literary book in the digital future.
Printing-on-demand techniques and promotion via the Internet will offer new
opportunities for the literary book, published by independently run, relatively small
literary houses, provided that these houses will demonstrate their added value to
authors in their dedicated editorial procedures and in their ability to create flexible
partnerships with specialists in distribution, promotion and sales.
Bregje Boonstra, Is het fluitketeltje droog gekookt? Vijftig jaar
kinderboeken in Nederland
[Has the kettle boiled dry? Fifty years of children's literature in the
Netherlands]
Dutch children's literature during the fifty years after World War II can roughly be
divided into four periods. The fifties and sixties were the years of optimism and belief
in the positive moral effect of good children's books on the young reader, who had
to be kept ‘out of mischief’. In the seventies children's books were discovered by
grown ups who wanted to change society. This resulted in special attention for role
models and opposition against authority and male, white, Western superiority and
oppression. From the eighties onwards children's books were more and more
considered to be part of literary culture and consequently they were judged by literary
criteria. Authors who were not used to writing for children were challenged to do so
and on the whole interest in children's literature was increasing considerably.
By the end of the century there was a growing dislike of the so-called ‘grown-up
children's books’ that were considered to be too complicated and too sophisticated
for the young reader. Pushed by publishers who are looking for quick and big
commercial successes, a children's book nowadays should primarily be amusing and
easy to consume.
Nel van Dijk, Kunst en kijkcijfers. Boekenprogramma's op de Nederlandse
televisie
[Art and ratings. Book-programmes on Dutch television]
This article gives an overview of book programmes that were broadcast on Dutch
television in the period 1980-2000. Twenty-two book programmes were introduced
in this period, but most of them did not have a very long life span. What causes the
problematic relationship between books and television? The parties concerned, like
publishers, writers, programme makers and producers, have mentioned several
reasons. They have pointed at the unsuitability of the presenters; at the fact that
authors often aren't good speakers; and at the fact that most book programmes were
scheduled very late in the evening when most people are asleep.
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content of the 22 Dutch book programmes showed, among other things, that
programme presenters often
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either had a literary background (as an author, a critic, a publisher or a bookseller)
or were known as television personalities. In most cases they didn't have any
experience as a journalist or producer. It is also true that book programmes were
scheduled very late. Thirteen of the 22 programs were broadcast after 10.30 p.m.
and of these thirteen programs ten after 11.00 p.m.
In spite of these outcomes, however, the most important factor seems to be that
book programmes by definition have low ratings. The world of television is becoming
increasingly commercial and in this world ratings become more and more important.
Nowadays, this even holds for the one Dutch broadcasting organisation that used to
pay more than average attention to books and to art in general. Competition between
broadcasting organisations and the importance of high ratings has restricted the
creation of book programmes, as well as art programmes in general.
Karen Ghonem-Woets & Piet Mooren, Van een ‘roomsche’ naar een
‘nieuwe kleur in 't werk.’ Over de veranderingen in het jeugdboekenfonds
van Zwijsen en Malmberg na 1945
[From a Roman Catholic to a wider readership. The developments in the
children's book lists of Zwijsen and Malmberg after 1945]
The largest and best-known Catholic educational publishing houses in the Netherlands
are Zwijsen and Malmberg. In the more than one hundred years since their
establishment, both publishing houses have developed from religious educational
publishing houses, with ties to Catholic congregations, to literary educational
publishing houses. Both Zwijsen and Malmberg were successful as religious
publishing houses and are still successful as general publishers.
There are three constant factors in their history, namely, the three components of
the publisher's list: metatexts, schoolbooks and children's books. The development
of the list and the changes in orientation cannot be separated from changes in Dutch
society in general that have been described by political and social scientists in terms
of ‘vertical stratification’ according to religious belief or political conviction.
This article describes the profile of the publisher's list in the second half of the
twentieth century on the basis of the classification and presentation of the list of
children's books in relation to developments in the field of reading education and
history education. This description shows that similar developments took place in
every field.
After World War II society was as much characterised by vertical stratification as
it had been before the war, but a process of diffusion among the various religious
and political groups had also started. On the one hand, Zwijsen and Malmberg still
published Catholic mission stories, adventure stories, featuring Catholic children in
reading education and Catholic heroes in history education. On the other hand, new
schoolbooks and children's books were developed for a national market and could
be linked to developments in the other religious and political groups. From 1960 the
publishing houses changed course completely and lost their Catholic identity.
After 1970 the success of a particular reading method caused Zwijsen to become
a market leader in this field for more than three decades. Malmberg has been a market
leader in the field of history education for more than a decade now. In line with the
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became the level of reading ability. Children's books were produced in series and
tuned in to schoolbooks.
Frank de Glas, De materiële en symbolische productie van het werk van
moderne literaire auteurs. Bouwstenen voor de reputatie van de jonge
Hella Haasse
[The material and symbolic production of the work of modern literary
authors. Materials for the reputation of the young Hella Haasse]
Publishers not only take care of the material production and distribution of their
authors' books. They also attempt to influence the reception of their work by various
literary institutions in a way that helps to build a solid reputation for the writers on
their list. Pierre Bourdieu and a number of other students of literary institutions have
given us guidelines for an analysis of the way literary reputations are built. This
article focuses on the role of the publishing house in this process.
On the basis of a number of hypotheses, an empirical study has been carried out
of both the material exploitation and the symbolic production of the oeuvre of the
Dutch novelist Hella Haasse (b. 1918). She published her first novel with Querido
publishers in Amsterdam in 1945. Gradually she became one of the leading post-war
Dutch literary prose writers. The article presents a complete overview of editions of
her prose works in the period 1945-2000, linking their publication to the events that
were decisive for the making of her reputation. The publisher not only capitalises on
the support third parties offer in building an artistic reputation (e.g. through literary
prizes), but also takes advantage of external factors that have nothing to do with the
artistic value of the work as such. Finally, it is discussed to what extent the
implications of these findings should influence existing theoretical views of cultural
reputation building.
Wim Knulst & Andries van den Broek, Het lezerspubliek van boeken in
tijden van ontlezing
[The readers of books in times of de-reading]
Reading books, still a common activity fifty years ago, has declined to such an extent
that the question ‘who still reads books?’ has come to the fore. So far, the process
of de-reading has been documented in terms of characteristics of the public, the
question being ‘which groups gave up reading more swiftly than others?’ Here, we
add the characteristics of books to the analysis, asking ‘which kind of books were
deserted more rapidly than others?’
Lisa Kuitert, Literatuur in optima forma. Over de betekenis van marginaal
drukwerk voor de literatuur
[Literature in optima forma. On the significance of fine printing for
literature]
Alongside the commercial literary publishing industry, there exists the world of the
fine printed book, with its small impressions, often hand set and printed with ancient
equipment. What is the significance of this phenomenon and why do these printers
make such an effort?
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Collector's items as these ‘rare’ books are, it is argued that this non-commercial
printing has a specific function in the increasingly commercial literary field. In order
to get a better view on this specific function, the author focuses on the content of the
‘fine printed’ editions in the post-war Netherlands. One of the conclusions is that
such small-press editions consecrate in some way the artistic effort of the writer, i.e.
the literature. But not all writers are equally apt to be published in fine editions.
Characteristically, they are: not best-selling authors but so-called writers' writers;
mostly poets; often deceased and out of copyright; if alive then part of the inner circle
of literary life; more male than female, and relatively often with a homosexual flavour.
Erik Nijhof, Gekanaliseerde innovatiestromen. Het ‘grafisch systeem’ in
Nederland, 1950-2000
[Embedded innovations in the Dutch printing industry, 1950-2000]
Technological changes in the printing industry have been more profound in the last
fifty years than ever before since the revolutionary innovations of the Gutenberg
epoch. These changes have had a deep impact on nearly all aspects of production.
This transformation has caused much tension, but in the Netherlands it never resulted
in positions of social entrenchment and polarisation. Even in the 1980s, when the
‘digital revolution’ gained its decisive momentum and many long-standing
technologies and professions were about to disappear, and when the struggle in
London's Fleet Street, waged on the same issues, reached its dramatic climax, the
Dutch trajectory was one of negotiated change, with the explicit purpose of limiting
the social consequences of technological change.
To explain this development, we first have to turn to the foreign origin of the
innovations concerned, for the rather small and fragmented Dutch linguistic
home-market did not favour labour-saving innovations and the ensuing risky
investments. Therefore, the trade was characterised by myriads of small and
short-lived enterprises, working with old and second-hand equipment and competing
with each other to a degree of mutual economic starvation. The only way out of this
murderous competition was through concerted action, and in the prevailing conditions
after 1900, only the socialist trade-union was in a position to take the initiative for
a complicated set of arrangements between workers' and employers' organisations,
that guaranteed a substantial wage-level, fixed prices for all graphical products and
a mutual recognition of the representative monopoly of their respective organisations.
This institutional co-operation was steadily extended and deepened and resulted
in what might be characterised as the ‘Graphical System’. With its strong
neo-corporatist characteristics this system went even further than the ‘normal’
industrial relations in the Netherlands, which are already known for their
conflict-solving mechanisms of negotiating and avoiding of open conflicts. Export
promotion, quality control, scientific research and vocational training (that also
regulated the influx of new and young workers) became important preoccupations
of the joint committees of the sector in the post-1945 period. The introduction of the
offset-press, photo-setting and digital setting was carefully prepared, guided, and
realised without open conflicts. Good retirement arrangements for older workers and
schemes of retraining younger ones helped to bring about this result, in combination
with an old trade-union policy not to
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resist technological changes, but to try to obtain the best conditions in exchange for
a co-operative attitude. New, and especially female, workers were excluded from all
these advantages.
The impact of the ‘digital revolution’ seriously undermined the foundations of the
system, by blurring all the internal and external demarcation lines so essential for its
policy of inclusion and exclusion. Nevertheless, even then the parties preferred to
co-operate as much as poss-ible, taking into account the changes in the sector, that
has now become so much like the other branches of the Dutch ‘Polder Model’.
Yvonne van Oort & Frank de Glas, 65 jaar boekenclubs in Nederland
[Sixty-five years of book clubs in the Netherlands]
Models for book distribution which resemble the modern book club concept emerged
in the Netherlands in the nineteenth century. The first Dutch book club in the strict
sense was founded in 1928 by a businessman by the name of P. Schreuder in The
Hague. His ‘Nederlandse Boekenclub’ evolved from the business magazine Succes.
Schreuder offered all kinds of materials for businessmen, such as training courses,
planning diaries as well as books.
The article discusses the evolution of the book club concept in the Netherlands in
the framework of the international history of books clubs, focusing on the United
States and Germany. In the course of the twentieth century, two main forms of book
clubs evolved. On the one hand, publishers started book clubs that only offered titles
they produced in-house. As the maintaining of extensive lists in large print runs
required enormous investments, publishers developed a second type of book club,
which issued licensed editions of books that had been published by other publishers
previously. In the course of the twentieth century, in many Western countries the
latter type of book club became the dominant form, with the American
Book-of-the-Month Club as its major example. When it was founded in 1926, the
Book-of-the-Month Club created quite a stir among American booksellers and
publishers, some of them strongly opposed to co-operating with the clubs, but
afterwards the financial advantages of licensing books to the book clubs became
obvious to many publishers. Booksellers either gradually came to accept the
competition of the book clubs or cautiously experimented with some kind of
co-operation with the clubs.
The vivid debate among American publishers, booksellers and bookclubs on these
matters was repeated both in Germany and the Netherlands when the Bertelsmann
Group started license-based book clubs in these countries in the fifties and sixties
respectively. In the seventies and eighties however, book clubs became more or less
accepted both in the book trade and among literary institutions. In the nineties, book
clubs faced new challenges due to demographic changes, the rise of competing media
and changes in customer behaviour.
Sandra van Voorst, Van censuur naar gedeelde verantwoordelijkheid.
Uitgeverij Het Spectrum en de Katholieke Boekenwet
[From censorship to shared responsibility. Publishing house Het Spectrum
and the Catholic book regulations]
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had its regulations concerning publishing, translating, selling and reading books.
This article focuses on one player in the literary field, namely Het Spectrum, a
Catholic publishing house founded in 1935. Het Spectrum has become known for
its popular scientific series, family magazines, paperbacks (Prisma) and religious
books, such as those by Thomas Merton.
The main question the article addresses is: how did Het Spectrum manoeuvre
between the religious censorship from the church and from independent organizations
like IDIL (Informatiedienst Inzake Lectuur: Reading Information Centre) and its own
publishing policy toward a mainly Catholic reading public? A brief description of
eight cases will show that the church censorship changed into what Frank Baur has
called ‘shared responsibility’, which effectively meant that Het Spectrum became
its own censor.
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Personalia
is publiciste op het gebied van kindercultuur. Zij was ruim tien
jaar medewerker jeugdliteratuur en jeugdtheater van NRC Handelsblad en is sinds
1993 medewerker jeugdliteratuur van De Groene Amsterdammer. Daarnaast verricht
zij diverse bestuurs-, advies- en jurywerkzaamheden. Recente publicaties van haar
hand zijn Een iets te hoge toonbank. Kinderboekrecensies NRC Handelsblad
1983-1993 (1994), Zo goed als klassiek (1999) en Over Imme Dros en Harrie Geelen
(2001).
BREGJE BOONSTRA

is hoofd van de onderzoeksgroep Tijd, Media en Cultuur
van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij publiceert over vragen betreffende tijd
en cultuur. Met Marja Appelman schreef hij de evaluatie van de vaste boekenprijs
Boek en markt (Den Haag 2002).
NEL VAN DIJK studeerde af als literatuursocioloog aan de Katholieke Universiteit
Brabant. Zij promoveerde in 1994 op een proefschrift over de literair-kritische praktijk
van Menno ter Braak. Zij is nu postdoc en stagecoördinator bij de vakgroep Algemene
Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderwerp van
haar huidige onderzoek is de ontwikkeling van de Nederlandse kunst- en
literatuurkritiek in de periode 1885-1985.
ANDRIES VAN DEN BROEK

KAREN GHONEM-WOETS studeerde Letteren aan de Universiteit van Tilburg. Ze werkte

mee aan Om de hoek en verder en aan De wereld rond, en is redacteur van Boekwijzer.
Ze droeg alleen of met anderen diverse artikelen bij aan bladen als Leesgoed en
Literatuur zonder leeftijd. Samen met Piet Mooren organiseerde ze in 2001 het
symposium De smalle marge van de multiculturele samenleving. In 1999-2002 werkte
ze aan de Universiteit van Tilburg aan haar binnenkort te verschijnen dissertatie over
het jeugdboekenfonds van Zwijsen en Malmberg.
studeerde Nederlands en literatuurwetenschap en is als universitair
docent verbonden aan de Opleidingen Literatuurwetenschap en Theater-, Film- en
Televisiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1989 aan de
Katholieke Universiteit Brabant op een studie over de geschiedenis van de
vooroorlogse Wereldbibliotheek en Ontwikkeling / De Arbeiderspers en publiceert
over uitgeverijbeleid en oeuvrevorming bij literaire auteurs.
FRANK DE GLAS

was tot september 2000 docent bij de leerstoelgroep Boek-,
Archief- en Informatiewetenschap bij de Universiteit van Amsterdam. In 1999
promoveerde zij op een proefschrift getiteld Alom te bekomen. Veranderingen in de
boekdistributie in de Republiek 1720-1800. Zij publiceerde over
bibliotheekgeschiedenis en boekhandelspraktijken in de achttiende eeuw en verricht
onderzoek naar Nederlandse boekenveilingen en particulier boekenbezit.
HANNIE VAN GOINGA

is hoogleraar aan het Departement Vrijetijdwetenschappen van de
Universiteit van Tilburg. Hij publiceerde veelvuldig over tijdsbesteding,
cultuurdeelname en mediagebruik. Hij is coauteur van twee boeken over lezen: Van
woord naar beeld (Rijswijk 1988) en Leesgewoonten (Rijswijk 1996).
WIM KNULST
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studeerde Nederlands recht en bedrijfseconomie aan de
Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1968 was hij werkzaam in de uitgeverij:
achtereenvolgens als directie-assistent/adjunct-directeur bij Excerpta Medica en als
hoofdredacteur en uitgever/directeur van Uitgeverij J.M. Meulenhoff. Van 1978 tot
eind 2000 had hij zitting in de concerndirectie van Meulenhoff & Co. Hij was in
1994-2001 voorzitter van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) en
is thans voorzitter van de Commissie voor de Bibliotheek van de KVB en van de Dr.
P.A. Tiele-Stichting ter Bevordering van de Boekwetenschap, en bestuurslid van de
Stichting Bibliotheek Innovatie Prijs en van de Stichting Menno Hertzberger Prijs.
In 2002 verscheen van zijn hand de essaybundel De stijl van de uitgever.
LAURENS VAN KREVELEN

is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar
Boekwetenschap en docent Moderne Letterkunde. Zij publiceerde onder meer over
negentiende- en twintigste-eeuwse uitgevers in respectievelijk Het ene boek in vele
delen. Uitgevers van literaire series 1850-1900 (1993) en Het uiterlijk behang.
Reeksen in de Nederlandse literatuur (1997). Van haar hand verschenen eerder in
dit jaarboek artikelen over schrijverschap, empirische literatuursociologie en
negentiende-eeuwse prachtedities.
LISA KUITERT

is fellow en bibliothecaris van Trinity College in Cambridge
en is een van de hoofdredacteuren van de Cambridge history of the book in Britain.
Dit jaar verschijnt bij Cambridge University Press zijn studie Print, manuscript and
the search for order, 1450-1830.
DAVID MCKITTERICK

PIET MOOREN is verbonden aan de Onderwijsbegeleidingsdienst Midden-Brabant en

de Letterenfaculteit van de Universiteit van Tilburg. Hij is sinds 1982 betrokken bij
de Tilburgse symposia over jeugdliteratuur en -cultuur, is hoofdredacteur
jeugdliteratuur bij Het ei van Columbus en redacteur van Leesgoed en Boekwijzer.
Hij publiceerde onder meer Oorlog onderweg (1997; over Tilburg en Noord-Brabant
in de Tweede Wereldoorlog) en Langs de lange Lindelaan. Opstellen over
jeugdliteratuur en leesonderwijs (1998). In 2000 verscheen zijn dissertatie Het
prentenboek als springplank. Cultuurspreiding en leesbevordering door
prentenboeken.
doceert Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit
Utrecht. Hij promoveerde in 1988 op een studie naar de arbeidsverhoudingen in de
Rotterdamse haven in 1945-1965. Tussen 1992 en 2001 was hij achtereenvolgens
werkzaam op het gebied van waardestelling en selectie van industrieel erfgoed en
bij het project Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de twintigste eeuw
(TIN 20), waarvoor hij onderzoek verrichtte naar de technologische ontwikkeling in
de grafische industrie in Nederland. In 2001 verscheen 100 jaar geleide innovatie.
De Nederlandse grafische industrie in de 20ste eeuw.
ERIK NIJHOF

studeerde enige tijd economie en trad aansluitend in dienst bij
uitgeverij Gaade, waar zij werkzaam was in uiteenlopende functies, het laatst als
directeur. In 1989 werd zij directeur van Unieboek, in 1995 kwam zij aan het hoofd
van uitgeverij Unieboek en uitgeverij Van Reemst. In 1999 stapte zij over naar
YVONNE VAN OORT
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boekenclub ECI in Vianen, waar zij Directeur Programma werd. Sinds 2001 is zij
Algemeen Directeur van ECI.
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promoveerde in 1997 op institutioneel onderzoek naar de
positie van de uitgeverij binnen internationale cultuurstromen in de periode
1945-1970. Zij is als universitair docent verbonden aan de Rijksuniversiteit
Groningen: sinds 1998 aan de opleiding Nederlands en sinds 2002 tevens aan de
opleiding Kunst en Kunstbeleid.
SANDRA VAN VOORST
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Nederlandse boekhistorische vereniging
Het tiende Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis is een uitgave van de
Nederlandse Boekhistorische Vereniging, de eerste landelijke vereniging die zich
richt op allen die het oude en het nieuwe boek in al zijn verschijningsvormen een
warm hart toedragen. Ze is inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met meer dan
zeshonderd leden. Sinds 1994 heeft de NBV op eigen initiatief én samen met anderen
een verscheidenheid aan activiteiten georganiseerd. Tot die activiteiten behoren onder
andere jaarlijks de ledenvergadering en een of twee excursies. Zo zijn er bezoeken
gebracht aan de bibliotheek van het Rijksmuseum (Amsterdam), Uitgeverij 010
(Rotterdam), de Bibliotheca Thysiana (Leiden) en de Librije (Zutphen). De
jaarvergadering en de excursies gaan vergezeld van interessante voordrachten over
boekhistorische onderwerpen.
In 1994 was de NBV medeorganisator van het congres Bladeren in andermans
hoofd. Over lezers en leescultuur. In 1997 organiseerde de NBV in samenwerking
met de universiteiten van Leiden en Nijmegen een driedaags congres over de
zeventiende-eeuwse uitgeversfamilie Elzevier. Samen met de Stichting Geschiedenis
Kinder- en Jeugdliteratuur organiseerde de NBV in 1999 het symposium Tot volle
waschdom. Nieuwe hoofdstukken voor de geschiedenis van de kinder- en
jeugdliteratuur. In 2001 organiseerde de NBV het congres Vijftig jaar
boekenuitgeverij in Nederland (1950-2000). Van de eerste drie congressen zijn de
bijdragen gebundeld. Enkele bijdragen aan het vierde congres zijn opgenomen in dit
Jaarboek.
De NBV geeft, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en de Koninklijke
Vereniging van het Boekenvak, de ‘Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse
boekhandel, nieuwe reeks’ uit. Inmiddels zijn zes delen verschenen:
1 G. Verhoeven, P.J. Verkruijsse (red.), Iovrnael ofte Gedenckwaerdige
beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van
Hoorn. Descriptieve bibliografie 1646-1996. Zutphen: Walburg Pers, 1996.
2 M. Keyser, J.F. Heijbroek, I. Verheul (red.), Frederik Muller (1817-1881).
Leven & werken. Zutphen: Walburg Pers, 1996.
3 J. Salman, Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en
handelswaar. Zutphen: Walburg Pers, 1999.
4 J. de Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de
achttiende eeuw. Zutphen: Walburg Pers, 1999.
5 B.P.M. Dongelmans, P.G. Hoftijzer, O.S. Lankhorst (red.), Boekverkopers van
Europa. Het 17de-eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier. Zutphen: Walburg
Pers, 2000.
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6 N. Wilholt, ‘Voor alles artiste’. Uitgeverij Stols en het literaire leven in het
Interbellum. Zutphen: Walburg Pers, 2001.
Andere delen zijn in voorbereiding. Leden kunnen bij verschijning de boeken met
korting aanschaffen.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de NBV staat open voor iedereen. Het lidmaatschapsgeld
bedraagt €25,- per kalenderjaar. De leden ontvangen daarvoor het Jaarboek en
uitnodigingen voor de ledenvergadering en de overige activiteiten. Voor studenten
geldt een contributie van €15,-. Instellingen en bibliotheken kunnen zich voor €35,op het Jaarboek abonneren. Eenieder die de vereniging op bijzondere wijze wil
steunen, kan donateur worden voor minstens €120,- per jaar.
U kunt zich opgeven als lid door een berichtje te sturen naar de secretaris, de heer
J. Salman, Bronckhorststraat 57, 2201 KV Noordwijk; email: jeroen.salman@let.uu.nl.
U krijgt een acceptgiro toegestuurd. Het lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar
en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het voor 1 december schriftelijk is opgezegd.

Nog leverbaar!
De meeste jaargangen van het Jaarboek zijn nog leverbaar. Ze bevatten tientallen
artikelen over onder meer onderzoek van Middelnederlandse handschriften, het eerste
educatieve kaartspel, boeken en lectuur in het Behouden Huys op Nova Zembla,
productie en verspreiding van pornografische romans, de achttiende-eeuwse
marskramer, moderne leeskringen, Ik, Jan Cremer als onverbiddelijke bestseller, het
fenomeen van de trilogie, enz. Er zijn, naast dit tiende Jaarboek, nog vier
themanummers verschenen, een over censuur in voorschrift en praktijk (1995), een
over het behoud van ons geschreven en gedrukte erfgoed (1997), een over elf eeuwen
boekcultuur in de Lage Landen (1999) en een over boekdistributie (2001).

Website en discussielijst
Nadere informatie over de activiteiten van de NBV, over de ‘Boekhistorische reeks’
en over het Jaarboek kunt u vinden op onze website: www.kb.nl/nbv.
Belangstellenden kunnen zich tevens gratis abonneren op de elektronische
discussielijst NBV-L; zie hierover www.kb.nl/infolev/nbv-l.
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