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“What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would 

be no one who wanted to read one.” (Postman, 1985, p. 7) 

 

1.  Inleiding 

De journalistiek is een kwetsbare bedrijfstak geworden. Het op advertenties gebaseerde 

verdienmodel van de journalistiek is door de digitalisering ingestort. Grote bedrijven als Google en 

Facebook trekken de adverteerders aan die vroeger op de krantenpagina’s te vinden waren 

(Waisbord, 2019). Die vrijgekomen ruimte op de advertentiepagina’s wordt echter niet ingevuld 

door nieuwsverslaggevers. Zij kunnen door de ingestorte advertentie-inkomsten minder goed 

betaald worden. Ook is de kloof tussen grote en kleine mediabedrijven duidelijker geworden. Voor 

de laatste categorie is het buitengewoon lastig journalistieke kwaliteit te waarborgen (Waisbord, 

2019). Daarnaast heeft digitalisering een verandering in de verhouding tussen professionals en 

publiek veroorzaakt.  

In deze journalistieke transitie zijn bepaalde takken van het beroep kwetsbaarder dan 

andere. Een van de meest kwetsbare journalistieke beroepsgroepen is die van de literatuurcriticus. 

Deze beroepsgroep lijkt niet alleen blootgesteld aan bovengeschetste bedreigingen, maar heeft ook 

met een verregaande ontlezing te maken. Het hoofdonderwerp van deze journalisten, het boek, 

heeft aan populariteit verloren. Een trend die in de jaren zeventig is begonnen met de opkomst van 

de televisie en door de introductie van steeds meer digitale media in een stroomversnelling is 

geraakt (Van der Voort, 1991). Tevens speelt het onderwijs een belangrijke rol in de Nederlandse 

situatie. Het onderwijssysteem faalt in het enthousiasmeren van kinderen voor literatuur en brengt 

ze niet de nodige literaire achtergrond bij (Verboord & Van Rees, 2003). De invloed van de ouders op 

het leesniveau van hun kinderen is ook merkbaar aanwezig volgens Verboord en Van Rees (2003). 

“The higher the parents’ reading level, the higher the child’s level.” (p. 297). 

Ook is het publiek meer omnivoor geworden. Voornamelijk de hogere sociaaleconomische 

klasse binnen de samenleving vindt meer en meer vermaak in culturele bezigheden die traditioneel 

aan de lagere klasse werden toegeschreven (Warde, Wright & Gayo-Cal, 2007). Peterson verwerpt 

met zijn concept van de culturele omnivoor de these van Bourdieu (1984). Bourdieus stelde dat 

cultuur fungeert als instrument om de eigen klasse te reproduceren. Peterson toont het tegendeel 

aan (Peterson & Kern, 1996). De literatuur heeft aan populariteit bij de hogere culturele klasse 

ingeboet. De zogenaamde “reading class” lijkt steeds kleiner te worden (Griswold, McDonnel, & 

Wright, 2005). De hogere culturele klasse consumeert meer en meer cultuur die van oudsher aan de 

lagere culturele klasse werd toegeschreven. Voorbeelden hiervan zijn populaire muziek, populaire 
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televisieprogramma’s en meer populaire literatuur, zoals weinig literaire romans en thrillers. Het 

onderscheid tussen literatuur en lectuur is ambigu. Van Dale zegt er het volgende over. Literatuur: 

alle proza-, poëzie- en toneelteksten van een bepaald niveau. (Van Sterkenburg, 1996). Lectuur: 

hetgeen gelezen kan worden. (Van Sterkenburg, 1996). 

Als laatste heeft ook de amateur tegenwoordig een stem die gehoord kan worden. Met de 

zogenaamde participatory turn is ook de burgerjouranlistiek ontstaan (Pasquali, 2011). De journalist 

heeft niet langer het primaat op nieuws; ook de geëngageerde burger kan zijn steentje bijdragen via 

het internet. 

Waar men vroeger de krant opensloeg voor een boekrecensie, zijn de mogelijkheden 

tegenwoordig veel diverser. Een voorbeeld is de website goodreads.com. Hier kunnen gebruikers 

hun mening over boeken geven en zelf een recensie schrijven (Thelwall & Kousha, 2017). Goodreads 

komt vaak niet in de buurt van een serieuze literaire recensie: gebruikers geven vooral een simpele 

mening over het boek. Vaak gaat dit niet verder dan ‘goed of slecht’, zonder degelijke literaire 

onderbouwing. Er zijn ook sites die serieuzere literaire kritieken publiceren. Een Nederlands 

voorbeeld is tzum.info, een website met een redactie die afgewogen journalistieke keuzes maakt om 

de kwaliteit te waarborgen. 

De literatuurcriticus lijkt het lijdend voorwerp in deze ontwikkelingen. Hij wordt van alle 

kanten bedreigd. Behalve de uitdagingen waar journalisten mee te kampen hebben, heeft de 

boekbespreker daar bovenop nog met bovenstaande problematiek te maken: ontlezing, de gevolgen 

van culturele omnivoriteit en concurrentie van amateurcritici. Daardoor gaat de boekbespreker, als 

deze trends door blijven zetten, een onzekere toekomst tegemoet. 

 

Dit onderzoek richt zich op de positie van de literatuurcriticus in een veranderende maatschappij en 

een veranderend medialandschap. Daar hoort de volgende onderzoeksvraag bij: hoe zien 

professionele literatuurcritici de toekomst van hun vakgebied voor zich? De drie subvragen 

concentreren zich ieder op één van de domeinen van verandering die eerder zijn besproken: 1) Wat 

is de positie van de literatuurcriticus in een maatschappij die steeds minder leest? 2) Hoe speelt de 

literatuurcriticus in op een omnivoor publiek? 3) Wat is de positie van de literatuurcriticus in het 

journalistieke veld dat mede door amateurs wordt bepaald? 

Met deze deelvragen geef ik antwoord op mijn hoofdvraag en volgt een beeld van hoe 

literaire critici bedreigingen voor hun vak ervaren. Deze bevindingen worden hierna getoetst aan de 

theorie die er over de bedreigingen bestaat. Interessant is om te zien of de bedreigingen in de 

praktijk ook ervaren worden en zo ja in welke mate. Daar geeft deze studie een antwoord op.  
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Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 

Dit onderzoek draagt bij aan de wetenschappelijke discussie door Nederland als specifieke casus te 

bespreken en door de toekomstgerichtheid van de studie. Onderzoek naar bovenstaande thema’s is 

uitgebreid gedaan. Bijvoorbeeld een studie van Van de Voort (1991) over ontlezing in Nederland. De 

invloed van ontlezing, culturele omnivoriteit en de concurrentie op de literatuurkritiek is nog niet 

eerder onderzocht. Een onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse literaire kritiek is in deze 

benadering nieuw. Alleen al om die reden van wetenschappelijke uitbereiding en volledigheid is dit 

onderzoek interessant. 

Dan het maatschappelijk en wetenschappelijk belang van de kunstkritiek. Literatuurkritiek is 

een vorm van kunstkritiek. Sinds de 18e eeuw maakt de kunstkritiek, samen met kunsttheorie en de 

kunstgeschiedenis, deel uit van de kunstwetenschap (Smolina et al., 2017). Een verder onderzoek 

naar die kunstkritiek is daardoor inherent interessant voor de kunstwetenschap en daarmee 

wetenschappelijk relevant. De maatschappelijke relevantie en functie is die van het waarborgen van 

de kwaliteit. “Art criticism has the function of the organ of self-reflection of artistic culture.” 

(Smolina et al., 2017). De kunstkritiek heeft op deze manier een belangrijke functie in het 

beoordelen van kunst: wanneer is iets goed en wanneer niet? Zonder kunstkritiek zou er geen 

kwalitatieve meetlat voor kunstproducties bestaan. Ook heeft het een belangrijke educatieve 

functie. “The text of art criticism performs the function of the educational bridge, which translates 

the ideal of artistic culture to the person-viewer.” (Smolina et al., 2017). Zonder kunstkritiek is het 

kortom niet mogelijk het publiek iets over de waarde en de functie van kunst bij te brengen. 

Daarnaast is het maatschappelijk belang van deze studie het onderzoeken van de 

toekomstbestendigheid van een beroepsgroep: heeft de literaire criticus of de boekbespreker in spé 

straks nog carrièremogelijkheden, of zijn die beperkt? Dit onderzoek hoopt op vragen als deze een 

antwoord te formuleren en zo ook aan het maatschappelijk belang bij te dragen. Hoewel deze vraag 

natuurlijk voornamelijk interessant is voor de literaire critici zelf, zou het ook liefhebbers van 

literaire kritieken en krantenredacties aan het denken kunnen zetten. 

 

De literatuurcriticus 

Een belangrijke verduidelijking aan het begin van dit onderzoek is wie er volgens de in deze scriptie 

gehanteerde definitie binnen de beroepsgroep van de literaire critici valt en wie niet. Hier volgt een 

definitiebepaling van de literatuurcriticus. Critici die aan deze omschrijving voldoen kunnen aan de 

studie meenemen: 
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- De literatuurcriticus dient een opleiding te hebben genoten in de literatuur of literaire 

kritiek. Dit kan bijvoorbeeld literatuurwetenschappen zijn of de studie Nederlands.  

- En/of een betaalde functie te hebben bij een traditioneel medium. Dat betekent iemand die 

via oude media over boeken publiceert. Traditionele media zijn kortgezegd de krant, de 

radio en de televisie (Mets, 1998). ‘Oude media’ wordt als synoniem voor traditionele media 

gebruikt.  

- Voor deze studie dient de literaire criticus geschreven kritieken te publiceren. Dat is ook de 

primaire vorm waarin de boekbespreker publiceert. 

 

Onderzoeksmethode 

In deze studie wordt gebruik gemaakt van het interview als onderzoeksmethode. De respondenten 

zijn allen literatuurcritici die aan de hierboven beschreven criteria voldoen. 

 

Hoofdstukstructuur 

De hoofdstukstructuur van deze masterscriptie ziet er als volgt uit: hoofdstuk 1 van de scriptie 

betreft de introductie. Dit is een introductie in het onderzoeksveld en de literatuurjournalistiek in 

het algemeen. Daarna volgt hoofdstuk 2, het theoretisch hoofdstuk. Hierin wordt de theorie achter 

de geschetste bedreigingen besproken. Ook is er aandacht voor eerder onderzoek naar de toekomst 

van de literaire kritiek. Dit hoofdstuk vormt de theoretische basislaag voor dit onderzoek. In 

hoofdstuk 3 volgt de methodologie. In dit deel beschrijf ik hoe het interview idealiter afgenomen 

wordt, licht ik mijn interviewmethode toe en presenteer ik mijn topic list. Tevens wordt in dit deel 

beschreven hoe de interviews geanalyseerd gaan worden. Hoofdstuk 4 gaat over de resultaten van 

dit onderzoek. Aan de hand van de interviews probeer ik patronen te ontdekken die ik in de 

resultatensectie zal rapporteren. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5, volgt een conclusie en 

discussie. Daar volgt een antwoord op mijn hoofdvraag en wordt bekend wat de resultaten hebben 

opgeleverd. Verder bespreek ik mogelijkheden voor verder onderzoek. 
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2.  Theorie 

In dit hoofdstuk wordt de theorie rondom de literatuurkritiek en haar bedreigingen besproken. Het 

hoofdstuk start met een definiëring van het concept literatuur. Om literaire kritiek te begrijpen is het 

vanzelfsprekend essentieel haar studieobject, de literatuur, duidelijk te definiëren. Hierna volgt een 

verhandeling over de algemene theorie rondom de kunstkritiek, waar de literaire kritiek een 

subcategorie van is. Na deze paragraaf volgen de drie paragrafen over bedreigingen voor de literaire 

kritiek. Achtereenvolgens zijn dat: een paragraaf over ontlezing, een over culturele omnivoriteit en 

een over concurrentie van amateurs. Het hoofdstuk sluit af met een korte conclusie en discussie. 

 

Literatuur 

Hoewel iedereen zich een voorstelling kan maken van wat literatuur is, ontbreekt een eenduidige 

definitie. Sommigen stellen dat literatuur simpelweg alles dat geschreven is inhoudt, anderen 

definiëren de literatuur voornamelijk als kunstvorm. Door deze laatste definitie te hanteren valt ook 

de het gesproken woord binnen de omschrijving (Bressler, 1994). De literatuurkritiek houdt zich met 

literatuur in de breedste zin van de betekenis bezig. 

De vraag ‘wat is literatuur?’ wordt al jaren gesteld. Een eenduidig antwoord is nooit 

geformuleerd, maar de discussie over de betekenis van literatuur geeft wel enige inzichten. Filosoof 

Jean-Paul Sartre legt in zijn Qu’est-ce que la littérature (1948) uit wat volgens hem het doel van 

literatuur is. Het doel van een prozawerk, zo stelt Sartre, is proberen de lezer op iets buiten het werk 

te wijzen. Op die manier kan proza tot engagement leiden en dat is het hoogste doel van literatuur. 

Engagement leidt namelijk tot verandering (1948). Het doel van literatuur zou volgens Sartre bij het 

volgen van deze redenering dus het aanjagen van verandering zijn. Anno 2021 heeft de discussie 

over de betekenis van literatuur een andere, minder filosofische en meer praktische wending 

gekregen. Het volgende voorbeeld illustreert dat. 

In zijn boek De Literatuur Draait Door begint literatuurhistoricus Sander Bax met een 

anekdote over een televisieruzie bij De Wereld Draait Door. De discussie wordt gevoerd tussen 

Connie Palmen en Saskia Noort. Palmen beschuldigt Noort ervan geen literatuur te schrijven. Bax 

memoreert een uitspraak van Palmen op het boekenbal van 2009: “Scheer je weg, nietsnutten in het 

land van de literatuur, donder op.” (Bax, 2019, p. 4). Een uitspraak van Palmen die aan onder andere 

Saskia Noort gericht was. Het gesprek wordt echt interessant als Noort in de tegenaanval gaat. Ze 

kiest niet voor verwijten aan het adres van Palmen, maar vraagt haar in alle bescheidenheid uit te 

leggen wat dan wel literatuur is. Palmen, die het concept net zelf de discussie binnen geholpen 



 9 

heeft, staat met haar mond vol tanden. Haar traditionele kijk op de definitie van literatuur – teksten 

moeten tegendraads zijn, een zekere vernieuwing in zich meedragen en bovenal een fictioneel 

karakter hebben – wordt als elitair afgedaan (Bax, 2019). 

De kwestie wat ‘literatuur’ inhoudt is al zo oud als het bestaan van het literaire werk en de 

term. Op middelbare scholen wordt tegenwoordig binnen de sectie Nederlands uitgebreid 

gediscussieerd over welke boeken er op de literatuurlijst mogen. Kluun is een schrijver die in deze 

discussies vaak centraal staat. Of hij literatuur schrijft is een punt van discussie (Bax, 2019). 

Anderzijds is het ook een discussie die binnen het vak van de literaire kritiek speelt. Meerdere 

recensenten die aan dit onderzoek deelgenomen hebben, geven aan vaak van dit soort discussies 

gevoerd te hebben. Ook hier werd Kluun vaak als voorbeeld genoemd, maar bijvoorbeeld ook over 

mateloos populaire boeken als Vijftig Tinten Grijs – een erotische roman van E.L. James – is op 

literaire redacties gediscussieerd. Problematisch werd het om boeken als Vijftig Tinten Grijs met 

literaire criteria van een beoordeling te voorzien. Deze worsteling met het begrip is relevant voor dit 

onderzoek. Wat literatuur is wordt namelijk niet behandeld in deze studie. Het gaat er in de eerste 

plaats om wat literair recensenten tot literatuur rekenen: de literatuur die zij bespreken is subject 

van de onderzochte groep.  

 

Kunstkritiek en literaire kritiek 

“The role of interpretation is to make sense of a work, to posit a meaning.” (Anderson, 1993, p. 202). 

De kunstkritiek gaat om betekenis geven aan een kunstwerk, zegt filosoof Tom Anderson. Maar op 

wat voor manier beoordeelt een criticus kunst? Binnen de meeste journalistieke disciplines is 

neutraliteit het hoogste ideaal – of in ieder geval het nastreven van neutraliteit. Dat is in de 

kunstbeoordeling minder het geval. De kunstjournalist dient juist de capaciteit te hebben een goed 

onderbouwde, subjectieve analyse te geven (Hellman & Jaakkola, 2012). Dat geldt ook voor de 

literaire kritiek. 

Het is als literatuurcriticus lastig om literaire producties sec te beoordelen: objectiviteit is 

een onhaalbaar journalistiek ideaal, waardoor de literatuurcriticus eigen politieke en culturele 

overtuigingen mee kan nemen in het beoordelen van literatuur (Posner, 2008). Het begrip 

objectiviteit krijgt binnen de literatuurkritiek een andere betekenis dan het in de bredere 

journalistiek heeft. Waar neutraliteit een belangrijk onderdeel van objectiviteit is in de meeste 

journalistieke disciplines (Hoxha & Hanitzsch, 2018), is neutraliteit veel minder van belang in de 

literatuurkritiek en kunstkritiek in het algemeen. Een criticus heeft een eigen smaak en etaleert deze 

ook in zijn werk. Filosoof John Dewey  dacht in de jaren dertig dat de natuurlijke respons van een 



 10 

individu die naar kunst keek er een oordeel over vellen was. Kunst bekijken zonder er iets van te 

vinden was volgens Dewey niet mogelijk (2005). Voor de kunstcriticus is het ondoenlijk om een 

oordeel van beschrijving en interpretatie te onderscheiden. Deze processen vinden tegelijkertijd 

plaats (Anderson, 1993). Kunstcritici rekenen zichzelf tot de journalisten, maar onderscheiden zich in 

een verbondenheid met hun onderwerp.  

De kunstkritiek heeft invloed op het werk dat wordt besproken (Harries & Wahl-Jorgenson, 

2007). Deze invloed is significant: de culturele invloed van kunstcritici is dusdanig groot, dat ze ook 

wel ‘co-auteurs van kunst’ worden genoemd (Janssen & Verboord, 2015). Een kunstwerk valt of 

staat met een beoordeling van een criticus. Als een onbekende kunstenaar plotseling aandacht krijgt 

op de kunstpagina’s van een grote krant, kan dat van cruciale invloed zijn op het succes van een 

artistieke productie. Volgens Janssen en Verboord is die waarde symbolisch: “Cultural mediators add 

symbolic value to culture, whether they are involved in the material production, distribution, or 

evaluation of culture.” (2015, 2). Dit proces van het toevoegen van waarde wordt ook wel 

gatekeeping genoemd: een poortwachtersfunctie. De kunstcriticus heeft de mogelijkheid om een 

artistieke carrière mede vorm te geven: “Gatekeeping refers to the capacity of mediators to exclude 

or promote.” (Janssen & Verboord, 2015, p. 4). Want behalve een artistieke carrière een duw in de 

goede richting geven, kan de kritische kunstbeoordelaar ook een slechte recensie publiceren. Dat 

kan voor een kunstenaar desastreuze financiële en artistieke gevolgen hebben. 

Zoals Dewey in 1934 al aanstipte, kijkt een kunstcriticus niet objectief naar een kunstwerk. 

Postmoderne theorie betoogt dat sinds het ontstaan van de wetenschap de term neutraliteit pas 

betekenis heeft gekregen. Voor de opkomst van de wetenschap is het idee dat iemand iets neutraal 

zou kunnen beoordelen nooit aan de orde gekomen. (Eco, 1986). Omdat een beoordeling dus 

verstrekkende gevolgen kan hebben – in zowel negatieve als positieve zin – wordt dit soms als 

oneerlijk ervaren. Als kunst grotendeels een kwestie van smaak is, welk recht heeft een recensent 

dan om een kunstwerk af te kraken?  

In zijn The institutional foundation of a critic’s connoisseurship beschrijft socioloog Kees van 

Rees hoe de beoordelingsprocedure van kunstcritici samenhangt met persoonlijke smaak (1989). 

Het proces van beoordelen gaat volgens Van Rees in drie stappen: beschrijven, interpreteren, 

evalueren. Al deze stappen zijn volgens Van Rees doordrenkt van persoonlijke smaak. Die komt bij 

beschrijven naar voren en dat speelt een rol in de interpretatie en de evaluatie (Van Rees, 1989). Het 

probleem is hier dat het critici ontbreekt aan een betrouwbaar meetinstrument om waarde aan 

kunst toe te kennen: “They have to distinguish themselves in order to gain prestige as a 

connoisseur.” (Janssen & Verboord, p9). 
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Door deze significante invloed op de besproken schrijver of kunstenaar in het algemeen, 

speelt de kunstcriticus een belangrijke rol in het al dan niet een succes worden van een kunstwerk. 

Een boekrecensie is een soort productbespreking: voldoet het boek aan de verwachtingen, wat is de 

kwaliteit en raadt de recensent het aan het publiek aan (Clement, Proppe & Rott, 2007)? Een goede 

kritiek heeft in de regel evenveel invloed op de verkoopcijfers van een boek als de door de uitgever 

opgezette PR-campagne (Clement et al., 2007). Hierdoor fungeren kunstcritici niet alleen als 

klankbord, maar hebben ze ook daadwerkelijk een verstrekkende invloed op de vraag of een 

productie het qua verkoop goed doet. 

De criticus heeft, kortom, verregaande invloed op het succes van een artistieke productie. Of 

een artistieke productie het goed gaat doen, hangt volgens Joy en Sherry (2003) af van drie partijen: 

“However, success in the arts both material and symbolic, is dependent as much on the artists 

themselves, and on independent experts as on consumers.” (p. 156). Interessant is dat een criticus 

dezelfde status wordt toegedicht als een academicus, een wetenschapper (Joy & Sherry, 2003). 

Beide hebben een status als expert die door het publiek als betrouwbaar erkend wordt. Hoewel bij 

de criticus de eigen mening bepalend is voor de evaluatie van een werk en de wetenschapper 

volgens strikte, objectieve methoden te werk gaat – is de status van de twee beroepsgroepen 

vergelijkbaar (Debenetti, 2006). De criticus speelt een cruciale rol in het informeren van het publiek. 

Omdat de kwaliteit van een boek nog onbekend is op de dag dat het uitkomt – het ligt dan in 

sommige gevallen wel in grote getalen in de winkel, maar niemand heeft het nog gelezen – is de 

literaire criticus van belang. Die beoordeelt een boek en heeft, als het publiek zich er iets van wil 

aantrekken, invloed op het al dan niet een succes worden van de publicatie (Clement et al., 2007). 

De criticus speelt dus onmiskenbaar een grote rol in het al dan niet populair worden van een 

boek of literair werk. Een recent voorbeeld is Ik lach om niet te huilen, een boek uit 1984 van Lex 

Kroon. Toen schrijver Özcan Akyol in de huid van recensent kroop om het boek opnieuw aan te 

prijzen, vanwege de diepe indruk die het vroeger op hem gemaakt heeft, volgde een stormloop op 

de nieuwe uitgave van het literaire werk (Akyol, 2021). Maar deze paragraaf laat zien dat het ook 

een andere kant op werkt. In de volgende paragraaf wordt ontlezing besproken: een ontwikkeling 

die verregaande gevolgen voor de literaire kritiek en de boekensector heeft.  

 

Ontlezing 

Ontlezing is een van de ontwikkelingen die het beroep van de literatuurcriticus bedreigen. Een niet-

lezend persoon zal immers weinig interesse hebben in een uitgebreide evaluatie van een boek dat 

hij zelf toch nooit zou lezen. Een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over de leestijd van de 
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gemiddelde Nederlander in de periode van 1955 tot 1995, geeft aan dat de gemiddelde tijd die een 

Nederlander ’s avonds en in het weekend leest is afgenomen van 5 naar 2,8 uur per week 

(Kraaykamp & Knust, 1996). De steeds prominentere plaats van het televisietoestel in het leven van 

mensen, in zowel letterlijke als figuurlijke zin, zou het lezen naar de achtergrond hebben verdreven. 

Deze trend zet zich in de jaren na 1995 voort, hoewel de totale omvang van de ontlezing dan af lijkt 

te nemen. 

Wel wordt er minder gelezen als vrijetijdsbesteding. De tijd die voorheen aan lezen voor 

plezier werd besteed, wordt meer en meer ingenomen door informatief lezen (Wennekers, 

Huysmans & De Haan, 2018). Ook in de periode van 1995 tot 2018 neemt de totale leestijd af, 

hoewel de daling afvlakt (Wennekers Huysmans, & De Haan, 2018). Opvallend is dat de groep 

jongeren in de leeftijd 13-19 jaar met afstand het minste leest van alle groepen. Ook dit is een 

negatieve ontwikkeling voor de toekomst van de literatuurcriticus. De generatie die in de toekomst 

boeken moet gaan kopen lijkt het lezen verleerd te zijn (Wennekers Huysmans, & De Haan, 2018). 

Het Rapport Lees:Tijd van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien dat de trend doorzet 

tussen 2006 en 2016. Onderstaande tabel toont dat het aantal leesuren dat een gemiddelde 

persoon per week aan boeken besteedt in die periode nauwelijks is afgenomen, maar dat wel veel 

minder mensen een boek openslaan. In 2006 las 44% wel eens boek en besteedde daar gemiddeld 

2.9 uur per week aan. In 2016 is dit percentage gereduceerd tot een schamele 29%. De leestijd 

onder die 29% is nagenoeg gelijk gebleven: 2.8 uur ten opzichte van de 2.9 uit 2006. (Wennekers 

Huysmans, & De Haan, 2018). 

 

 

 2006 2006 2011 2011 2016 2016 

Boeken Lezers % Leestijd 

lezers (uren 

per week 

Lezers % Leestijd 

lezers (uren 

per week 

Lezers % Leestijd 

lezers (uren 

per week 

Boeken 44 2.9 26 2.9 29 2.8 

Kranten 66 2.6 49 2.6 40 2.9 

Tabel 1: Bron: Wennekers, Huysmans, & De Haan, 2018. 
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Een schrikbarend beeld dat niet verrast. In de periode van 2006 tot 2016 zijn de mogelijkheden tot 

culturele tijdsbestedingen door de opkomst van de smartphone en het grootschalig gebruik van 

internet toegenomen. Een fenomeen dat in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk uitgebreid 

besproken zal worden. De ontlezing die hier wordt beschreven heeft grote gevolgen, niet alleen voor 

de boekenbranche. 

Lezen en schrijven is een basisvaardigheid in de moderne samenleving. Zonder de 

mogelijkheid je in schrift uit te kunnen drukken of het geschreven woord te begrijpen, is het lastig in 

de maatschappij mee te draaien (Johnsson-Smaragdi & Jönsson, 2007). Ondanks de verregaande 

modernisering van de samenleving, is laaggeletterdheid een groot probleem, ook in Nederland. In 

2016 waren er ongeveer 1.3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dat komt 

neer op 12% van de volwassen bevolking (Klei-van Kleffens & Smit, 2016). Ontlezing in de letterlijke 

betekenis van het woord. 

Ontlezing wordt al jaren bestudeerd en het fenomeen is aan meerdere oorzaken 

toegeschreven. In de jaren ’80 en ’90 werd de oorzaak voor ontlezing in het falen van het 

onderwijssysteem en de opkomst van de televisie gezocht (Verboord & Van Rees, 2003). In 

Nederland zou het middelbaar onderwijs er niet in slagen om jongeren van degelijk leesonderwijs te 

voorzien. En zonder die basis volgt ontlezing (Verboord & Van Rees, 2003). Een proces van 

zogenaamde ‘culturele socialisatie’. Die wordt door Ganzeboom en De Graaf als volgt uitgelegd: 

“Cultural socialization theory states that the more experienced people are in a certain cultural genre, 

the more they will participate in this genre later in life (p. 284).” Krijgen jonge mensen lezen niet 

vanuit huis mee, dan zijn ze in hoge mate van de schoolsituatie afhankelijk (Verboord & Van Rees, 

2003). 

Waardoor de ontlezing veroorzaakt wordt is een lastig thema. Onderzoek wijst uit dat dit 

vaak te maken heeft met leesgedrag van ouders. Johnsson-Smaragdi, & Jönsson (2001) kwamen tot 

de conclusie dat het tv-kijk gedrag van ouders vaak door kinderen wordt overgenomen. Hoe meer 

een ouder televisie kijkt, hoe meer televisie de kinderen gaan kijken in hun latere leven. En dit 

televisiekijken heeft directe gevolgen voor het leesgedrag en de tijd die kinderen lezend 

doorbrengen. Lezen is vaak iets dat kinderen op school wordt aangeleerd en leerkrachten hebben 

daarin een grote invloed op hun leerlingen. “Nevertheless, it is still commonly believed that teachers 

who value literature the most are also the best at inspiring their students to read.” (Skaar, Elvebakk 

& Hegdal Nilssen, 2017). 

Dit wordt onderschreven door socioloog Pierre Bourdieu (1984). Volgens hem moet er in 

een vroeg stadium literaire aanleg gecreëerd worden. Hij noemt die zogenaamde “reading 
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socialisation” een “highly reproductive process”. (Verboord & Van Rees, 2003, p. 285): hoe eerder 

iemand leert lezen, hoe groter de kans dat diegene het in zijn latere leven blijft doen. Een 

interessant gegeven, dat hier sterk mee samenhangt, is dat het leesniveau van ouders dat van hun 

kroost sterk beïnvloedt. Hoe hoger het leesniveau van een ouder, hoe beter hun kinderen in de regel 

kunnen lezen (Verboord & Van Rees, 2003, p. 298).  

Maar hoe ontlezing ook ontstaat, feit is dat de literaire criticus erdoor beïnvloed wordt. Is 

het niet direct – ontlezing betekent ook minder krantenlezers – dan is het wel indirect. Het 

onderwerp van de boekbespreker, het boek, is minder populair geworden en dat beïnvloedt het 

werk van de criticus. Dat tussen 2006 en 2016 het aantal boeken-lezende mensen met maar liefst 

15% is afgenomen is een slecht teken voor de boekbespreker (Wennekers, Huysmans, & De Haan, 

2018). De intensieve lezer wordt ouder en niet vervangen door de jongere generatie (Griswold et al., 

2005). 

 

Culturele omnivoriteit 

Ook is het van belang in acht te nemen hoe het publiek veranderd is en hoe de 

literatuurjournalistiek daarop heeft ingespeeld en er momenteel aandacht aan besteedt. In deze 

ontwikkeling staat het begrip culturele omnivoriteit centraal. Een groot deel van de populatie van 

Westerse landen houdt van een grotere diversiteit aan cultureel aanbod dan ze voorheen deden. De 

term is afkomstig van socioloog Richard Peterson (1992), die betoogt dat mensen met een hogere 

sociaal-culturele status ook populaire cultuur consumeren. Tot 1992 werd aangenomen dat de 

massa van populaire cultuur hield en de elite van elitaire cultuur. Peterson stelt dat deze kijk op 

media niet meer actueel is en dat het univore publiek tegenwoordig meer omnivoor is (1992). 

Voornamelijk de hogere klasse binnen de samenleving vindt meer en meer vermaak in culturele 

bezigheden die traditioneel bij de lage sociale klasse populair waren (Warde, Wright & Gayo-Cal, 

2007). Doordat het idee van Bourdieu (1984) dat cultuur fungeert als instrument om de eigen klasse 

te reproduceren is genuanceerd door de these van de culturele omnivoor van Peterson (Peterson & 

Kern, 1996), heeft de literatuur aan populariteit bij de hogere culturele klasse ingeboet. De 

zogenaamde “reading class” lijkt steeds kleiner te worden (Griswold et al., 2016). 

De etymologie van de culturele omnivoor heeft als oorsprong de biologische betekenis van 

het woord: de culturele omnivoor wordt omnivoor genoemd omdat hij alle cultuur consumeert. Dit 

idee van Peterson daagt de notie van een samenhang tussen sociaaleconomische positie en 

culturele interesse uit (Ward, Wright & Gayo-Cal, 2007). 
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Culturele omnivoriteit heeft in de praktijk gevolgen voor de literatuurcriticus. Het elitaire 

publiek dat hij altijd bediende houdt zich ook met populaire cultuur bezig, waardoor het aandeel 

aandacht voor literatuur vermindert. Het model van de culturele omnivoor geldt in mindere mate 

voor de massa die zich ook op elitaire cultuur zou richten (Ward, Wright & Gayo-Cal, 2007). Hoe 

meer opties er zijn voor andere vormen van cultureel vermaak, des te minder er door de culturele 

bovenlaag van de samenleving gelezen wordt. De toename in mogelijkheden om vrije tijd te 

besteden – Netflix, Youtube, et cetera – heeft eraan bijgedragen dat het boek minder populair is 

geworden (Verboord & Van Rees, 2003). 

Het internet heeft een grote rol gespeeld in het proces van culturele omnivoriteit. 

Weliswaar heeft het geen directe invloed gehad op de leestijd: mensen die internet gebruiken lezen 

niet minder dan mensen die geen internet gebruiken (Griswold et al., 2005). De meest intensieve 

lezers zijn zelfs internetgebruikers (Griswold, & Wright, 2004). Mensen die internetten zijn constant 

aan het lezen: het nieuws, een recept of een routebeschrijving. Ten koste van totale leestijd gaat het 

dus door het internet niet, ten koste van boekenleestijd wel (Griswold et al., 2005). Een reden 

daarvoor is dat de mogelijkheden tot cultuurconsumptie op internet oneindig zijn. Sommige mensen 

consumeren meer verschillende soorten cultuur dan anderen – er zijn mensen die alleen video’s op 

YouTube kijken, maar er zijn er genoeg die dat met het lezen van een online magazine of het 

luisteren naar muziek combineren. De culturele omnivoor gaat daarnaast ook soms nog naar live 

optredens en toneeluitvoeringen. Ze hebben, kortom, een divers portfolio aan cultureel kapitaal 

(Erickson, 1996). 

Internet is een toevoeging aan andere culturele activiteiten geworden. Zo wijst een NEA 

(National Endowment for the Arts, een Amerikaans cultureel onderzoeksinstituut) uit dat mensen 

die literatuur consumeren ook vaker musea bezoeken (Griswold et al., 2005). En daar komt internet 

dan nog eens bovenop. Omdat de totale vrije tijd van mensen niet is toegenomen sinds de komst 

van het internet, moet er in evenveel tijd aan meer culturele hobby’s aandacht worden besteed. 

In een ander onderzoek van de NEA wordt de link tussen culturele omnivoriteit en een 

afname van het aantal leesuren duidelijk: “And yet, even cultural omnivores have limits to their time 

and energy. Although the evidence is mixed, surveys like that of the NEA suggest a decline in at least 

some of the time people spend reading in the late twentieth century. The new media including not 

just the internet but also various electronic forms of entertainment, are plausible competitors for 

time and attention. The NEA study, although it did not directly ask if people substituted Internet 

surfing for reading, notes that the major drop in literary reading occurred in the 1990’s, the same 

time when large numbers of people were discovering the Internet.” (Griswold et al., 2005, p. 138). 
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Een ontwikkeling die sterk samenhangt met een diversere culturele tijdsbesteding is een 

verandering in de krantenpagina’s. Daar speelt zich de facto hetzelfde af: omdat men in meer 

verschillende soorten cultuur geïnteresseerd is, worden de culturele krantenpagina’s ook diverser. 

Er is nu aandacht voor Netflix-series en ook bijvoorbeeld games. In het boek Enter Culture, Exit Arts? 

Van Purhonen et al. (2019) worden de culturele krantenpagina’s van 1960 tot 2010 onderzocht. De 

academici registreren een opvallende trend: wat in 1960’s kunstpagina’s waren, zijn vandaag de dag 

cultuurpagina’s. In de breedste zin van het woord (Purhonen et al., 2019). 

De ‘hoge kunsten’ of highbrow arts genieten traditioneel veel aanzien: klassieke muziek, 

poëzie en opera geven een zekere status aan mensen die deze vormen van cultuur consumeren. Ook 

zijn het kunstvormen die uitgebreid van geld voorzien worden door fondsen en allerlei subsidies 

(Purhonen et al., 2019). Wat hoge cultuur is, is niet universeel, maar dat geldt ook voor lage cultuur. 

Het is een ontwikkeling die steeds verandert (Lamont, 2012). Onderstaande tabel laat een 

onderzoek zien onder een kleine 13.000 edities van Europese kranten. Interessant is dat het aandeel 

voor besproken boeken in de periode van 1960 tot 2010 eigenlijk niet is afgenomen: van 18.7% naar 

18.6. Een hoopgevende trend (Purhonen et al., 2019). Ondanks dat er in de maatschappij minder 

gelezen wordt, lijken de boekenpagina’s dus niet te verdwijnen. En dat is opvallend. Theater, dat in 

het onderzoek van Purhonen et al. (2019) ook bestudeerd is, is in de periode van 1960 tot 2010 ook 

een stuk minder populair geworden. Dat is in tegenstelling tot literatuur wel degelijk in de 

krantenaandacht terug te zien. Van 20.1% van de culturele pagina’s in 1960 naar 4.0% in 2010.  

 

 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Literature 18.7 10.6 19.8 18.2 20.5 18.6 

Tabel 2: aandacht voor de literatuur in culturele bijlages in procenten. Bron: Purhonen et al., 2019. 

 

Het publiek is in de afgelopen decennia meer en meer omnivoor geworden. De opkomst van het 

internet heeft de diversiteit in culturele tijdsbestedingen – naast de eerdere opkomst van televisie 

en nog veel eerder radio – enorm doen toenemen. Interessant is dat daar vooralsnog op de culturele 

krantenpagina’s weinig van terug te zien is. Daar is procentueel nog evenveel aandacht voor 

literatuur als zestig jaar geleden. In absolute zin is de aandacht voor de hoge kunsten en de 

literatuur wel kleiner geworden dan zestig jaar geleden. (Purhonen et al., 2019). 
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Amateurs in het professionele werkveld 

Een laatste ontwikkeling die mogelijk gevolgen heeft voor de literaire journalistiek en de 

kunstjournalistiek, is de opkomst van de amateur in het professionele werkveld. Dat begint in de 

jaren ’90 in de Verenigde Staten. Een stroming binnen de journalistiek vreesde dat het journaille zich 

steeds verder zou vervreemden van het publiek. Het idee van deze journalistieke stroming, de civiele 

journalistiek, was het in het midden plaatsen van het publiek (Drok, 2015). Begin jaren 2000 komt de 

burgerjournalistiek op: journalistieke producties die door het publiek zelf gecreëerd worden (Drok, 

2015). De gebruiker levert hier zelf inhoud. In het geval van literatuurkritiek kan dit gaan over een 

website als goodreads.com, of de reviewrubriek bij websites waar literatuur te koop is zoals bij 

Bol.com. Een serieuzer medium is bijvoorbeeld Tzum.info, waar schrijvers op basis van kwaliteit 

uitgekozen worden om voor het medium te schrijven. Dat is een site met echte recensies.  

Toen in 1990 het internet ontstond, diende zich de mogelijkheid voor een uitbereiding van 

de culturele publieke sfeer aan (Kammer, 2015). Dit heeft ook invloed gehad op de kunstkritiek, die 

door het bereik dat amateurs plotseling hadden voor een deel uit professionele handen is genomen. 

Deze amateurcritici hebben soms verstand van zaken, waardoor ze voor professionele critici niet 

onderdoen (Kammer, 2015). Hierdoor wendt het publiek zich steeds vaker tot de amateur om 

inzichten in culturele producties te krijgen en raakt de positie van de professionele criticus in het 

gedrang (Kammer, 2015). 

In wezen is deze verandering een kwestie van autoriteit: de intrede van de amateur in het 

culturele recensentenlandschap heeft te maken met een verschuiving van autoriteit (Kristensen & 

From, 2015). Volgens Furedi (2013) staat autoriteit gelijk aan bereik en geloofwaardigheid. “Those in 

authority are presumed to have ‘power over the opinions of others’, they have power to ‘inspire 

belief’ and a ‘title to be believed’.” (p. 9). 

Socioloog Max Weber heeft het in zijn werk Economy and Society (1978) over drie 

verschillende soorten autoriteit: traditionele, rationele en charismatische. Die laatste twee zijn 

relevant voor dit onderzoek naar autoriteit van een cultureel crticus. Rationele autoriteit is 

gebaseerd op regels en afspraken die bepalen wie er een machtspositie hebben. Bij de culturele 

kritiek is dit wie er volgens formele criteria als culturele critici beschouwd worden en mogen 

worden. Het gaat hier expliciet niet om een specifiek, individueel persoon, maar om wie er volgens 

de afspraken autoriteit heeft (Weber, 1978). De tegenhanger van rationele autoriteit is 

charismatische autoriteit. Hier wordt autoriteit verleend aan een persoon die als ‘exceptioneel’ 

wordt beschouwd. (Weber, 1978). Een voorbeeld dat samenhangt met dit onderzoek is Matthijs van 

Nieuwkerk, die een boekenrubriek in De Volkskrant heeft. Van Nieuwkerk is niet geschoold in het 
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boekenvak, maar zijn status als bekende Nederlander is voldoende om het publiek van zijn gelijk te 

overtuigen. 

Het bruggetje naar de these van Bax (2019), besproken in de inleiding van dit hoofdstuk, is 

dan ook snel gemaakt. Wat Bax betoogt is dat de autoriteit van de schrijver sinds halverwege de 

twintigste eeuw sterk afhankelijk is geworden van het geven van succesvolle televisieoptredens. De 

schrijver moet zich niet alleen als kunstenaar profileren, maar ook intellectueel, opiniemaker en 

sympathieke persoonlijkheid (Bax, 2019). De vorm van autoriteit waar Bax op doelt is charismatische 

autoriteit. En charismatische autoriteit is sinds de opkomst van de televisie en later ook het internet 

steeds belangrijker geworden (Weber, 1978). Het hierboven genoemde voorbeeld van Van 

Nieuwkerk sluit daarop aan: hij geniet een zekere status als boekbespreker vanwege zijn verworven 

charismatische autoriteit. Hij is populair en mensen zijn geneigd hem serieus te nemen. 

Nu behoeft het verband tussen concurrentie van amateurs en charismatische autoriteit 

uitleg. Een amateur heeft immers in de meeste gevallen geen charismatische autoriteit. Wat de 

twee wel overeenkomstig hebben is dat hun zeggenschap weinig met rationele autoriteit te maken 

heeft. Zoals Weber (1978) uitlegt, is rationele autoriteit gebaseerd op formele criteria. In het geval 

van de literatuurcriticus is dat het schrijven voor een krant of tijdschrift, of een opleiding in de 

literaire kritiek. Amateurs voldoen niet aan (al) deze criteria, net als recensenten die hun autoriteit 

aan charisma ontlenen. 

Of dat een bedreiging is voor de literatuurkritiek is dan de vraag. Kristensen en From (2015) 

stellen van wel: “The emergence of non-institutionalized media platforms as forums for cultural 

debate have contested the hierarchical and elitist logic of especially the printed cultural pages, 

which for years has set the agenda for cultural communication, review, and debate in a northern 

European context.” (p. 864). Zij benaderen het probleem van een veranderende autoriteit als dat 

van een veranderende hiërarchie. En dat komt op hetzelfde neer. Dat amateurs succes hebben in de 

online recensiecultuur komt primair doordat de hiërarchie vervaagd is: waar kunstcritici vroeger een 

zeker aanzien genoten is dat nu niet meer het geval. En als de naam van een criticus het publiek 

minder zegt, is het makkelijker om op een gratis, online recensie over te stappen. 

Toch klopt het niet dat amateurcritici nooit verstand van zaken hebben. Zo kan iemand 

bijvoorbeeld een opleiding in de kunst hebben gevolgd – kunstgeschiedenis of 

literatuurwetenschappen – en goed over kunst schrijven. Dat hoeft dan niet in dienst van een 

professioneel medium te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook als hobby op een weblog op website. 

“Amateurs and actors outside the media industry have become practitioners and publishers of 

cultural criticism,” zegt Kammer (2015). Volgens hem kunnen deze producties kwalitatief sterk zijn, 
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wat gevolgen heeft voor de professionele kritiek, zeker als de professionele criticus minder op zijn 

autoriteit kan varen. Dan is het verschil tussen een goede recensie online en een goede recensie in 

en krant in mindere mate aanwezig. 

Een verschil tussen amateurcritici en professionele is wel dat een professional een medium 

heeft om zich te profileren. Een amateur die dat via een relatief onbekende website moet doen 

heeft het vaker lastiger om recensies te verspreiden. “It may be easy to speak in cyberspace, but it 

remains difficult to be heard,” zegt Hindeman (2009, p. 142). Kammer (2015) registreert dat online 

culturele producties vaak van hoge kwaliteit zijn. Dat spreekt het idee dat democratisering van de 

culturele publieke sfeer tot een achteruitgang van kwaliteit zou leiden tegen. Volgens hem zijn 

journalisten in principe voor de democratisering van de publieke sfeer, tenzij het hun eigen 

vakgebied bedreigt (Kammer, 2015). Hij denkt dat de amateurexpert een bedreiging is voor de 

professionele wereld: “The everyday amateur expert challenges the hierarchically privileged position 

of cultural critics in the established media organisations.” (p. 884). 

Daarbij komt dat de scheidslijn tussen amateur en professional door de intrede van het 

internet vervaagd is. Het kan zelfs voorkomen dat een amateur voor een dienst betaald krijgt en een 

professional een soortgelijke dienst gratis verleent (Hamilton, 2013). Dat is voor de lezer 

vanzelfsprekend niet problematisch, voor de beroepsgroep van kunst- en literatuurcritici wel. Zij 

worden niet of minder betaald voor hun professie, omdat er ongeschoolde mensen zijn die het voor 

niets doen.  

Concluderend is het culturele medialandschap door de intrede van de amateur radicaal 

veranderd: “Thus, newer media technologies have given ordinary citizens – or the everyday amateur 

experts – the opportunity to express subjective opinions and experience-based cultural taste to an 

unprecedented extent.” (Kristensen & From, 2015, p. 865). De vraag is wat de professionele 

literatuurcriticus hiervan merkt en of hij het als bedreiging voor het vakgebied beschouwt. 

 

Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn een drietal bedreigingen voor de literaire kritiek besproken. Het lijkt op basis 

van eerder gedaan onderzoek dat de literaire kritiek ten dode opgeschreven is. Dit is nog niet terug 

te zien in de hoeveelheid krantenpagina’s die voor de literaire kritiek is gereserveerd. Wel heeft de 

criticus minder autoriteit dan voorheen. Er is een vacuüm ontstaan waar de amateurcriticus 

ingesprongen is. Het internet biedt oneindige mogelijkheden om als amateur zelfgeschreven 

kritieken te publiceren. 
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In het volgende hoofdstuk wordt de methodologie besproken. De bevindingen uit dit 

hoofdstuk worden in het laatste deel, de conclusie, met de resultaten uit dit onderzoek vergeleken. 

Die resultaten worden in hoofdstuk 4 besproken.  
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3. Methodologie 

In dit hoofdstuk wordt de methodologie van de scriptie besproken. Het hoofdstuk begint met een 

beschrijving van de gebruikte onderzoeksmethode, daar hoort ook een uitwerking van de 

onderzoekspopulatie bij. Dat wordt gevolgd door een uitwerking van de data-analyse. Hierna wordt 

ingegaan op ethiek rond de gebruikte onderzoeksstrategie. De onderzoeksvraag die daarbij hoort is: 

hoe zien professionele literatuurcritici de toekomst van hun vakgebied voor zich?  

 

Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Een kwalitatieve studie stelt de onderzoeker in staat een 

patroon in kaart te brengen en op die manier ideeën op een verkennende manier te onderzoeken 

(Wilson, 2012). Dat is bij deze studie een logische aanpak, omdat er nog weinig onderzoek op dit 

terrein is verricht. De onderzoekspopulatie in deze studie is klein; een kwalitatief onderzoek biedt 

daardoor meer en diepere inzichten. Deze scriptie houdt zich bezig met het in kaart brengen van die 

patronen. Binnen het kwalitatieve onderzoek is het interview een geschikte vorm voor deze studie. 

De respondenten worden bevraagd over hun ideeën over onderwerpen die met de toekomst van de 

literaire kritiek te maken hebben. De vragen worden toegespitst op de respondent, waardoor er een 

uniek inzicht in iemands ideeënwereld ontstaat (Wilson, 2012). Dat kan bijvoorbeeld bij een enquête 

– waar de mogelijkheid tot doorvragen ontbreekt – niet. 

 

Het interview als onderzoeksmethode 

Een goed interview heeft twee hoofdeigenschappen. In de eerste plaats moet het gesprek natuurlijk 

verlopen. De interviewer moet vooral een gesprek voeren, waarin de geïnterviewde wordt aangezet 

tot het geven van persoonlijke antwoorden. Ten tweede moet een interview rijk in detail zijn. De 

methode onderscheidt zich op dit punt van bijvoorbeeld de enquête, waar weinig ruimte voor 

gedetailleerde beschrijvingen is (Dörnyei, 2007). Hoe korter de vragen en hoe langer de antwoorden, 

hoe beter een interview is. Ook dient er aan het einde van een interview ruimte te zijn voor de 

geïnterviewde om vragen te stellen en desgewenst een opmerking te maken (Dörnyei, 2007). 

Toch zitten er wel degelijk nadelen aan het gebruik van interviews als onderzoeksmethode. 

Hoe de interviewer ook zal proberen het onderzoek vooral niet te sturen, de kans dat dit toch 

gebeurt is erg groot. Ook heeft de volgorde waarin de verschillende thema’s voorkomen een impact 

op de uitkomst van het gesprek. De reliability of betrouwbaarheid van het onderzoek is minder groot 

dan bij een gestuurd en ingekaderd onderzoek. De kans dat een ander iemand met een zelfde topic 

list dezelfde resultaten uit een interview krijgt is nihil (Alshengeeti, 2014). Dit is inherent aan deze 
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manier van onderozoeken en ook niet erg: deze studie probeert patronen in kaart te brengen. 

Vervolgonderzoek zou die kunnen identificeren en kijken of ze standhouden. De interviewer moet 

zijn uiterste best doen het interview zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen en de respondent de 

richting van het gesprek laten bepalen. 

Cohen, Manion en Morrison (2007) schrijven: “Interviewing is a valuable method for 

exploring the construction and negotiation of meanings in a natural setting” (p. 29). Wat Cohen et al. 

hier mee bedoelen is dat het interview een goede mogelijkheid geeft om informatie te vergaren, als 

de omgeving daar maar geschikt voor is. Het is de taak van de interviewer om de juiste vragen te 

stellen waardoor de geïnterviewde een natuurgetrouw antwoord geeft. De stem van de 

geïnterviewde moet in andere woorden doorklinken in de interviews. Dat maakt de methode 

waardevol (Alshenqeeti, 2014).  

Om dit zo goed mogelijk te waarborgen maak ik tijdens mijn onderzoek gebruik van het 

zogenaamde semi gestructureerde interview: er is een topiclist met onderwerpen die de respondent 

krijgt voorgeschoteld, maar daarbinnen is veel vrijheid. Als een respondent aan een bepaald 

onderwerp niet veel aandacht besteedt, wordt er ook minder op doorgevraagd. Als blijkt dat de 

respondent weinig over het onderwerp te zeggen heeft, of het als niet belangrijk beschouwt wordt 

doorgeschakeld naar een volgende. Besteedt de respondent wel veel aandacht aan een onderwerp, 

of komt er een gesprek op gang, dan is de mogelijkheid tot doorvragen aanwezig (Alshenqeeti, 

2014). Deze interviewvorm is de middenweg tussen het gestructureerde interview, een interview 

met een strikte chronologie waar de onderzoeker weinig vrijheid tot doorvragen en het overslaan 

van onderwerpen heeft en het open einde interview. Daarbij is nauwelijks sprake van een structuur 

en bepaalt de respondent in grote mate wat er wordt besproken (Alshenqeeti, 2014). 

Voorafgaand aan het interview wordt de respondent een consent form voor voorgelegd. 

Hierin staat onder andere dat de anonimiteit van de respondent ten alle tijde gewaarborgd zal 

blijven en dat de respondent zich uit het onderzoek terug kan trekken op ieder moment. Ook biedt 

het consent form informatie over het onderzoek. Het belang van dit consent form is dat de 

respondent de interviewer kan vertrouwen. Pas na ondertekening van het formulier is het interview 

van start gegaan. Als er zich een situatie had voorgedaan waarop een respondent het formulier niet 

wilde ondertekenen, mondeling dan wel schriftelijk, dan had het interview niet door kunnen gaan. 

Dat is niet gebeurd. Ook had de respondent volgens de richtlijnen de mogelijkheid zich uit het 

onderzoek terug te trekken. Ook dat is niet gebeurd. (Jacob & Furgerson, 2012). 

In dit onderzoek is voor anonimiteit bij de interviewkandidaten gekozen, terwijl het publieke 

personen zijn. Ze staan met naam en toenaam in de krant, anonimiteit lijkt dan in eerste instantie 
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overbodig. De reden dat hier toch voor is gekozen is dat de onderzoeksrespondenten vrijer kunnen 

praten. Anoniem kunnen ze makkelijker kritisch zijn over hun eigen medium of concurrerende 

media.  

 

Respondenten 

Het doel bij de start van dit onderzoek was om een zo representatief mogelijke 

onderzoeksdoelgroep te interviewen. Met een niet-representatieve selectie is het immers 

onmogelijk bredere conclusies te trekken. Draper (2004) verwoordt het als volgt: “It is based on the 

assumption that the study population is statistically representative of the wider population, and thus 

linked with the choice of sampling strategy and the determination of sample size needed to achieve 

this objective.” (p. 645). Omdat deze doelgroep niet eerder onderzocht is, heb ik in dit onderzoek 

zelf een inschatting moeten maken voor een representatieve selectie. 

Daarbij heb ik twee belangrijke keuzes gemaakt. De eerste is om literaire critici die 

werkzaam zijn voor een grote krant – NRC, Trouw, De Volkskrant – substantiële aandacht te geven. 

Deze critici hebben verreweg het grootste bereik binnen de beroepsgroep. De drie kranten hebben 

samen een papieren oplage van een kleine een half miljoen (Bakker, 2018). Daar komen lezers op 

internet dan nog bij. Deze mensen slaan uiteraard niet allemaal de literaire bijlage open, maar ze 

hebben de mogelijkheid wel. Critici die bij een literair vaktijdschrift werken hebben een veel minder 

groot potentieel lezerspubliek. De literaire kritiek speelt zich – zoals dit onderzoek laat zien – af in de 

marge. De vaktijdschriften zijn daar een duidelijk voorbeeld van. Critici zijn dus geselecteerd naar 

bereik, niet op basis van de spreiding van het totaal aantal recensenten in Nederland onder 

verschillende media. De gedachte daarachter: dit onderzoek gaat over de toekomstbestendigheid 

van de literaire kritiek. Grote kranten, die een zeer divers lezerspubliek hebben, zullen dan 

waarschijnlijk als eerst merken dat de literaire bijlage niet meer gelezen wordt. Culturele 

tijdschriften met boekenpagina’s hebben in de regel een kleine, maar trouwere achterband. Die 

merken de ontlezing pas later. Ook deze critici zijn in dit onderzoek geïnterviewd, zij het mindere 

mate.  

Een tweede keuze is om het aantal mannen en vrouwen in deze studie gelijk te verdelen: zes 

om zes. Dat klopt mijns inziens met de verdeling van recensenten. Het is een beroepsgroep waar 

naar mijn ervaring ongeveer evenveel mannen als vrouwen in werken. Data daarvan zijn niet voor 

handen. Van de twaalf respondenten werken er zes bij een grote krant, drie bij een regionaal 

medium en drie bij een cultureel tijdschrift. Diversiteit in typen media is belangrijk, maar om 
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bovenstaande redenen komen er verhoudingsgewijs meer van een grote krant. Deze afspiegeling 

van de beroepsgroep geeft een realistische en diverse inkijk in de wereld van de literaire kritiek. 

 

Tijdens de interviews is het van belang om aandacht te besteden aan het ethische aspect. 

Toestemming van de geïnterviewde is te alle tijde van levensbelang. Anonimiteit dient gewaarborgd 

te worden, door enerzijds de naam en gegevens van de geïnterviewde niet te delen en anderzijds 

ook aandacht te besteden aan een veilige digitale omgeving waar het materiaal in wordt opgeslagen. 

De geïnterviewde moet de mogelijkheid hebben op elk moment met het interview te stoppen. 

Tevens moet de participant van tevoren op de hoogte zijn van het doel van de studie (Alshenqeeti, 

2014). Zorgvuldig met de vergaarde data omgaan is bij een studie als deze extra van belang omdat 

de respondenten publieke personen zijn. Anonimiteit dient niet alleen door het weglaten van de 

naam van de respondent bewerkstelligd te worden, maar ook details waaruit de oplettende lezer 

zou kunnen opmaken om wie het gaat moeten zo veel als mogelijk worden vermeden. 

 

Hieronder volgt een tabel met korte informatie over de twaalf deelnemers aan het onderzoek. 

Omwille van de privacy van de respondenten is er bepaalde informatie uit de tabel weggelaten. Zo 

wordt er slechts in algemene termen over het medium waar ze voor schrijven gesproken en wordt 

geen leeftijden genoemd. De ervaring in de tabel gaat per 5 jaar. Ook om de privacy te waarborgen 

 

Respondent Geslacht Medium Ervaring 

Respondent 1 Vrouw Landelijke krant. 5 jaar 

Respondent 2 Vrouw Landelijke krant 10 jaar 

Respondent 3 Vrouw Regionale krant 5 jaar 

Respondent 4 Vrouw Cultureel tijdschrift 5 jaar 

Respondent 5 Man Landelijke krant 50 jaar 

Respondent 6 Vrouw Cultureel tijdschrift 5 jaar 

Respondent 7 Man Landelijke krant 5 jaar 

Respondent 8 Man Landelijke krant 40 jaar 

Respondent 9 Man Landelijke krant 10 jaar 
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Respondent 10 Vrouw Cultureel tijdschrift 15 jaar 

Respondent 11 Man Regionale krant 20 jaar 

Respondent 12 Man Regionale krant 15 jaar 

 

 

Topiclijst 

De topiclijst die bij dit onderzoek wordt gebruikt is bijgevoegd in Appendix A. De topic list is 

geïnspireerd op de literatuur en zal aan de hand van mijn drie deelvragen gestructureerd zijn. De 

toekomst van de literatuurcriticus zal worden besproken aan de hand van een ontlezende 

maatschappij, een publiek dat zich voor andere culturele bezigheden interesseert (omnivoriteit) en 

de concurrentie van amateurs voor literatuurcritici. Ook komt aan de orde wat de functie van de 

literatuurcriticus is en welke toegevoegde waarde hij heeft. 

De eerste elf vragen van de topic list zijn van algemene aard. Deze gaan over de loopbaan 

van de respondent in kwestie en adresseren vragen als op welke manier het werk van de literaire 

criticus is veranderd tijdens zijn actieve loopbaan en hoe zijn loopbaan eruit heeft gezien. Het is 

belangrijk een goed inzicht te krijgen in wie de respondent is. Hierna wordt naar de bedreigingen 

voor de literatuurkritiek gevraagd. Begint een criticus zonder vraag al over deze thema’s, dan kan er 

meer belang aan gehecht worden. Hierna volgen vragen over de drie bedreigingen van de literaire 

kritiek. Dit zijn ontlezing, culturele omnivoriteit en de intrede van de amateur in het professionele 

werkveld.  

Over die drie bedreigingen wordt het volgende gevraagd:  

 

1. Wat merkt de literatuurcriticus van een samenleving waarin steeds minder gelezen wordt? 

- Het boek wordt, volgens de cijfers, ieder jaar minder populair. Merkt u daar iets van? 

- In hoeverre denkt u dat een ontlezende samenleving van invloed is op de professionele 

literatuurkritiek? 

- In hoeverre denkt u dat ontlezing van invloed is geweest op u persoonlijk? 

- Welke rol heeft de literatuurcriticus volgens u in het tegengaan van ontlezing? 

2. Hoe ervaart de literatuurcriticus de concurrentie van andere culturele tijdsbestedingen? 
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- het aanbod van culturele tijdsbestedingen is afgelopen decennia toegenomen. Denk hierbij aan 

Netflix, waar ongeveer iedereen naar kijkt. Hoe kijkt u, vanuit vakperspectief, naar deze 

ontwikkelingen? 

- De culturele krantenpagina’s zijn diverser dan voorheen, waardoor er voor het boek minder ruimte 

is. Denkt u dat het voor de literatuurkritiek lastig is om het hoofd boven water te houden in dit grote 

culturele aanbod?  

3. Hoe ervaart de literatuurcriticus de concurrentie van amateurs?  

- Sinds de opkomst van het internet begeven amateurs zich ook in het werkveld van de 

literatuurcriticus. Denkt u dat dit een toegevoegde waarde heeft? 

- Wat is volgens u de invloed van amateurs op uw eigen werk? 

- In hoeverre denkt u dat de intrede van amateurs in het veld van de literatuurkritiek een bedreiging 

is voor professionele literatuurcritici? 

 

Data-analyse 

De door middel van interviews vergaarde data is getranscribeerd en gecodeerd. Door terugkerende 

onderwerpen uit de verschillende interviews met elkaar te vergelijken zijn er thema’s ontstaan. 

Daarvoor is gebruik gemaakt van thematische analyse: de dominante thema’s die uit de data-

analyse naar voren zijn gekomen worden in de conclusie aan de theorie getoetst. 

De interviewtranscripten zijn middels constante vergelijking geanalyseerd. (Boeije, 2002) en 

Strauss & Corbin (1998) merken het volgende op als het om constante vergelijking gaat: “The art of 

comparison has to do with creative processes and with the interplay between data and researcher 

when gathering and analysing the data.” (Boeije, 2002, p. 394). De in dit onderzoek samengestelde 

categorieën hebben door constante vergelijking betekenis gekregen. Dat is gebeurd door de data uit 

te splitsen, de interviews per thema te bekijken en die later weer aan dezelfde thema’s uit andere 

interviews te koppelen. Op deze manier is aan de samengestelde categorieën betekenis toegekend 

(Castleberry & Nolen, 2018). Een groot en belangrijk verschil met kwantitatief onderzoek is hier dat 

dit niet op basis van een hypothese gebeurt, maar dat het een sterk inductieve component met zich 

meedraagt. De betekenis ervan wordt niet gegeven op basis van een eerder geformuleerde 

hypothese, maar de data zelf leveren de betekenis (Kuper, Reeves & Levinson, 2008). 

Het deductieve deel van de codering heeft drie categorieën opgeleverd: ontlezing, culturele 

omnivoriteit en concurrentie van amateurs. Omdat deze bedreigingen in de theorie prominent 
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aanwezig zijn, is er tijdens de interviews expliciet naar gevraagd. Respondenten hadden in de 

meeste gevallen veel over deze thema’s te zeggen. De eerste drie thema’s waren dus simpel in te 

vullen. Bij de rest van het onderzoeksmateriaal heeft inductieve codering plaatsgevonden: dat is in 

eerste instantie in een vierde thema ingevuld, om het later in verschillende categorieën uiteen te 

splitsen. Uit de algemene vragen over wat een literatuurcriticus zoal doet en waar hij mee te maken 

krijgt zijn nog drie thema’s naar voren gekomen: ruimtegebrek, lezerspubliek en journalistieke 

verantwoordelijkheid. Toen er geen nieuwe categorieën uit de data meer naar voren kwamen was 

het coderen afgerond (Castleberry & Nolen, 2018). 

In dit onderzoek wordt gecodeerd op idee. Een idee kan een zin, regel of paragraaf beslaan. 

Per idee is er een codeereenheid gemaakt. Per gemaakt punt of idee dat in het transcript van de 

interviewrespondent naar voren komt is een codeereenheid gevormd. 

Dit onderzoek is begonnen met een codeerschema dat naargelang het onderzoek is 

aangepast: initiële categorieën zijn verbreed of versmald om tot consistente, betekenisvolle 

variabelen of codes te komen. Beschrijvend coderen is als uitgangspunt genomen voor deze studie. 

Beschrijvend coderen houdt in dat de categorieën in de eerste plaats zijn gebaseerd op wat letterlijk 

in de interviews voorkomt (Miles, Huberman & Saldana, 2014). Op deze manier zijn de resultaten 

het meest in lijn met wat de respondenten hebben bedoeld. Daarvoor is gebruik gemaakt van 

thematische analyse. Door deze methode toe te passen zijn er thema’s in de interviews 

geïdentificeerd (Braun, & Clarke, 2006). Deze patronen zijn thema’s geworden in het onderzoek. 

Belangrijk daarbij is het volgende: “A theme captures something important about the data in 

relation to the research question, and represents some level of patterned response or meaning 

within the dataset.” (Braun & Clarke, 2006, p. 82).   

Bij het coderen zijn telkens de volgende vragen gesteld: 

- Is dit een thema (of kan het slechts een code zijn)? 

- Als het een thema is, wat is de kwaliteit van dit thema (vertelt het iets zinvols over de data 

en de te beantwoorden onderzoeksvraag)? 

- Wat zijn de grenzen van dit thema (wat valt er wel binnen en wat niet)? 

- Zijn er voldoende betekenisvolle data om dit thema te ondersteunen (is het thema dik of 

dun)? 

- Zijn de data te divers en uit elkaar lopend (mist het thema coherentie)? 

 

Ook zijn de volgende aandachtspunten in acht genomen (Yin, 2011): 
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1. De interpretatie moet compleet zijn: de lezer moet snappen hoe het is opgebouwd met een 

begin, een midden en een einde.  

2. De interpretatie moet eerlijk zijn: een andere onderzoeker moet het begrijpen en met 

dezelfde data dezelfde analyse kunnen maken. 

3. De interpretatie dient accuraat te zijn en representatief voor de ruwe data: de 

interviewrespondent moet zichzelf kunnen herkennen in de eindconclusie. 

4. De interpretatie voegt toe aan het debat dat in de bestaande literatuur gevoerd wordt.  

5. De methode en interpretatie dienen geloofwaardig te zijn. 

 

De thema’s 

Op volgorde van bespreking in het volgende hoofdstuk zijn de volgende thema’s uit het 

codeerproces naar voren gekomen. Daarvan zijn er drie gebaseerd op voorgaand theoretisch 

onderzoek en dus deductief tot stand gekomen. Deze zijn vervolgens op basis van de data verder 

inductief ingevuld. De overige drie zijn ook inductief vergaard. Via algemene vragen over de praktijk 

van de literaire kritiek zijn verschillende thema’s naar voren gekomen. De zeven categorieën zijn: 

1. Ruimtegebrek: een thema dat inductief tot stand is gekomen uit de interviewdata.  

2. Lezerspubliek: een thema dat eveneens inductief tot stand is gekomen uit de interviewdata. 

3. Journalistieke verantwoordelijkheid: ook hiervoor geldt dat het inductief uit de 

interviewdata tot stand is gekomen.  

4. Ontlezing: een thema uit de theorie. Hier is specifiek naar gevraagd. Onderverdeeld in 4.1 

Ontlezing als onontkoombaar einde en 4.2 Ontlezing als te overwinnen probleem. 

5. De literatuurcriticus tegen ontlezing: dit thema sluit aan op thema 4, maar is niet in eerder 

onderzoek besproken. De vraag hier is of literatuurcritici vinden dat zij ontlezing tegen 

kunnen gaan. 

6. Culturele omnivoriteit: een thema uit de theorie. Onderverdeeld in 7.1 Culturele 

omnivoriteit als een gegeven en 7.2 Culturele omnivoriteit als een probleem. 

7. Concurrentie van amateurs: eveneens een thema uit de theorie.  

 

 

Deze zeven thema’s vormen het fundament voor het volgende hoofdstuk, de resultaten. Dit is ook 

hoe het hoofdstuk is ingedeeld. 
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de afgenomen interviews besproken. Uit de data-analyse 

zijn zeven thema’s naar voren gekomen. Deze thema’s worden in dit hoofdstuk uitgewerkt en 

geïllustreerd. Deze zeven thema’s zijn, in volgorde van bespreking: ruimtegebrek, lezerspubliek, 

journalistieke verantwoordelijkheid, ontlezing, de literatuurcriticus tegen ontlezing, concurrentie 

van amateurs en culturele omnivoriteit.  

 

1. Ruimtegebrek 

Een eerste thema dat uit de interviews naar voren komt is het ruimtegebrek voor literatuurrecensies 

in Nederlandse kranten. Nagenoeg alle respondenten beklagen zich over ofwel de beperkte lengte 

die recensies tegenwoordig mogen hebben of de weinige recensies die kranten wekelijks kunnen 

publiceren. Deze twee punten hangen sterk met elkaar samen: door de weinige ruimte kunnen de 

boeken die de redactie wil bespreken allemaal maar een klein stukje krijgen. Aan boeken die niet 

geweldig zijn of van een onbekende schrijver wordt vaak geen aandacht besteed, zo zegt een 

recensent van een grote krant:  

 

“Het komt er nu toch vaak op neer als een boek van een Nederlandse schrijver is en het is 

helemaal niet goed, dat het dan toch vaak wat kleiner gebracht wordt. Het is een beetje 

zonde om de krappe ruimte te besteden aan een boek dat we toch niet goed vinden.” 

 Interview 1, pagina 3 

 

Een direct gevolg van de weinige ruimte is dus dat er vaak slechts goede boeken besproken worden 

of boeken van gerenommeerde schrijvers. Dat laatste is een belangrijke uitzondering volgens een 

redacteur die vijf jaar in het vak zit en werkt voor een grote krant:  

 

“De grote schrijver ga je sowieso wel bespreken, omdat je weet dat lezers daar ook op zitten 

te wachten. Tommy Wieringa bijvoorbeeld. Als hij echt een verschrikkelijk slechte roman 

heeft geschreven, terwijl hij een paar jaar geleden de Librisprijs heeft gewonnen, dan willen 

we dat wel weten. Maar wat ik eigenlijk nooit doe, is een boek van een debutant dat ik 

slecht vind bespreken en afkraken. Dat slaat ook nergens op, want dan kom je eigenlijk met 
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‘u heeft nog nooit van deze schrijver gehoord, het is zijn eerste boek, het is super slecht, je 

hoeft het nooit te lezen.’” 

Interview 2, pagina 4 

 

Een boek moet dus vanwege de hoge kwaliteit in het oog springen of van een bekende schrijver zijn 

om besproken te worden. De werken die niet in een van deze twee categorieën vallen kunnen 

nauwelijks op aandacht rekenen. 

Een criticus die al decennia in de literaire kritiek meedraait en nu werkt voor een grote krant 

heeft het veld zien veranderen en ook de beschikbare ruimte voor recensies zien afnemen. Volgens 

hem zorgt dat vooral voor kwalitatief minder goede recensies, omdat er vaak veel woorden nodig 

zijn om op een subtiele manier een argument uit te werken. Volgens hem zou de hoofdredactie zich 

moeten inzetten voor het behoud van de boekenpagina’s:  

 

“Klassiek is eigenlijk dat de druk komt vanuit de hoofdredactie. (…) Ze beseffen niet dat er 

nog altijd ongelooflijk veel lezers zijn die in meer geïnteresseerd zijn dan alleen plaatjes. Die 

zijn geïnteresseerd in de boekenbijlage en de kunstbijlage en willen heus wel lezen. Dus 

wordt er vaak een beetje te veel gedacht voor de lezer als iemand die niet wil lezen. Daar zit 

een hele rare paradox in.” 

Interview 8, pagina 4 

 

Het merkwaardige aan deze situatie, zoals een ervaren criticus van een grote krant stelt, is dat de 

literaire kritiek op deze manier zichzelf irrelevant maakt. Vroeger was er ruimte voor lange recensies 

en ruimte om een punt te maken, nu is die ruimte er niet meer en worden de recensies ook minder 

waardevol. Het één leidt tot het ander. 

 

“Je kunt geen opmerkingen meer maken over de stijl, over de compositie… als je dat goed 

wilt beargumenteren dan heb je daar de ruimte niet voor. In een recensie van 1800 a 2000 

woorden kun je rustig allerlei argumenten bedenken waarom je iets goed of minder goed 

vindt. Maar dat is in 550 woorden buitengewoon moeilijk. Je kunt hoogstens zeggen het is 

mooi en wel hierom en dan zit je er al aan. Het is daardoor veel oppervlakkiger geworden.” 

Interview 5, pagina 4 
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Interessant aan deze veelgehoorde kritiek op de huidige plaats voor literaire recensies in 

Nederlandse kranten is dat de kritiek generatie-overstijgend is: zowel recensenten die al jaren 

meedraaien als relatieve nieuwkomers adresseren dit probleem. De ruimte is niet alleen afgenomen 

in vergelijking met hoe het vroeger was, maar ook in absolute zin wordt het gebrek aan pagina’s 

gelaakt. Een beeld dat voor de toekomst van het beroep van de literaire criticus niet hoopgevend 

stemt. Als dit in een samenleving die steeds maar verder ontleest nu al het geval is, denkt menig 

respondent, hoe moet het dan verder? 

 

2. Lezerspubliek 

Zoals in bovenstaand stuk over ruimtegebrek al staat beschreven, is het lezerspubliek van 

boekrecensies niet bang om grote stukken tekst te verwerken. Dit lezerspubliek kenmerkt zich 

voornamelijk door een hoog opleidingsniveau en een zekere kapitaalkracht. Een redacteur van een 

cultureel tijdschrift merkt het volgende op over haar lezerspubliek:  

 

“Ik heb het geluk misschien dat wij een achterban hebben die heel kapitaalkrachtig is en van 

de leeftijd waarop er toch wel meer gelezen wordt. Het zijn gewoon mensen die boeken 

kopen en elkaar boeken cadeau doen.” 

Interview 10, pagina 6 

 

De leeftijd waarop er weer wat meer gelezen wordt is een terugkerend thema in de afgenomen 

interviews. Volgens de respondenten is het lezend publiek van een zekere leeftijd. Ook zijn er tussen 

mannen en vrouwen verschillen in leesgedrag. Dezelfde redacteur van het culturele tijdschrift zegt 

hier het volgende over:  

 

“Kijk, de meeste lezers in Nederland zijn gewoon 60+ vrouwen. Het zijn bijna allemaal 

vrouwen die niet meer werken, weinig werken of helemaal nooit gewerkt hebben. Zij 

hebben gewoon alle tijd, want het is een tijdrovende hobby. Dus als je er geen tijd voor 

maakt en je gewoon een gezin hebt of een baan en je wilt ook nog sporten en je vriendinnen 

of vrienden zien, dan blijft er meestal niet zo veel tijd meer over.” 

Interview 10, pagina 6 
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Dit lezerspubliek zou niet bij ieder medium hetzelfde zijn. Er bestaan binnen de lezersgroep 

duidelijke overeenkomsten zoals een hoger opleidingsniveau, maar de lezer van recensies in grote 

kranten is niet per definitie dezelfde als de lezer die zich tot meer specialistische culturele media 

wendt. Over het lezersprofiel die een recensent van een cultureel tijdschrift verwacht voor de 

boekenbijlage zegt ze het volgende:  

 

“Een bepaalde culturele interesse en een bepaalde politieke interesse. Soms denk ik ook – 

maar dat weet ik niet zeker eigenlijk – dat het een wat progressievere lezer is, wat minder 

behoudend.” 

Interview 4, pagina 6 

 

Toch lijkt het publiek van wat meer gespecialiseerde tijdschriften grosso modo hetzelfde te zijn als 

dat van de grote, elitaire kranten, zeggen de geïnterviewden. Een passage uit hetzelfde interview:  

 

“Hoog opgeleid, niet per se Randstedelijk. Klassiek politiek betrokken denk ik ook nog. Dus 

ja, van geëngageerde jonge millennials tot toch wel de wat meer klassieke liberale 

intellectueel met een bepaalde interesse voor kunst en cultuur en in hoe de wereld ervoor 

staat.” 

Interview 4, pagina 6 

 

Bij een wat ouder lezerspubliek duikt ook de term vergrijzing op. Een probleem waar de 

literatuurkritiek mee te maken heeft en dat ook geldt voor de krantenwereld in brede zin. Een 

recensent van een cultureel tijdschrift zegt daar het volgende over:  

 

“Wij hebben een hele oude, vergrijsde achterban. Ik denk trouwens dat dat voor de kranten 

ook wel geldt. In ieder geval voor de Volkskrant en NRC. Nu denk ik dat de gemiddelde lezer 

misschien wel iets jonger is dan bij ons, maar het is nu eenmaal een gegeven dat heel veel 

mensen, jonge mensen, geen abonnement meer nemen op een krant of tijdschrift. Die 

grasduinen gewoon een beetje online.” 
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Interview 10, pagina 5 

 

De vergrijzing van het lezerspubliek is een probleem dat raakt aan het vorige thema, ruimtegebrek. 

De vraag is echter of de jongere generatie die nu niet leest in de toekomst ook niet gaat lezen, of dat 

dit komt met de leeftijd. Een recensent van een grote krant zeggen daar het volgende over:  

 

“Misschien dat twintigers minder lezen, maar ik denk dat dat meer een leeftijdsgebonden 

factor is dan een generatiegebonden ding. Waarmee ik dus bedoel dat twintigers wel weer 

gaan lezen. Het Concertgebouw roept al vijftig jaar we moeten een jongere doelgroep aan 

gaan spreken want ons publiek vergrijst en straks is iedereen dood en hebben we niemand 

meer. Toch zitten die zalen altijd vol. Ja, het is logisch, twintigers die gaan niet naar het 

concertgebouw, maar als ze dertig zijn gaan ze toch wel een keertje kijken en als ze veertig 

zijn denken ze nou, dat vind ik eigenlijk toch wel mooi en als ze vijftig zijn nemen ze een 

abonnement, weet je wel. Ik denk dat dat ook voor lezers geldt.” 

Interview 2, pagina 15 

 

Het lezerspubliek is dus over de gehele breedte van de literatuurkritiek tamelijk homogeen: volgens 

de respondenten ouder, hoog opgeleid en overwegend vrouw. Paradoxaal is dat het lezerspubliek 

van literaire recensies grote hoeveelheden tekst bepaald niet schuwt. Toch neemt zoals eerder 

beschreven de ruimte voor literaire recensies af. Een probleem, omdat het lezerspubliek graag 

doorwrochte, lange recensies leest maar de krant die niet aanbiedt. Daar maken de recensenten zich 

allen zorgen om. Niet zozeer dat het publiek hun recensies niet meer wil lezen, maar wel dat door de 

beperkte ruimte de kwaliteit achteruitgaat. Dan kan dan weer minder interesse tot gevolg hebben.  

 

3. Journalistieke verantwoordelijkheid 

Over de vraag wat het doel is van een boekrecensie zijn de respondenten het hoofdzakelijk met 

elkaar eens: de recensent heeft in de eerste plaats een journalistieke functie. Een boekbespreking 

dient een journalistiek goed stuk te zijn, dat onderbouwd tot een oordeel over het desbetreffende 

boek komt. De verantwoordelijkheid van een literatuurcriticus is dan ook primair om journalistiek 

recht te doen aan het besproken boek in kwestie.  
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Deze  journalistieke verantwoordelijkheid behelst hoofdzakelijk het correct uitvoeren van een 

journalistieke werkwijze en acteren volgens journalistieke principes. Een journalist van een grote 

krant verwoordt het als volgt:  

 

“De uitdaging is argumenteren. Laten zien hoe mijn leeservaring tot een oordeel heeft 

geleid. Of tot een interpretatie, tot een analyse. Want dat zijn de dingen die je in een 

recensie mag verwachten. Een oordeel, een interpretatie, een analyse.” “Je moet het voor 

de lezer inzichtelijk kunnen maken waarom je zo geoordeeld hebt als je hebt geoordeeld, 

dat vind ik het belangrijkste.”  

Interview 7, pagina 3 

 

Voor een recensent van een grote krant hoort zo nu en dan een negatieve recensie publiceren ook 

bij het gedegen werk van een criticus:  

 

“Je moet zien te vermijden dat [het boekenkatern] een soort reclamefolder voor 

uitgeverijen wordt met alleen maar juichverhalen. Je moet af en toe ook gewoon inderdaad 

die klassieke zeikrecensie schrijven om jezelf als medium serieus te blijven neerzetten.” 

Interview 1, pagina 7 

 

En zo’n negatieve recensie is inherent aan het correct uitvoeren van journalistieke werkwijzen, zo 

stelt een criticus van een grote Nederlandse krant:  

 

“We zijn dus ook nadrukkelijk iets anders dan een verkoper van boeken of iemand die 

boeken alleen maar aanraadt. Dat is journalistiek gewoon eigenlijk niet interessant. We zijn 

in feite, ik werk voor een krant, ik ben net zo goed een journalist als mijn collega’s op de 

binnenland- of buitenlandredactie. En daarin moet ik zorgen dat wat ik overbreng een 

zekere mate van objectiviteit in zich heeft. Dan bedoel ik dus ook laten zien waarom ik 

oordeel zoals ik oordeel. Net zoals een analyse van een economieredacteur op feiten of op 

controleerbare gegevens gestoeld moet zijn moet ik dat ook proberen te doen.” 

Interview 7, pagina 4 
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Hoewel iedere geïnterviewde literatuurcriticus deze journalistieke principes onderschrijft, bestaat er 

een verschil van mening ten aanzien van het publiceren van negatieve recensies. De ruimte is al zo 

schaars, is het dan niet zonde om die met negativiteit te vullen? In bovenstaande passages is de kant 

van het verhaal van absolute journalistieke objectiviteit – waar zo nu en dan een zeer kritische 

recensie bij hoort – gepresenteerd, maar er zijn critici die hun recensies hoofdzakelijk en soms alleen 

gebruiken om de lezer te enthousiasmeren. Kostbare ruimte opofferen aan een negatieve kritiek 

doet bijvoorbeeld deze recensent van een grote krant die nieuw in het vak zit liever niet:  

 

“Ik heb wel een beetje het principe dat als ik iets echt niet goed vind… dan is dat een beetje 

een grens voor mij. Als ik een bundel gewoon echt niet goed vind bespreek ik hem liever 

niet.” “Daar doe je de auteur geen dienst mee, de uitgever… de ruimte in de krant is ook 

beperkt.” 

Interview 9, pagina 2 

 

Een redacteur die al een tijd meedraait in de wereld van de literaire kritieken, stelde toen hij werd 

gevraagd voor het schrijven voor een regionaal medium het puur en alleen schrijven over boeken die 

hij goed vindt zelfs als voorwaarde:  

 

“Dat wil ik wel doen, maar dan gaat het uiteraard over boeken die ik heel goed vind. Want ik 

heb uiteraard geen zin om me te verdiepen in boeken die ik matig of slecht vind. Dat vind ik 

zonde van de tijd of zonde van de ruimte.” 

Interview 11, pagina 2 

 

De werkwijze van deze criticus lijkt eerder een literair-motiverende dan een literair-journalistieke te 

zijn. Hij vertelt over waarom hij graag uitlegt wat een boek goed maakt: 

 

“Dat dan uiteraard niet op een literair-theoretische manier, maar het liefst op een 

aanstekelijke manier. Gewoon omdat ik dat uiteraard wil. Wat ik natuurlijk wil is dat mensen 

het stukje lezen, dat die denken dat boek wil ik kopen of lenen, of weet ik veel wat. Dat boek 

wil ik lezen.” 
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Interview 11, pagina 4 

 

De middenweg tussen deze twee uitersten – het per definitie niet schrijven over boeken die slecht 

zijn of juist af en toe over slechte boeken publiceren – is bij het gros van de respondenten aanwezig. 

Een criticus met een specialistische achtergrond verwoordt het als volgt:  

 

“Als ik halverwege echt geen zin meer heb en ik denk dit is zonde van mijn tijd, dan stop ik 

wel eens op driekwart of zo. En dat is meestal als ik het gevoel heb waarom zou ik de lezer 

moeten vermoeien met achthonderd van mijn woorden over een boek waarvan ik dacht dit 

vind ik de moeite niet waard? Dus als ik een boek slecht vind en ik denk het is interessant 

om te weten waarom dit niet goed is. Bijvoorbeeld in het kader van de reputatie van een 

auteur of de ontwikkeling van een oeuvre of gewoon omdat ik denk dit is een belediging 

voor de literatuur an sich. Dus als ik dan een bepaald vuur voel, dan kan ik daar wel een stuk 

over schrijven. Maar als ik zeg maar blanco blijf, dan denk ik het is ook zonde; waarom zou ik 

nog achthonderd woorden formuleren voor iemand waarvan ik denk die hoeft het boek 

helemaal niet te lezen.” 

Interview 4, pagina 4 

 

De journalistieke verantwoordelijkheid waar de literatuurcritici het over hebben behelst samengevat 

het volgende: het schrijven volgens journalistieke, ethische principes; er een goed stuk van maken of 

het boek nu goed is of niet en er een journalistiek stuk van maken en dus geen advertentiebrochure 

bieden aan uitgeverijen. Hoewel er verschillen zitten in hoe recensenten over literatuur schrijven, 

verschillende literaire opvattingen hebben of een andere houding ten aanzien van negatieve 

recensies, is hun uitgangspunt journalistiek zuiver. Een boek wordt besproken omdat een recensent 

er wat van vindt, niet omdat een uitgever graag wil dat het besproken wordt of een schrijver graag 

een recensie in de krant ziet. De literaire criticus dient geen ander commercieel belang dan dat van 

het medium waarvoor hij schrijft. 

 

4. Ontlezing 

Men leest minder dan vroeger en dit is onder andere in de boekverkoop terug te zien. Alle critici 

ervaren op een bepaalde manier ontlezing, maar de manier waarop verschilt: de een ervaart het 
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directer dan de ander. Een overeenkomst is dat iedereen zich bewust is van de effecten van die 

ontlezing en de weerslag die het op de gehele boekenwereld heeft. Dit thema is onderverdeeld in 

twee sub thema’s: recensenten die de ontlezing zien als een definitief einde voor het boekenvak en 

recensenten die ondanks ontlezing hoop houden dat hun vak in goede gezondheid blijft bestaan.  

 

4.1. Ontlezing als onontkoombaar einde 

“Ik denk dat we eraan gaan. Ik denk dat ik het voorrecht heb gehad zo’n beetje in de allerbeste 

tijd te leven die er bestond. Toen ik begon had je nog veel grotere boekenbijlagen de me de kans 

hebben gegeven om mijn vleugels uit te slaan. Terwijl – als ik nu kijk naar studenten en kinderen 

– dan is er zo weinig ruimte. Dus ik denk dat ik ongelooflijk veel geluk heb gehad en ik zie het 

niet beter worden op korte termijn. Er zijn natuurlijk ook altijd weer nieuwe of leuke dingen die 

je kunt verzinnen en leuke dingen die je kunt doen en maken dus ik ben niet totaal wanhopig. 

Maar dat ik de toekomst met vertrouwen tegemoet zie kan ik niet zeggen, nee.”  

Interview 8, pagina 10 

 

Dit zijn de woorden van een criticus van een grote krant die in het verleden bij veel verschillende 

media heeft gewerkt. Hij registreert de teloorgang van de literatuurkritiek. Er werd vroeger meer 

gelezen, nu veel minder en dat heeft zijn weerslag op de literaire bijlagen. 

Door een criticus met een gelijksoortige voorgeschiedenis in de literaire kritiek wordt 

eenzelfde soort toekomstbeeld waargenomen. Hij ziet ontlezing ook plaatsvinden op de plek waar je 

het het minst zou verwachten: de boekhandel.  

 

“Deze tijd is geen maatstaf, maar als we zeggen kijk de coronatijd is voorbij, dan blijft er 

natuurlijk heel veel verschijnen. Boekhandelaren zijn heel voorzichtig. Ze leggen liever een 

tafel vol met een nieuwe Dan Brown – om maar eens wat te noemen – dan met een 

schrijver van goeie boeken die niet zo bekend is.” 

Interview 11, pagina 7 

 

Als zelfs de boekhandel niet in staat is actief nieuwe, onbekende schrijvers op weg te helpen, lijkt 

het einde volgens deze respondent nabij. 
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Een recensent van een grote krant ziet dat er vooral winst te behalen valt bij de jongeren. 

Daar ligt de grootste problematiek:  

 

“Mijn generatie hoef je niet meer te overtuigen, want zover ze overtuigd zijn lezen ze al en 

als ze niet overtuigd zijn zullen ze dat ook nooit meer worden.” 

Interview 5, pagina 9 

 

Het onvermogen om een nieuw en jong publiek aan te spreken is problematisch voor de literaire 

wereld, niet alleen voor de boekenkritiek. Dit heeft zijn weerslag op alle facetten van het literaire 

vak heeft dat ook op de boekrecensent, voor wie boeken het lijdend voorwerp zijn. Dat is een 

problematische ontwikkeling die door bovenstaande critici wordt erkend en volgens hen grote 

betekenis heeft voor de toekomst van de literatuurcriticus. Opvallend aan de respondenten die dit 

probleem als groot ervaren, is dat ze allemaal al lange tijd in de wereld van de literaire kritiek 

werkzaam zijn. Ze hebben ervaren hoe deze wereld is veranderd – minder plek in de krant, minder 

woorden voor een stuk, minder boeken om over te schrijven – en zien deze ontwikkeling, die in de 

jaren tachtig begon, niet zomaar stoppen.  

De literaire kritiek heeft, kortom, aan terrein verloren en dat zal volgens deze recensent van 

een cultureel tijdschrift niet meer goedgemaakt worden. Op de vraag hoe de betreffende 

respondent de toekomst van het literaire veld voor zich ziet, volgt dit antwoord.  

 

“Van de kritiek? Nou, ik denk dat die nu al heel weinig voorstelt eigenlijk. Binnen mijn 

bubbel is het allemaal superbelangrijk. Ik heb een appgroepje met tien mensen die allemaal 

in het boekenvak zitten en allemaal beroepslezers zijn. maar ik realiseer me heel goed dat 

buiten dat piepkleine bubbeltje van mij het echt helemaal niemand interesseert. En ik denk 

dat die afstand alleen maar groter wordt. (…) Ik vraag me om eerlijk te zijn af hoe lang 

kranten er nog meer door zullen gaan. (…) Het is allemaal niet vrolijk stemmend. Ik erger me 

soms wel aan mensen die zo diep in het boekenvak zitten, net als ik zelf, die dan niet meer 

kunnen zien dat het eigenlijk heel marginaal is.” 

Interview 10, pagina 11 
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De jongere literaire criticus, die minder dan tien jaar in het vak werkzaam is, heeft meer hoop. Een 

naïviteit die voortkomt uit een gebrek aan ervaring zou de oudere criticus misschien zeggen. Hoewel 

de jongere criticus zich terdege bewust is van bedreigingen, wijzen deze niet in de richting van een 

definitief en onontkoombaar einde. De volgende paragraaf laat een hoopvoller soort criticus aan het 

woord. 

 

4.2. Ontlezing als te overwinnen probleem 

De criticus die ontlezing ziet als een probleem dat te overwinnen valt of in ieder geval niet het 

definitieve einde van het boekenvak zal betekenen, is zoals eerder opgemerkt overwegend jonger. 

Jonger niet per definitie in de zin van leeftijd – hoewel dit in de regel ook het geval is – maar vooral 

in ervaring in het schrijven van literaire kritiek. Deze criticus is minder dan tien jaar actief en hoopt 

nog op een lange loopbaan op dit gebied. Ontlezing wordt wel degelijk als probleem gezien en ook 

op die manier beschouwd, maar niet als een lineair probleem met nul lezers als uitkomst. Wel 

erkennen ook de relatief nieuwe literaire critici dat het boekenvak een probleem heeft. 

Een respondent van een grote krant is bang voor de afkalving van de literatuur in de krant, 

maar is hoopvol dat die – ook op termijn – zal blijven bestaan. Zij verwoordt haar zorgen als volgt:  

 

“Ik wil geloven dat de literatuurkritiek niet uit de kranten zal verdwijnen. Ik ben wel bang dat 

het allemaal nog minimaler wordt en dat de serieuze lezers, de lezers die echt op de hoogte 

willen blijven, dat die nog meer zullen gaan leunen op weblogs en tijdschriften als de 

Boekengids.” 

Interview 1, pagina 11 

 

Deze behoefte aan literaire verdieping die volgens deze criticus aanwezig is en zal blijven bij het 

boeken-minnend publiek, is bij meer respondenten onderwerp van gesprek. Een andere criticus van 

een grote krant sluit zich aan bij de vorige opmerking. Hij zegt op de vraag of critici nodig blijven:  

 

“Dat denk ik wel, ja. Het zou ook zonder kunnen, dat is de eeuwige discussie. En wat heb je 

dan? Een stortvloed aan boeken. Nee, je hebt stemmen nodig van mensen die het overzicht 

hebben en kennis van zaken en daar een schifting in kunnen maken voor het publiek.” 

Interview 9, pagina 14 
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De expertise van deze recensenten maakt dat lezers zich tot hen zullen blijven wenden. De kunsten 

hebben immers duiding en schifting nodig en een respondent kan daarbij helpen. De eerste selectie 

wordt door de uitgeverij gemaakt – zij besluiten boeken wel of niet te publiceren – en recensenten 

pikken uit die selectie dat wat volgens hen het bespreken waard is. Deze taak van de literaire kritiek 

wordt door een recensent van een grote krant kernachtig samengevat.  

 

“[of kritiek belangrijk is voor de kunsten] is eigenlijk een klassieke discussie. Het is enerzijds 

om de aandacht te vergroten, maar anderzijds om het onder de aandacht te brengen. En die 

twee dingen staan vaak een beetje op gespannen voet, omdat kranten en andere media 

twee sporen bewandelen. Dat is in principe het publiek inlichten, maar als het gaat over het 

publiek inlichten worden de kunsten vaak meer als consumptieartikel gezien. Dat gaat dan 

bijvoorbeeld over die sterren waar veel over te doen is. En tegelijkertijd gaat het ook om het 

aangaan van een inhoudelijk gesprek. Dat is iets anders dan ballen of sterren uitdelen, maar 

dat is meer de vraag wat het betekent en wat voor rol het in het discours over de 

maatschappij heeft. Over wie we zijn enzovoort.” 

Interview 8, pagina 2 

 

De functie van literaire kritiek is volgens deze respondent dus tweeledig: een duidelijke functie voor 

het publiek, die literaire keuzes maakt en kan maken op basis van recensies. In de tweede plaats 

gaat het om het discussiëren over literatuur. Dat is een functie en een product op zich. In dit laatste 

geval is de mogelijkheid dat een lezer een boek kan kopen na een lovende recensie of juist niet als 

het tegendeel het geval is, niet van belang. De recensie is het product en het eindproduct, waarbij in 

het eerste geval het besproken boek het eindproduct is. 

Het idee dat de literaire kritiek van cruciaal belang is voor kwaliteitsbehoud van boeken en 

andere literaire producten, is bij meer recensenten aanwezig. Een recensent van een grote krant ziet 

een literaire wereld zonder kritiek niet voor zich. Op de vraag of er betere boeken verschijnen door 

literaire kritiek, zegt hij:  

 

“Ja, dat denk ik wel. Een cultuursector waarin geen kritiek bestaat brengt op den duur geen 

kwaliteit meer voort. Als er niemand is die zegt wat goed is en wat niet goed is, dan is er ook 

geen reden meer om je best te doen. Dan is alles hetzelfde en heeft alles kennelijk dezelfde 
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kwaliteit. Of alles moet maar gezien worden als iets dat ook maar zijn eigen waarde of 

kwaliteit heeft. Dat is allemaal hartstikke lief en fijn voor mensen die niet tegen kritiek 

kunnen, maar kunst is volgens mij wel gebaat bij een kritische beoordeling. Als je 

timmerman bent en je timmert een tafel en vervolgens zegt iemand ‘oh wat een mooie 

tafel, jammer dat hij uit elkaar valt, maar wat een prachtige tafel’, dat slaat natuurlijk 

nergens op. Iemand moet dan zeggen ‘sorry, maar die tafel valt uit elkaar, doe beter je best.’ 

Zo werkt het met literaire kritiek ook.” 

Interview 7, pagina 9 

 

Een kunst zonder kritiek is dus niets. Maar hoe zorgt de recensent dat de lezer voor kunstkritiek bij 

hem uitkomt? Dat heeft voor een belangrijk deel met autoriteit te maken. 

De functie van de literaire kritiek is volgens bovenstaande recensent sterk op autoriteit 

gestoeld. Autoriteit maakt dat het publiek zich tot de recensent wendt voor een afgewogen oordeel 

over een boek of een inhoudelijke bediscussiëring. Volgens een recensent die al decennia in de 

literaire kritiek werkzaam is, nu voor een grote krant, is deze autoriteit echter tanende.  

 

“Toen ik begon, dat is ongeveer 45 jaar geleden, had [de literaire kritiek] nog een zekere 

status en een bepaald belang. Ik denk dat bij de meningsvorming over literatuur – wat men 

kocht en leende in de bibliotheek, of in ieder geval de boeken die men las – dat de 

literatuurkritiek daarin wel degelijk een sturende rol speelde. En die sturende rol is volgens 

mij in de loop der tijd sterk afgenomen. In de laatste vijftien a twintig jaar is dat enorm 

afgekalfd. Literatuur doet er simpelweg niet zo gek veel meer toe.” 

Interview 5, pagina 3 

 

Deze respondent ziet een verschuiving van de functie die de krant vroeger had, naar de televisie. Zijn 

betoog is geïnspireerd op het boek De Literatuur Draait Door van Sander Bax.  

 

“[Bax] beschrijft een proces waarbij de beïnvloeding van de lezer eigenlijk is overgedragen 

van de literatuurkritiek aan de media, de televisie met name. Zeg maar Matthijs van 

Nieuwkerk met zijn programma De Wereld Draait Door en ook het programma van Pauw en 

Witteman. Als daar een schrijver verscheen (…) en er werd door pak ‘m beet één of 
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anderhalf miljoen mensen naar gekeken, dan zag je dat onmiddellijk terugkomen in de 

bestsellerlijsten, meteen.” 

Interview 5, pagina 3 

 

Om ontlezing te kunnen bestrijden en tegengaan, moet de criticus dus een zekere autoriteit 

behouden. Autoriteit die volgens deze respondent minder is dan vroeger. De criticus zonder 

autoriteit heeft de macht niet om een stem in het publiek debat te zijn. 

Een criticus die bij een regionaal medium werkt, denkt dat de literaire kritiek minder waarde 

heeft dan het vroeger had. 

 

“Het is als recensent steeds moeilijker om een plek te vinden. Je zei net ‘het beroep van 

literaire recensent’ en als ik dat hoor dan moet ik een beetje lachen. Niet lullig bedoeld hoor, 

maar ik mocht willen dat het een beroep was, dat ik er betaald voor kreeg als een 

volwaardig beroep. (…) Ik zou het geweldig vinden als ik ervan zou kunnen leven en als ik 

wekelijks een of twee boeken zou kunnen bespreken en daarvan rond kon komen. Maar dat 

is gewoon absoluut niet de realiteit. Misschien is dat wel de realiteit voor een paar mensen 

die een vaste plek hebben bij een krant. Maar die dan daarnaast ook meer doen. Het is bijna 

geen beroep meer te noemen, eigenlijk. Dat is wel veranderd in de loop der jaren.” 

Interview 12, pagina 5 

 

Ontwikkelingen in de literaire kritiek en het beroep van de literatuurcriticus hebben ervoor gezorgd 

dat het geen volwaardig beroep meer is. De recensent vervult zijn taken noodgedwongen parttime, 

een wereld van verschil ten opzichte van de grote recensenten van weleer. 

Hoewel deze respondent ontlezing niet zien als een definitief en onontkoombaar einde van 

de professionele, literaire kritiek, zijn ze het er wel over eens dat het publiek kleiner is dan vroeger 

en de criticus minder autoriteit heeft dan hij ooit heeft gehad. Een criticus zonder autoriteit weet 

een minder groot publiek te bereiken en het publiek vertrouwt minder op zijn oordeel. Geen 

formule voor een zekere, onbezorgde toekomst. Toch kan de literaire criticus volgens de 

respondenten in veel gevallen zelf iets aan ontlezing en behoud van zijn eigen functie doen. In de 

volgende sectie worden ideeën van literaire critici hoe ze hun publiek kunnen behouden en mogelijk 

kunnen verbreden uiteengezet. 
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5. De literatuurcriticus tegen ontlezing 

Een veel geopperde mogelijkheid om het publiek te behouden en aan de literaire kritiek te binden is 

intensief gebruik maken van internet. De kosten om een stuk op internet te publiceren zijn lager dan 

op papier – geen gedrukte krant, geen distributiekosten – en daardoor bestaat de mogelijkheid meer 

te publiceren. Het internet is nooit vol, een krant well. Een recensent die werkzaam is voor een 

cultureel tijdschrift zegt daar het volgende over: 

 

“Ik denk dat het echt belangrijk is dat er op internet veel wordt geschreven. Recensies of 

andere vormen van literatuurkritiek. Omdat ik het gevoel heb dat we heel veel van dezelfde 

soort dingen aan het bespreken zijn. Telkens maar dezelfde boeken of boeken van dezelfde 

uitgevers. Ik zelf verlang bijvoorbeeld naar een wat meer internationale oriëntatie.” 

Interview 6, pagina 11 

 

Hier kan het internet gebruikt worden om een breder palet aan literaire smaken te presenteren en 

de lezer die weinig heeft met wat er in reguliere media wordt besproken te bedienen. 

Die reguliere media zijn vandaag de dag ook steeds actiever op internet. Veel kranten 

voeren inmiddels een online-first beleid, dat erop is gericht verhalen eerst op internet te publiceren, 

nog voordat ze op papier in de krant verschijnen. Een redacteur van een regionaal medium licht dit 

beleid op de volgende manier toe.  

 

“We zijn erg online aan het ontwikkelen dit jaar. Dit jaar is het online-first beleid ingesteld en 

dat wordt nog veel sterker. De online redactie is versterkt en de krant die nu nog op tabloid 

is, gaat ook heel snel online beschikbaar komen. Daar staan dan ook alle literatuur- en 

boekenverhalen. (…) Jonge lezers lezen de krant niet, in ieder geval niet op papier maar 

online wel. Dus wat dat betreft zie ik mijn lezersbereik wel groter worden.” 

Interview 3, pagina 11 
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De toekomst van de journalistiek ligt volgens veel Nederlandse media online en voor 

literatuurredacties is dat niet anders. De jonge lezer moet worden aangesproken en de jonge lezer 

leest online.  

Een ander belangrijk punt is internet als mogelijkheid voor een diverser aanbod aan 

recensenten. De literatuurcriticus zou de blik van de lezer moeten verbreden, maar daarvoor is een 

wisselende recensentensamenstelling nodig. Als de blik van de lezer telkens op dezelfde manier 

verbreed wordt is er immers op een gegeven moment geen sprake meer van verbreding.  

 

“Ik wil graag dat de literatuurcriticus een rol heeft die ervoor zorgt dat de lezer zijn blik 

ergens anders op werpt. Dat diegene aan mij kan laten zien wat de Duitstalige literatuur 

interessant maakt, of bijvoorbeeld de Scandinavische literatuur. Ik denk wel dat er online 

meer mogelijkheden voor zijn om een veelzijdigheid aan stemmen te bewerkstelligen. Dat 

hangt ook samen met wie er recenseert. Want als je het uiteindelijk hebt over de grote 

plekken voor de literaire kritiek in de kranten en tijdschriften dan zijn dat altijd dezelfde 

recensenten. Die zitten daar gewoon al twintig jaar, of weet ik hoelang. Laatst zei iemand 

tegen me dat Marja Pruis al dertig jaar aan het recenseren is. En toen dacht ik: ‘wow, het is 

toch ergens wel een beetje problematisch dat we al zo lang dezelfde lezers lezen.’ Want een 

recensent is uiteindelijk ook maar gewoon een lezer. Ik verlang dan wel naar andere, jongere 

stemmen.” 

Interview 6, pagina 11 

 

Verjonging en diversifiëring in de breedste betekenis van het woord zou de literaire kritiek weer 

toekomstbestendig kunnen maken. Hierdoor kan een nieuw en jong publiek worden aangesproken 

dat besluit om de boekenpagina’s niet meer over te slaan. Suggesties die inspelen op het bredere 

probleem van ontlezing en het publiek dat de boekenpagina’s in steeds grotere mate overslaat. De 

oplossing daarvoor is, volgens een recensent van een opinieweekblad, proberen de kloof tussen het 

publiek en de literatuur te verkleinen. Daar ligt dan met name een verantwoordelijkheid voor de 

grote kranten, die een flink lezerspubliek hebben.  

 

“Het zou mij leuk lijken als de kranten iets zouden willen doen met de lezer die zelf complex 

is en een complexe verhouding ten opzichte van literatuur heeft. Als je die lezer nou aan het 
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woord laat, dan zou je andere lezers kunnen laten zien waar het leesplezier in schuilt en 

welke romans waarom aanspreken. Ik denk dat daar nog wel een slag in te winnen is.” 

Interview 4, pagina 9 

 

Door de lezer een stem te geven wordt de literaire kritiek minder elitair en bereikbaar voor de 

‘gewone’ lezer. Deze suggestie raakt aan een volgend thema, waarbij die gewone lezers met het 

internet een plek voor publicatie hebben gevonden en daar ook gebruik van maken. Met gevolgen 

voor de professionele literaire kritiek. 

 

6. Culturele omnivoriteit 

Een ander belangrijk thema dat uit zowel theorie als de interviews naar voren komt, is het begrip 

culturele omnivoriteit. De term is afkomstig van socioloog Richard Peterson (1992), die betoogt dat 

mensen met een hogere sociaal-culturele status ook populaire cultuur consumeren. Het boek heeft 

vandaag de dag, en afgelopen decennia in toenemende mate, concurrentie gekregen van andere 

culturele tijdsbestedingen. Ook leest de hoger opgeleide klasse die vroeger vooral literatuur 

consumeerde, momenteel ook niet-literaire werken. Een blik in de bestseller60 leert dat er weinig 

literatuur wordt verkocht. Kookboeken van Ottolenghi doen het in de regel beter dan literaire 

werken van Jeroen Brouwers of Lize Spit. Een ook een thrillerschrijfster als Lucinda Riley verpulvert 

een Nederlandse literaire grootheid als Adriaan van Dis in de lijst met bestverkochte boeken. De 

literatuurkritiek heeft er de afgelopen jaren dus concurrerende culturele tijdsbestedingen 

bijgekregen: de lezers van vroeger kijken nu massaal series op streamingdiensten als Netflix of 

Amazon Prime. Dit heeft enerzijds ontlezing tot gevolg, en anderzijds worden de culturele 

krantenpagina’s tegenwoordig ook ingevuld met onder andere serierecensies. Dat zou in theorie 

weer ten koste kunnen gaan van de plaats voor boeken in de krant. 

 

6.1. Culturele omnivoriteit als een gegeven 

Culturele omnivoriteit mag dan in sommige situaties een negatieve invloed hebben op de aandacht 

voor boeken in het algemeen en de grootte van de boekenrubriek, een deel van de critici beschouwt 

dit als onoverkomelijk: het was er vroeger al en nu is het er nog steeds. Een recensent van een 

regionale krant onderschrijft dit standpunt. “Dat is er altijd geweest. We doen nu wat meer Netflix 

omdat er gewoon veel cultuur is weggevallen [door de coronapandemie red.]” (Interview 3, pagina 

13). 



 46 

Het idee dat culturele diversiteit in deze mate altijd al heeft bestaan, leeft niet bij iedereen. 

Wel erkennen alle respondenten dat er momenteel een groot cultureel aanbod is, dat deels ten 

koste gaat van lezen en de boekenbranche. Over deze verandering in het culturele aanbod zegt een 

redacteur van een grote krant het volgende:  

 

“Er zijn natuurlijk meer vormen van vrijetijdsbesteding en cultuurconsumptie. Series kijken 

doet iedereen wel en dat is niet alleen maar een vervanging van tv-programma’s, maar ook 

voor een groot deel van het lezen van boeken. Dat zie ik wel om me heen. Tegelijkertijd 

denk ik ook wel dat er altijd interesse zal zijn voor gedegen journalistiek over boeken omdat 

mensen geïnteresseerd blijven in lezen. Ik hoop dat dat over vijftig jaar nog steeds zo is. 

Daarin is die ontlezing wel een slecht teken en iets dat echt aandacht vraagt.” 

Interview 7, pagina 8 

 

Een verbreding van culturele interesses is terug te vinden op de culturele krantenpagina’s. Vroeger 

werd daar elitaire cultuur als literatuur en klassieke muziek besproken, tegenwoordig is er ook 

ruimte voor popmuziek, series en games. De literaire criticus die culturele omnivoriteit als een 

gegeven en een logisch gevolg van culturele ontwikkelingen beschouwt, is hier dan ook niet 

verbaasd over. Een recensent van een regionaal medium is er kort en duidelijk over. “Dat is altijd 

geweest.” (Interview 3, pagina 13). Deze respondent ziet de culturele krantenpagina’s als iets dat 

altijd al divers is geweest en dus is die diversiteit geen bedreiging voor het boekenkatern. Over de 

toekomst van het boekenkatern is deze recensent hoopvol. 

De diversiteit aan cultuur op de krantenpagina’s hoeft helemaal geen probleem te zijn en 

wordt door sommige critici als prettig beschouwd. Niet alleen aandacht voor boeken, ook voor 

andere vormen van cultuur die van belang zijn. Deze respondent van een grote krant pleit voor een 

diverse cultuurbijlage, maar tegelijkertijd een sterk boekenkatern.  

 

“Ik ben wel echt blij dat er nog gewoon een literatuurbijlage is. Ik vind wel dat je dat serieus 

moet nemen. Dan neem je jezelf als krant en je lezers ook serieus. (…) De Volkskrant doet 

dat mooi en NRC ook. Ze hebben in de cultuurbijlage iedere dag weer een ander medium dat 

centraal staat. Dus games of muziek en dan heb je klassiek en pop naast elkaar. Dat is ook 

wel leuk.” 

Interview 9, pagina 12 
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Door culturele omnivoriteit als een gegeven te beschouwen is dit geen probleem voor 

boekenredacties. Deze critici beschouwen het zoals iemand die werkzaam is in de voetbalindustrie 

zou antwoorden op de vraag of tennis een bedreiging is voor voetbal: tennis is er gewoon en over 

een mogelijke bedreiging heeft hij waarschijnlijk nooit nagedacht. Toch wordt culturele omnivoriteit 

soms juist wel als een probleem gezien, zo illustreert de volgende sectie. 

 

6.2. Culturele omnivoriteit als een probleem 

Culturele omnivoriteit en de diversifiëring van culturele tijdsbestedingen kan ook als een probleem 

worden ervaren. De boekenpagina’s worden kleiner of verminderen in aantal, de aandacht voor 

boeken neemt af en de cultuur-consumerende mens leest minder literatuur. Dat heeft invloed op de 

gehele boekensector – er wordt minder literatuur verkocht en men leest minder literatuur – en 

daarmee wordt de literaire kritiek ook minder relevant. Dat is voor de toekomst van de literaire 

kritiek een probleem. Het wordt gezien als een van de oorzaken van ontlezing. Literaire critici 

ervaren dat andere culturele tijdsbestedingen dan lezen de overhand nemen en dat men zich minder 

met literatuur bezighoudt dan voorheen. Een criticus van een grote krant denkt dat dit vooral een 

gevolg is van het feit dat lezen een bepaalde inspanning vereist.  

 

“Lezen kost meer moeite dan het kijken van een serie. Het kost meer moeite om er goed in 

te worden en om er echt plezier aan te beleven. Het is gewoon veel makkelijker om een 

serie aan te zetten.” 

Interview 1, pagina 8 

 

Dat lezen meer moeite kost dan het kijken van een serie, daar is weinig aan te doen. Het is nu 

eenmaal een activiteit die meer inspanning vergt. Dat kan, volgens bovenstaande criticus, op 

meerdere manieren ondervangen worden.  

 

“Het begint in het onderwijs en thuis. Ik weet daar te weinig van om met hele actieplannen 

te komen, maar daar valt nog wel veel te behalen denk ik. En dat kan ook bijvoorbeeld door 

YouTubers die via Instagram gingen vertellen dat ze een boek hebben gelezen. Dat soort 

projecten.” 
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Interview 1, pagina 8 

 

Waar in bovenstaande paragraaf niet met angst werd gekeken naar de diversificatie van cultuur op 

de krantenpagina’s, zijn er ook recensenten die hier wel een bedreiging in zien voor het 

boekenkatern. Het aantal pagina’s voor een culturele bijlage is immers niet onbeperkt en hoe meer 

er over series en popmuziek wordt gepubliceerd, hoe minder ruimte er voor boeken overblijft. 

Althans, in de regel. De boekenbijlage is in de culturele bijlage ondergebracht en daardoor in 

pagina’s afhankelijk van hoeveel ruimte andere cultuurvormen krijgen. Een respondent van een 

gespecialiseerd tijdschrift, pleit voor een scheiding tussen cultuur- en boekenbijlagen.  

 

“Misschien zouden we gewoon grotere cultuurbijlagen moeten hebben. Maar eigenlijk zou 

ik het liefst hebben dat de boekenbijlage iets anders is dan de cultuurbijlage, snap je?” 

Interview 6, pagina 11 

 

Of deze scheiding er komt valt te betwijfelen: de culturele krantenpagina’s moeten vaak vechten 

voor behoud van hun ruimte en uitbereiding is ver weg. 

De literaire kritiek lijkt zich in de marge af te spelen. Een recensent van een cultureel 

tijdschrift verwoordt het kernachtig:  

 

“Ik denk dat [het boekenvak] al heel weinig voorstelt eigenlijk. Binnen mijn bubbel is het 

allemaal superbelangrijk (…) maar ik realiseer me heel goed dat buiten dat piepkleine 

bubbeltje van mij het echt helemaal niemand iets interesseert. (…) Daar erger ik me soms 

wel aan: mensen die zo diep in het boekenvak zitten en die dan niet meer kunnen zien dat 

het eigenlijk allemaal heel marginaal is.” 

Interview 10, pagina 11 

 

Het mag dan wel heel marginaal zijn, de literaire kritiek, er is wel degelijk wat veranderd ten 

opzichte van vroeger. Boeken worden minder gelezen, series krijgen meer aandacht van de kijker en 

tegelijkertijd van de krantenpagina’s. Het gesprek van de dag gaat anno 2021 niet over het nieuwste 

boek van Das Mag, maar over het nieuwe seizoen van Stranger Things. Dat is een verschil dat ook de 

literatuurkritiek merkt. 
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7. Concurrentie van amateurs 

Met de opkomst van het internet is het makkelijker geworden eigen schrijfwerk te publiceren. Een 

website of weblog aanmaken is snel gebeurd en vaak gratis. Niets weerhoudt de zelfbenoemde 

ambitieuze kunst- of literatuurcriticus er nog van zijn eigen mening de ether in te slingeren, ondanks 

de kwaliteit ervan. De drempel om iets te publiceren is vrijwel volledig weggenomen door sociale 

media, de mogelijkheid tot consumentenrecensies op sites van webwinkels en allerhande literaire 

blogs. Deze laatste categorie strekt zich uit van kwalitatief laag hobbyisme tot serieuzere, goed 

beargumenteerde kritieken op bijvoorbeeld Tzum. Feit is dat sinds de grootschalige opkomst van het 

internet de professionele literatuurcriticus er ineens veel collega’s en concurrenten bij heeft 

gekregen. Een mogelijk gevaar voor de professionele kritiek is het in de ogen van de ondervraagde 

recensenten echter niet. 

Een recensent van een grote kant ziet de professionele en de niet-professionele kritiek als 

twee wezenlijk verschillende entiteiten, die eerder naast elkaar bestaan dan zich op dezelfde markt 

begeven. “Mensen hebben blijkbaar de neiging om te laten weten wat ze vinden, dat doen mensen 

de hele tijd op het internet. Ik zie dat niet als concurrentie en ik hou niet alles bij, maar als ik 

recensies zie op sommige websites denk ik ‘oh, ja. Voor dat boek hadden wij geen plek meer. Maar 

toch fijn dat het op zo’n plekje dan besproken wordt.’” Volgens deze recensent is serieuze 

amateurkritiek, in tegenstelling tot consumentenrubrieken wel degelijk een aanvulling.  

 

“De kritiek op consumentenwebsites is meestal zo slecht opgeschreven dat ik daar geen 

concurrentie in zie. Maar zoiets als Tzum bijvoorbeeld, daar schrijven ze veel recensies en 

doen ze veel met boeken. Ze houden het nieuws over boeken ook altijd goed bij en ze zijn 

altijd op zoek naar relletjes in de literatuur. Dat is soms irritant, maar aan de andere kant 

denk ik zij weten van literatuur wel iets te maken dat je een beetje wilt volgen. Dus dat vind 

ik wel goed. (…). Hoe meer aandacht voor boeken hoe beter, eigenlijk.” 

Interview 2, pagina 14 

 

Hoe meer aandacht – hoe beter, lijkt het adagium van de boekenwereld te zijn. Voor 

uitgevers een vanzelfsprekende zin, maar voor een recensent zonder commerciële inslag geen 

vanzelfsprekend uitgangspunt. Want hoewel de literair recensent journalistieke 

verantwoordelijkheid hoog in het vaandel heeft, speelt er ook een diepe band met het boek en de 
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boekenwereld. Dit mag niet ten koste gaan van journalistieke plichten, het objectief over een boek 

schrijven en benoemen als het slecht is, maar maakt wel dat de professionele recensent graag 

amateurrecensies ziet. Op de vraag of dit geen bedreiging kan zijn voor de professionele kritiek zegt 

een recensent:  

 

“Nee, ik voel me niet zo bedreigd eerlijk gezegd. Zolang wij zelf een goed online aanbod 

hebben vind ik dat dat heel goed naast elkaar kan bestaan. Dan bedoel ik sites als Tzum en 

zo, dat is prima.” 

Interview 3, pagina 12 

 

De amateur als bedreiging bestaat volgens bovenstaande recensenten niet. Om de amateur 

een verrijking voor de boekenwereld en de literaire kritiek te noemen, gaat echter volgens sommige 

recensenten ook te ver. Het verschil tussen professionele en niet-professionele kritiek is namelijk 

volgens veel respondenten groot. Dusdanig groot, dat de amateur aan het serieuze debat over 

literaire werken weinig toevoegt. Een recensent van een cultureel tijdschrift denkt daar als volgt 

over.  

 

“Ik heb er niet zoveel gevoel bij eigenlijk (…) Die plekken [bij een krant als professioneel 

criticus] zijn er niet veel. Ik heb ook geluk gehad dat ik bij de krant terecht kwam. Anders zat 

ik nu ook alleen nog maar op internet te schrijven en misschien voor wat kleinere literaire 

tijdschriften. Het is gewoon goed dat je op internet ruimte hebt om van alles te proberen. 

Mensen kunnen zich daar ontwikkelen, hun eigen stem vinden. Het is een soort speeltuin, 

eigenlijk.” 

Interview 9, pagina 13 

 

Een belangrijk verschil tussen professionele kritiek en die van de al dan niet belezen amateur, is dat 

de lezer van een professionele criticus een bepaalde standaard mag verwachten. Een amateur kan 

op internet door een ondergrens zakken waar een professionele criticus omwille van zijn 

professionaliteit altijd boven zal blijven. Een recensent van een grote krant denkt dat de lezer bij een 

professionele recensie een ander verwachtingspatroon heeft: 
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“[Professionele] literaire kritiek is een soort van afspraak. In de zin dat de lezer mag 

verwachten dat er een professionele, met goede uitrusting bewapende lezer zich aan het 

lezen van een boek heeft geweid. Die professionele lezer publiceert daar dan een 

interessant verhaal over in de krant. Dat uitgangspunt heb je niet bij een blog van zomaar 

iemand op internet. Bovendien, heel veel van wat er op internet gebeurt is ook niet veel 

meer dan een samenvatting of een plaatje op Instagram met een tekst als ‘dit boek is 

prachtig’. Het is wel duidelijk wat dan het onderscheid is met de professionele kritiek.” 

Interview 7, pagina 10 

 

Nu kan het voorkomen dat een amateurcriticus van een dusdanig niveau is dat hij niet onderdoet 

voor de professionele kritiek. Dit zou, als de lezer van de boekenpagina besluit dat het gratis 

alternatief toereikend is, een probleem voor betaalde media kunnen worden. Toch zien recensenten 

dat niet zo. Een belangrijk argument daarvoor is dat een lezer een krantenabonnement vaak niet 

alleen om de boekenpagina’s heeft, denkt een recensent van een cultureel tijdschrift: 

 

“[Boekrecensies door amateurs] zijn vaak goed van kwaliteit. Daar hoor je mij niets op 

afdingen. Maar een bedreiging, dat weet ik niet zo. Mensen zijn natuurlijk nooit abonnee 

van een krant alleen vanwege de culturele bijlage. Als dat zo zou zijn, dan zou dat fantastisch 

zijn, maar dat is helaas niet het geval.  Eerder om andere, bijvoorbeeld journalistieke 

redenen.” 

Interview 9, pagina 13 

 

De concurrentie van amateurs voor de professionele criticus wordt dus enerzijds gewaardeerd – alle 

aandacht voor het boek is goed, soms zitten er uitstekende recensies bij – maar anderzijds ontkend. 

Het is geen concurrentie, zeggen de hierboven genoemde respondenten. Het is eerder een 

aanvulling: twee werelden die naast elkaar bestaan, maar zich niet op hetzelfde terrein begeven. In 

deze analyse zijn de korte consumentenrecensies op webwinkels als Bol.com of de site van de Bruna 

niet meegenomen. Die zijn in de regel dusdanig slecht van kwaliteit, dat ze niet als een serieuze 

recensie beschouwd kunnen worden, denken de recensenten. Mensen die nu met een zekere 

regelmaat de literaire bijlage van een krant raadplegen, zullen zich niet tot een willekeurige 

consumentenrecensie wenden. 
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Is de amateur een concurrent voor de professionele criticus? Volgens sommige critici wel, 

volgens andere niet. Overeenstemming is er dat een ‘professional’ iets anders is dan een ‘amateur’. 

De meeste respondenten denken dat de lezer het verschil wel ziet. Of de amateur een concurrent is 

hangt dus sterk af van de intentie van de lezer: wil deze een doorwrochte kritiek of slechts een 

simpele aanbeveling? Een kritiek van een amateur verwarren met die van een professional is volgens 

de respondenten in de meeste gevallen uitgesloten. De incidentele amateurkritiek die wel in de 

buurt komt van een professionele is in kwantiteit geen bedreiging.  
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5. Conclusie 

Deze studie gaat over de toekomst van de literatuurkritiek. Omdat de literaire kritiek vanuit 

verschillende hoeken bedreiging ondervindt – ontlezing, de gevolgen van culturele omnivoriteit en 

de inmenging van amateurs in het professionele werkveld – is de volgende vraag gesteld: hoe zien 

professionele literatuurcritici de toekomst van hun vakgebied voor zich? Dit is aan de hand van twaalf 

interviewrespondenten van verschillende Nederlandse media onderzocht. De interviews zijn 

thematisch geanalyseerd en in het voorgaande hoofdstuk uitgewerkt. Dit laatste hoofdstuk verbindt 

de literatuur met de onderzoeksresultaten.  

 

De resultaten 

Uit de analyse van de interviews zijn zeven thema’s overgebleven. Drie daarvan direct gebaseerd op 

theorie over bedreigingen voor de literatuurkritiek, vier vanuit een open, inductieve codering.  

Vanwege beperkte ruimte op de boekenpagina’s moeten er duidelijke keuzes gemaakt 

worden: grote schrijvers worden altijd besproken – ook als ze een slecht boek geschreven hebben. 

Minder bekende schrijvers daarentegen krijgen alleen een podium als ze een goed boek hebben 

gepubliceerd. Dat is geen verwonderlijk gegeven, aangezien de lezer van de boekenpagina 

voornamelijk wil weten wat gelezen moet worden en niet wat hij beter links kan laten liggen. Tenzij 

het een grote schrijver is, dan wekt dit wel interesse van lezers. 

Dit houdt verband met de verantwoordelijkheid van de journalist: de respondenten stellen 

dat de verantwoordelijkheid van een literatuurcriticus primair een journalistieke is. Toch staat die 

journalistieke verantwoordelijk niet bij iedere criticus bovenaan: zo zijn er critici die uit principe 

alleen maar goede boeken bespreken – wat heeft de lezer er anders aan? – en dus nauwelijks of 

geen kritische recensies schrijven. Dan is die journalistieke verantwoordelijkheid niet prioriteit 

nummer één en dreigt het gevaar van een ‘reclamefolder met juichverhalen’. Dit onderzoek laat zien 

dat er meerdere benaderingen zijn van de verantwoordelijkheid van een boekbespreker: de ene 

groep vindt de verantwoordelijkheid primair journalistiek, de andere wil vooral dat de lezer er wat 

aan heeft. 

Wat uit de resultaten naar voren komt is dat het lezerspubliek van boekrecensies sterk 

vergrijsd is: ‘de vrouw van een jaar of zestig’ is de grootste afnemer van literaire kritieken. Jongere 

mensen lezen veel minder. Recensenten die ontlezing zien als een onontkoombaar einde van de 

literatuurkritiek, denken dat de gouden tijden van de literaire kritiek achter hen liggen. Mensen 

houden zich tegenwoordig met andere dingen bezig en lezen minder. Een deel van de respondenten 
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denkt dat het einde van de ontlezing onontkoombaar is: jonge mensen lezen minder en volgens hen 

zet deze trend door tot er nauwelijks meer gelezen wordt. 

De stap van ontlezing naar culturele omnivoriteit maken de respondenten snel. Men leest 

niet meer omdat er andere culturele tijdsbestedingen voorhanden zijn. Ontlezing is niet los te zien 

van culturele omnivoriteit: het is er het gevolg van. Een groep respondenten ziet ontlezing als een 

onoverwinbaar probleem, maar een andere groep denkt er minder negatief over. Wat die eerste 

groep denkt is aan de hand van bovenstaande alinea over ontlezing al aardig verwoord. In het geval 

van culturele omnivoriteit maken zij zich ook voornamelijk zorgen over de ontlezing die het tot 

gevolg heeft.  

De andere kant is de groep die ontlezing niet als een definitief einde ziet en daarmee ook 

culturele omnivoriteit anders beschouwt. Zij denken dat er altijd wel gelezen zal blijven worden, of 

in ieder geval dat het boekenvak niet ten dode opgeschreven is. En dan zit er in culturele 

omnivoriteit veel minder een gevaar, denken zij. Wat hier bovenal opvalt is dat respondenten die 

optimistisch zijn ondanks ontlezing ook culturele omnivoriteit minder problematisch of bedreigend 

vinden en vice versa. Dat laat zien dat beide thema’s sterk onderling verbonden zijn. Zoals eerder al 

opgemerkt gaat culturele omnivoriteit in essentie ook om ontlezing. Dat de meningen dan 

overeenkomen is niet verwonderlijk. 

Als laatste de concurrentie van amateurs. Ook dit heeft een sterke verbinding met ontlezing, 

het heetste hangijzer van dit onderzoek. Uiteindelijk lijken alle bedreigingen voor het vak van de 

literatuurcriticus met ontlezing samen te vallen. De ontlezing die door de concurrentie van amateurs 

op de loer ligt is niet zo zeer een ontlezing in de absolute zin van het woord – het leespubliek 

verplaatst zich van een professionele recensie naar een gratis versie door een amateur – maar 

betekent wel ontlezing voor professionele kritieken, die worden minder gelezen. Door het minder 

worden van de autoriteit van traditionele recensenten is de hiërarchie verdwenen: wie een recensie 

over een bepaald boek wil lezen kan dat gewoon op internet opzoeken. Belangrijk om daarbij te 

vermelden is wel dat de meeste critici het erover eens zijn dat een professionele recensie iets 

inherent anders is dan die van een amateur. De kwaliteit van beide werken is volgens hen vaak niet 

te vergelijken. 

Over de onderzoeksvraag hoe zien professionele literatuurcritici de toekomst van hun 

vakgebied voor zich? zijn de respondenten het niet met elkaar eens. Er is een opvallende tweedeling 

te zien tussen critici die langer dan twintig jaar in het vak zitten en critici die korter actief zijn. De 

oudere generatie is pessimistisch en denkt dat de literaire kritiek ten dode is opgeschreven. De 
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jongere generatie is hoopvoller. Zij zien de bedreigingen ook, maar denken tegelijkertijd dat er altijd 

gelezen zal blijven worden. En daarom blijft de literaire kritiek volgens hen ook wel bestaan.  

 

Discussie 

In deze paragraaf worden de resultaten van dit onderzoek met eerder onderzoek vergeleken. Dat 

gebeurt in dezelfde volgorde als waarin het theoriehoofdstuk is opgebouwd.  

 

Kunstkritiek – literaire kritiek 

Een punt waar het in deze theoretische paragraaf over is gegaan en dat ook terugkomt in de 

onderzoeksresultaten is de invloed die de criticus heeft op het al dan niet een succes worden van 

een artistieke productie. Volgens Jansen en Verboord (2015) fungeert de kunstcriticus als 

poortwachter: hij bepaalt welke stukken er in de media aandacht krijgen en de mogelijkheid hebben 

een succes te worden. Want de kunstcriticus heeft invloed, zo betogen Clement, Proppe en Rott 

(2007). En die invloed wordt ook door de critici erkend: de meeste kranten en tijdschriften kiezen 

ervoor om alleen exceptioneel goede werken te bespreken, of boeken van grote schrijvers. De 

poortwachtersfunctie wordt praktijk gebracht. 

De respondenten zijn zich bewust van deze functie. Ze hebben door dat hun oordeel wel 

degelijk verschil kan maken: een goede recensie kan gevolgen hebben voor de verkoop. Hoewel 

deze invloed niets is vergeleken met de invloed die recensenten vroeger hadden. De vraag voor de 

toekomst is of de kunstkritiek een significante invloed op succes zal blijven hebben.  

 

Ontlezing 

De theorie over ontlezing is duidelijk: men leest minder, steeds minder. Onderzoek van het Sociaal 

en Cultureel Planbureau laat zien dat ook in de laatste vijftien jaar, vanaf 2006 de ontlezing 

aanzienlijk is toegenomen: in 2016 las nog maar 29% van de Nederlandse bevolking wel eens een 

boek, ten opzichte van 44% tien jaar eerder (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018). En dat heeft 

gevolgen voor de hele boekenbranche, de literatuurkritiek incluis. De theorie wijst op een sterk 

verband tussen leren lezen op jonge leeftijd en het later blijven doen. Ouders die lezen maken hun 

kinderen vaak enthousiast voor boeken. Als ze niet lezen kunnen ze dat vanzelfsprekend niet doen, 

waardoor hun kinderen weer minder gaan lezen (Verboord & Van Rees, 2003). Johnsson-Smaragdi, 

en Jönsson (2001) laten zien dat ditzelfde geldt voor televisiekijkgedrag: hoe meer ouders 
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televisiekijken, hoe meer tijd hun kinderen later waarschijnlijk voor de beeldbuis zullen 

doorbrengen. Problemen die eraan bijdragen dat er nu minder gelezen wordt en dat naarmate het 

aandeel lezers kleiner wordt de volgende generatie nog minder zal lezen. 

Nagenoeg iedere respondent ziet het gevaar van ontlezing in, hoewel niet iedereen 

pessimistisch naar het verschijnsel kijkt. Zo proberen respondenten zo aantrekkelijk mogelijk te 

schrijven om lezers te trekken. Dat ze iets tegen ontlezing kunnen doen denken de meeste 

respondenten niet. De respondenten onderschrijven de theorie over ontlezing over het algemeen. 

Maar waar de theorie een pessimistisch toekomstbeeld voorspelt, denken de meeste critici dat de 

literatuurkritiek wel zal blijven bestaan. Want zo lang er iemand blijft lezen is er literaire kritiek 

nodig. Dat de ontlezing ooit zal eindigen in een absoluut nulpunt geloven de respondenten niet. 

 

Culturele omnivoriteit 

Het palet aan culturele tijdsbestedingen is de afgelopen decennia groter en groter geworden. Eerst 

kwamen de radio en de televisie op, later maakte het internet zijn entree. Dat heeft de literatuur – 

en de literaire kritiek in haar kielzog – niet onberoerd gelaten: de lezende klasse is de afgelopen 

jaren steeds kleiner geworden (Griswold, et al., 2005). De gevolgen voor de literaire kritiek laten zich 

raden: hoe minder mensen een boek lezen, hoe minder mensen er ook interesse hebben in 

besprekingen van die boeken. Ook op de culturele krantenpagina’s is diversifiëring van cultuur terug 

te vinden (Purhonen et al., 2019). Merkwaardig genoeg heeft dit geen directe afname van de 

aandacht voor literatuur ten opzichte van andere vormen van cultuur tot gevolg in de 

krantenpagina’s. Het aandeel boeken is nog ongeveer even groot als in de jaren ’50. 

De interviewrespondenten kijken gemengd naar culturele omnivoriteit. Zolang de 

boekenpagina’s behouden blijven en niet kleiner worden, vinden ze het in principe geen probleem: 

men mag ook andere vormen van cultuur consumeren, zolang de kranten maar genoeg aandacht 

voor boeken blijven hebben. Respondenten zijn blij dat er in ieder geval nog een literatuurbijlage 

bestaat. Wat de theorie zegt over culturele omnivoriteit sluit aan bij de ideeën van de respondenten. 

Vrees voor het kleiner worden van cultuurpagina’s is aanwezig, maar ze zijn niet direct bang dat 

deze van de ene op de andere dag verdwijnen. Een uitzondering daargelaten, die denkt dat dit op 

termijn zal gebeuren. Ook hier is een breuk tussen de jongere en oudere generatie zichtbaar: de 

oudere generatie ziet dat de literatuurkritiek terrein verliest ten opzichte van films en series. De 

jongere generatie is hoopvoller: volgens hen zullen mensen altijd blijven lezen.  
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Concurrentie van amateurs 

Het internet heeft voor een uitbereiding van de culturele publieke sfeer gezorgd (Kammer, 2015). 

Het gevolg daarvan is dat de hiërarchie binnen die culturele publieke sfeer veranderd is. En dat heeft 

gevolgen voor kunstrecensenten (Kristensen & From, 2015). Door het internet kunnen amateurcritici 

het publiek bereiken met zelfgeschreven recensies en kunstkritieken. Vroeger wierp papieren 

verspreiding een barrière op voor deze critici – het afdrukken en distribueren is immers een flinke 

kostenpost. Tegenwoordig zijn die kosten er niet meer of in veel mindere mate. Via het internet is 

het woord van de amateurcriticus voor iedereen hoorbaar. Voorgaand onderzoek registreert dat de 

autoriteit van kunstcritici afneemt. Waar een kunstcriticus vroeger veel aanzien had, is dat inmiddels 

minder geworden (Kristensen & From, 2015). Door deze vervaagde hiërarchie heeft de 

amateurcriticus plotseling meer invloed in het culturele debat. In combinatie met de toegenomen 

verspreidingsmogelijkheden is dat een gevaar voor de professionele boekbespreker. 

Dit onderzoek registreert aangaande de ideeën over concurrentie van amateurs een 

opvallende tweedeling: respondenten die al langer in het vak actief zijn, twintig jaar of meer, 

hebben de veranderende hiërarchie meegemaakt. Zij denken zonder uitzondering dat dit dramatisch 

is voor de toekomst van de literaire kritiek. De jongere generatie daarentegen ziet het veel minder 

pessimistisch in: zij denken dat literatuurcritici nog steeds een grote rol spelen in het debat over 

boeken en ook invloed hebben, meer dan amateurs. Want het publiek zou het verschil tussen een 

professionele en een amateurrecensie wel zien. 

De oudere, meer ervaren groep critici sluit qua ideeën over concurrentie van amateurs aan 

bij de theorie. De jongere groep niet en dat is opvallend. De vraag is of dat optimisme naïef is, of dat 

de oudere generatie het te pessimistisch inziet. 

 

Verder onderzoek 

Dit onderzoek heeft de nodige inzichten opgeleverd. Vaak in lijn met eerder gedaan onderzoek, 

maar soms komen er vanuit de respondenten verrassende, nieuwe inzichten. Ontlezing is de 

grootste bedreiging voor het boekenvak, waar de literaire kritiek van afhankelijk is. Alle bedreigingen 

voor de literaire kritiek lijken uiteindelijk op ontlezing uit te komen, een factor waar de kritiek zelf 

weinig aan kan doen. De vraag die dat oproept is hoe lang de literaire kritiek nog in deze vorm 

bestaat. Men leest minder en minder, waardoor de literatuurkritiek ook steeds minder mensen 

bereikt. 
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De theoretische waarde van dit onderzoek zit bovenal in de kloof tussen de oudere en de 

jongere generatie. Interessant is dat de jonge generatie, die de literatuurkritiek slechts van de 

afgelopen tien jaar kent, een positief toekomstbeeld heeft. Dat is niet iets dat in eerder gedaan 

onderzoek naar voren komt; daar zijn de vooruitzichten bepaald niet hoopvol. Een vervolgonderzoek 

zou kunnen gaan over de perceptie van deze jonge generatie literatuurcritici. Zijn ze naïef, of hebben 

ze een nieuwe realiteit omarmd die voor de oudere generatie als een slap aftreksel van het verleden 

wordt ervaren? 

Een onzeker punt uit dit onderzoek is of het voortbestaan van de literatuurkritiek wel 

primair van de populariteit van het boek afhangt. Zoals besproken is de ontlezing niet of nauwelijks 

terug te zien op de literaire krantenpagina’s, die nemen ongeveer dezelfde plek in als in de jaren 

vijftig. Een vervolgonderzoek zou dus kunnen gaan over redactionele keuzes in culturele bijlages: 

hangt de toekomst van literaire bijlages echt af van het leesgedrag van de consument? Of zorgen 

hoofdredacties er wel voor dat het blijft bestaan? 

De onderzoeksgroep van dit onderzoek leende zich voor een verkenning van de 

verschillende onderwerpen, maar laat geen volledig plaatje zien. Zo zou het interessant zijn geweest 

ook amateurcritici in het onderzoek aan het woord te laten. Zij kunnen het perspectief op de 

concurrentie van de amateur bijdraaien of helderder maken. Ook zouden er tijdschriften in 

betrokken kunnen worden die alleen over literatuur schrijven: hun hoofdonderwerp, het boek, staat 

onder grote druk. Als iemand iets van het veranderende culturele landschap merkt zouden zij dat 

moeten zijn. 
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Appendix A: Topic list 

Dit model is gebruikt als vormgeving voor de interviews. Individuele afwijkingen hebben 

plaatsgevonden op basis van het gespreksverloop. 

 

- Geschiedenis in de literatuurkritiek van de interviewrespondent:  

1. Wanneer bent u begonnen als literatuurcriticus? 

2. hoe ziet uw loopbaan eruit?  

- Hoe zien uw werkzaamheden eruit? 

3. Hoe maakt u keuzes, in het brede literatuuraanbod, waar u over schrijft? Bepaalt u dit 

zelf, doet de redactie dit etc. 

4. Hoe evalueert/beoordeelt u de literatuur? Voorbeelden 

5. Hoe ziet de samenwerking met het medium waar u voor schrijft er uit? 

- Hoe is uw vak veranderd ten tijde van uw loopbaan?  

6. Met welke uitdagingen heeft u te maken gekregen? 

7. Op wat voor manier is het beroep van literatuurcriticus veranderd in uw werkzame leven? 

- Hoe zorgt de literatuurcriticus ervoor dat zijn werk relevant blijft?  

8. Wat is uw publiek, wie lezen uw stukken? 

9. Hoe is de samenstelling van dat publiek veranderd ten tijde van uw loopbaan? 

10. Hoe zorgt u er voor dat uw stukken gelezen worden? 

11. In hoeverre is dat veranderd tijdens uw loopbaan? 

- Wat merkt de literatuurcriticus van een samenleving waarin steeds minder gelezen wordt? 

12. Het boek wordt, volgens de cijfers, ieder jaar minder populair. Merkt u daar iets van? 

13. In hoeverre denkt u dat een ontlezende samenleving van invloed is op de professionele 

literatuurkritiek? 

14. In hoeverre denkt u dat ontlezing van invloed is geweest op u persoonlijk? 

15. Welke rol heeft de literatuurcriticus volgens u in het tegengaan van ontlezing? 

- Hoe ervaart de literatuurcriticus de concurrentie van andere culturele tijdsbestedingen? 

16. het aanbod van culturele tijdsbestedingen is afgelopen decennia toegenomen. Denk 

hierbij aan Netflix, waar ongeveer iedereen naar kijkt. Hoe kijkt u, vanuit vakperspectief, 

naar deze ontwikkelingen? 

17. De culturele krantenpagina’s zijn diverser dan voorheen, waardoor er voor het boek 

minder ruimte is. Denkt u dat het voor de literatuurkritiek lastig is om het hoofd boven 

water te houden in dit grote culturele aanbod?  
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- Hoe ervaart de literatuurcriticus de concurrentie van amateurs?  

18. Sinds de opkomst van het internet begeven amateurs zich ook in het werkveld van de 

literatuurcriticus. Denkt u dat dit een toegevoegde waarde heeft? 

19. Wat is volgens u de invloed van amateurs op uw eigen werk? 

20. In hoeverre denkt u dat de intrede van amateurs in het veld van de literatuurkritiek een 

bedreiging is voor professionele literatuurcritici? 

- Hoe ziet de toekomst van de literatuurkritiek er volgens de respondent uit? 

21. Hoe ziet u de toekomst van de literatuurkritiek in? 

 

Appendix B: Consent form 

Het consent form is door iedereen ondertekend. Schriftelijk dan wel mondeling, zoals in de 

richtlijnen van de masterscriptie beschreven staat.  

 

Toestemming voor deelname aan de studie 

Voor mijn masterscriptie van de opleiding Media & Journalistiek aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam doe ik een onderzoek naar de toekomst van het journalistieke genre literatuurkritiek. Het 

doel van de studie is om aan de hand van interviews met literatuurcritici een antwoord te 

formuleren op de volgende vraag: : hoe zien professionele literatuurcritici de toekomst van hun 

vakgebied voor zich? In het interview worden verschillende (mogelijke) bedreigingen voor de 

professionele literatuurkritiek besproken. 

 

VOOR VRAGEN OVER HET ONDERZOEK, CONTACTGEGEVENS:  

[Tijmen van den Born, Burgemeester Fockema-Andreaplein 225, 583955tb@eur.nl, 06-21910957]  

 

BESCHRIJVING 
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U bent uitgenodigd deel te nemen aan een onderzoek over de toekomst van de literatuurkritiek als 

journalistiek genre. Het doel van het onderzoek is onderzoeken hoe professionele literatuurcritici de 

toekomst van hun vakgebied voor zich zien. 

 

Uw toestemming om aan dit onderzoek deel te nemen houdt in dat u zal worden geïnterviewd. 

In algemene termen, 

- De vragen van het interview zullen gaan over (mogelijke) bedreigingen voor de professionele 

literatuurkritiek. 

- De uitkomst van uw deelname aan het onderzoek zal worden vergeleken met die van andere 

deelnemers. 

 

Het interview zal worden opgenomen. Vindt het fysiek plaats neem ik de audio op met mijn mobiele 

telefoon, vindt het online plaats maak ik gebruik van de software van Zoom om het op te nemen. De 

audio opname wordt op een veilige manier opgeslagen. 

 

U bent altijd in de positie een vraag niet te beantwoorden en deelname aan het onderzoek te 

beëindigen. Dit kan ook nadat het interview is afgenomen. In dat geval gebruik ik de resultaten uit 

uw interview niet in het onderzoek. 

 

RISICO’S 

Voor zover ik zie, loopt u geen risico door deel te nemen aan deze studie. In het onderzoek maak ik 

geen gebruik van uw naam, ook noem ik uw leeftijd, geslacht en het medium waar u voor werkt niet. 

Wel zou ik, met uw welbevinden, het medium waar u voor schrijft in algemene termen aanduiden. 

Denk hierbij aan een ‘populaire’ of ‘elite’ krant. Onderaan dit formulier kunt u aangeven of u hier 

toestemming voor geeft 
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De onderzoeksresultaten die het interview oplevert zal ik alleen gebruiken voor academisch werk. 

 

TIJDSINVESTERING 

Uw deelname aan dit onderzoek zal ongeveer een uur duren. U mag op ieder moment besluiten 

met het onderzoek te stoppen en het interview af te breken.  

 

VERGOEDING 

Er staat geen vergoeding tegenover uw deelname aan het onderzoek. 

 

DEELNEMERSINFORMATIE 

Uw deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Dat betekent dat u op ieder moment vrij bent uw 

deelname aan het onderzoek af te breken. Hier staan vanzelfsprekend geen consequenties 

tegenover. Indien u dat verlangt zal ik de audio opname van het interview met u delen, evenals het 

transcript dat hieruit volgt.  

 

 

CONTACT EN VRAGEN 

Als u vragen heeft over uw rechten als deelnemer aan het onderzoek, of als u ontevreden bent over 

een onderdeel van het onderzoek, kunt u – anoniem als u dat verlangt – contact opnemen met Rian 

Koreman van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is te bereiken via het volgende emailadres: 

koreman@eshcc.eur.nl.  

 

HET ONDERTEKENEN VAN HET FORMULIER 

Als u dit formulier ondertekent is uw handtekening een documentatie van uw identiteit. Als u uw 

handtekening niet wilt zetten is het ook mogelijk om voor de start van het interview aan te geven of 

u akkoord gaat met de voorwaarden. Een mondeling akkoord is voldoende.  

 

mailto:koreman@eshcc.eur.nl
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Ik geef toestemming dat het interview wordt opgenomen: 

 

Naam 

 

Handtekening 

 

Datum  

 

In dit onderzoek mag er in algemene termen over het medium waar ik voor schrijf worden 

geschreven. 

 

Naam  

 

Handtekening 

 

Datum  

 

 

 

 

Ik beveel u van harte aan een kopie van dit formulier te bewaren. 

 

 


