Je bent pas dichter met een bundel
Een theoretisch & empirisch onderzoek
naar de betekenis van de poëziebundel voor dichters

Door Anne Broeksma
Scriptie ter afronding van de masteropleiding
Nederlandse Literatuur aan de Universiteit Utrecht

Studentnummer: 3016234
Begeleider: dr. Sven Vitse
Januari 2012

Voorwoord
Tijdens mijn studie Nederlands heb ik uiteenlopende onderwerpen mogen
bestuderen; van een middeleeuwse encyclopedie tot polemische teksten van
Lodewijk van Deyssel en van fabeldieren in vroegmoderne emblemata tot verhalen
die zich afspeelden in het Antwerpse havengebied aan het einde van de negentiende
eeuw.
Bij al deze onderzoekjes werd er een primaire literaire tekst bestudeerd,
eventueel met behulp van secundaire teksten. Deze aanpak is mij de afgelopen jaren
prima bevallen en ik had naar aanleiding van de inspirerende colleges Ironie & Utopie
genoeg onderwerpen opgedaan voor mijn afstudeeronderzoek, maar ik besloot op
het laatst voor een hele andere aanpak te kiezen.
Poëzie is altijd mijn favoriete literaire genre geweest en het fascineert me dat
honderdduizenden Nederlanders gedichten schrijven, terwijl maar een beperkte
groep de bundels opzoekt. Het leek me daarom interessant niet de poëzie zelf te
bestuderen, maar de institutionele kant ervan. Een empirisch onderzoek naar
poëzielezers was leuk geweest, maar kan beter worden uitgevoerd door een bureau
voor marktonderzoek. Ik heb gekozen voor het perspectief van de dichters. Hoe
kijken zij tegen het publiceren van poëziebundels aan?
Om de institutionele en poëticale kanten te kunnen belichten had ik zowel
een enquête als verdiepende interviews nodig. En daarnaast moest ik nog een
leeslijst afwerken voor het theoretische gedeelte. What was I thinking?
Ik kan het niet ontkennen: het opzetten van deze scriptie kostte veel tijd en
moeite. Regelmatig vroeg ik me af waarom ik niet gewoon een paar losse bundels of
gedichten had geanalyseerd voor mijn afstudeerscriptie. Die twijfels verdwenen
gelukkig snel toen de eerste resultaten van de enquête – en later de interviews –
binnendruppelden. Dichters van allerlei pluimage hadden, zittend aan hun
keukentafel, de moeite genomen om mij te helpen aan resultaten voor mijn
onderzoek. Langzaam begonnen zich overeenkomsten en verschillen in de
antwoorden af te tekenen en kreeg deze scriptie gestalte.
Ik wil dan ook graag de dichters bedanken die de tijd en moeite namen mijn
enquête- en interviewvragen van eerlijke antwoorden te voorzien.
Daarnaast heb ik veel gehad aan de lees tips en opmerkingen van mijn
begeleider dr. Sven Vitse, die net als ik nauwelijks ervaring had met de empirische
literatuurwetenschap en toch zo moedig was om mijn onderzoek groen licht te
geven en te begeleiden. Ik heb de samenwerking als zeer prettig ervaren.
Tot slot wil ik de mensen in mijn directe omgeving bedanken voor de morele
steun tijdens de afgelopen maanden en voor het niet te vaak vragen naar de
voortgang van de scriptie.

Anne Broeksma, 15 januari 2012
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Hoofdstuk 1: Inleiding
In ‘de betere boekhandel’ kun je meestal één kastje met twee a drie planken
poëzie vinden. In boekhandels van grote concerns op stations of in boekhandels met
veel kantoorartikelen is het aantal aanwezige dichtbundels vaak gelijk aan nul. In het
beste geval staan er enkele bloemlezingen voor de bijzondere momenten in een
mensenleven - zoals geboorte of huwelijk - op de plank. Voor reisboeken,
kookboeken en computerboeken zijn in een ruime zaak van een keten als Libris ter
vergelijking ongeveer vier hele kasten per genre ingeruimd.1 Wanneer je op de
website van boekhandelketen Selexyz – van de grote ketens toch de keten met het
ruimste poëzieaanbod - verfijnt op het genre “Literatuur”, valt nog steeds maar 9,4%
onder het subgenre “Poëzie en Gedichten”.2 Dit vertaalt zich in de winkels van
Selexyz naar één kastje, in winkels met meer dan 100.000 titels.3 Poëzie vormt
gemiddeld 0,5 tot 1% van de omzet van boekhandels.4 Bibliotheken nemen in
vergelijking met boekhandels nog veel minder poëzie op in hun collecties.

Toch geeft elke zichzelf respecterende, literaire uitgeverij poëzie uit. Voor
commercieel gewin doen die uitgeverijen dat niet, want tegenover het uitbrengen
van een paar poëzietitels per jaar moet minstens een goed verkopend boek staan.
Poëziebundels bij gerenommeerde uitgeverijen verschijnen gemiddeld in een oplage
van 500 tot 1000 exemplaren, waar er als het meezit ongeveer 300 van worden
verkocht.5 De rest wordt weggegeven, komt in de ramsj en wordt vernietigd. Er
zitten uitschieters naar boven tussen, maar er zijn ook veel bundels die dit niet
halen. Bloemlezingen en verzamelde werken verkopen meestal wat beter. Het lezen
van dichtbundels is dus niet populair in Nederland, zou je denken. Toch ligt in een
groot land als Duitsland het gemiddelde oplagecijfer per dichtbundel6 nog lager dan
1
2

Naar voorbeeld van de Libris boekhandel Tomey & Verstegen te Culemborg.

De zoekmachine van Selexyz boekhandels, verfijnt op “Poëzie en Gedichten”:
http://www.selexyz.nl/categorie/nederlandse-boeken/poezie-en-gedichten/ (25 oktober 2011).
3
Informatie over Selexyz boekhandels, op: http://www.selexyz.nl/winkels/ (11 januari 2012).
4

Ben Salemans, ‘Poëzie razend populair maar bijna niemand koopt’, Taalschrift 84 (2010) (online
editie januari). Website: http://taalschrift.org/reportage/005444.html (11 januari 2012).
5
Anoniem, ‘Herman Rompuy best verkopende dichter van Vlaanderen’, de website van het
Poëziecentrum: http://www.poeziecentrum.be/nieuws/herman-van-rompuy-best-verkopende-dichtervan-vlaanderen (11 januari 2012).
6
Thomas Vaessens, Ongerijmd succes. Poëzie in een onpoëtische tijd, Nijmegen 2006, p. 89.
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dat in Nederland (700 tot 1000) en in de Verenigde Staten worden er gemiddeld ook
niet meer dan enkele honderden exemplaren van een dichtbundel verkocht. 7 Het
bereik van een bundel is in die landen dus niet groter, wel worden er meer titels
uitgebracht.
In een tijd waarin de commerciële logica in toenemende mate het boekenvak
lijkt te beheersen komt al snel de gedachte naar boven dat poëzie vroeger
populairder was. De Nederlandstalige poëzie werd samen met het verdwijnen van de
omvangrijke werken klassieke imitatiepoëzie en de komst van de ‘geïnspireerde’,
antiburgerlijke Tachtigers eind negentiende eeuw definitief ‘een zaak van bundels’. 8
Dat wil zeggen: het oeuvre van een dichter bestaat uit een aantal losse bundels en
een keuze uit die gedichten verschijnt eventueel later – voor of na zijn dood – in een
verzameld werk. De literaire prijzen die een dichter kan winnen wint hij of zij voor
een losse dichtbundel, of voor alle dichtbundels tegelijk. De dichtbundel of
poëziebundel zoals we die nu kennen – een boekje van bescheiden omvang met
enkele tientallen gedichten, geordend in afdelingen en met een titel op de voorkant
– ontstond tegelijk met de Romantiek.9 Ook in de negentiende eeuw werden er
enkele honderden exemplaren van een titel verkocht, zelfs van dichters die nu een
prominente plek in de canon innemen, zoals Martinus Nijhoff en Paul van Ostaijen. 10
De afzetmarkt was honderd jaar geleden wel kleiner, maar het aantal beschikbare
poëzietitels lag ook aanzienlijk lager, waardoor 300 verkochte dichtbundels ook
relatief niet veel meer of minder is dan tegenwoordig. In de negentiende eeuw
hadden dichters echter nog geen poëzie-evenementen en digitale ‘podia’ tot hun
beschikking om een publiek te bereiken. De verkoopcijfers van dichtbundels zijn dus
ondanks de schaalvergroting in de boekenmarkt weinig veranderd.
Over de kwaliteit van de boekenmarkt of van de poëzieproductie zijn ook
geen snelle uitspraken mogelijk. De Italiaanse schrijver Alessandro Baricco benadrukt
in zijn essay De barbaren (2010), in zijn hoofdstukken over boeken, dat we
voorzichtig moeten zijn met het signaleren van een afname van kwaliteit en een

7

Travis Nichols, ‘If no one can find my book, does it exist?’ Website van Poetry Foundation:
http://www.poetryfoundation.org/article/179636 (11 januari 2012).
8
Thomas Vaessens, Ongerijmd succes. Poëzie in een onpoëtische tijd, Nijmegen 2006, p. 43.
9

Ibidem.

10

Ibidem, p. 88.
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toenemende commercialisering in een sector als de boekenmarkt. Volgens hem is er
altijd al geprobeerd door uitgeverijen en boekhandels het hele speelveld, de hele
beschikbare markt te bedienen, alleen was die beschikbare markt in de jaren vijftig
kleiner dan in de jaren zeventig, of de jaren negentig.11 Baricco vergelijkt de
boekenmarkt met een groot spiegelei, waarbij de dooier de kwaliteitsuitgeverij is en
het eiwit al het overige. De dooier is in de afgelopen decennia gegroeid en het eiwit
eromheen is uitgelopen tot gigantische proporties, zonder dat dit de dooier hoeft
aan te tasten. Baricco wil vooral ontdekken waarin de kwaliteitsopvatting van het
eiwit verschilt met die van de dooier, maar voor beide is meer dan genoeg plaats.12

De overheid is altijd meer geïnteresseerd geweest in Baricco’s dooier, in wat
men noemt ‘literatuur’. Niet alleen omdat het snel uitdijende eiwit zichzelf wel redt,
maar ook omdat men in literatuur blijkbaar een onmisbaar onderdeel van de
Nederlandse en Vlaamse cultuur ziet. Het Nederlands Letterenfonds verstrekt
subsidies in de vorm van beurzen aan schrijvers van romans, korte verhalen, literaire
non-fictie, kinderboeken, Friese literatuur en poëzie. Na een rekensom blijkt dat
17%13

van

alle

uitgereikte

werk-

en

stimuleringsbeurzen

in

2010

aan

Nederlandstalige (of Friestalige) dichters werd verstrekt, voor het schrijven van
dichtbundels. Dat is meer dan de 9,4% van het totale aantal literaire titels bij Selexyz,
maar eigenlijk nog veel meer, want op de website van Selexyz worden ook de vele
bloemlezingen, verzamelde- en vertaalde werken meegeteld. Bij het Nederlands
Letterenfonds gaat die 17% alleen over nieuwe, Nederlandstalige dichtbundels, voor
vertalers heeft het Fonds weer andere beurzen beschikbaar gesteld. Ook steunt het
Fonds via het Bert Schierbeekfonds veel poëzie-evenementen en stopt het geld in
onderzoek naar de mogelijkheden van digitale poëzieprojecten.
Een flinke steun in de rug voor dichters, althans, voor dichters die al bundels
hebben gepubliceerd bij een erkende uitgeverij en in aanmerking komen voor een
beurs of voor die digitale poëzieprojecten. Buiten de officiële poëziewereld (of die
11
12
13

Alessandro Baricco, De barbaren, Amsterdam 2010, pp. 74-75. (Vert. I barbari, 2006).
Ibidem, 77.

Berekend percentage op basis van alle uitgereikte werk- en stimuleringsbeurzen aan
Nederlandstalige of Friestalige dichters voor het schrijven van individuele dichtbundels voor
volwassenen in 2010 door het Nederlandse Letterenfonds, ten opzichte van het totale aantal
uitgereikte werk- en stimuleringsbeurzen door het Fonds in 2010. Website:
http://www.fondsvoordeletteren.nl/ onder Toekenningen (25 oktober 2011).
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nog bestaat of ooit bestaan heeft is een tweede) lijkt de poëzie niet op een niche
voor liefhebbers en kenners die ondersteund moet worden, maar op een massale,
zichzelf uitgevende vrijplaats.

In 1997 liet een onderzoek van het Nipo in opdracht van Stichting Schrijven
zien dat 620.000 Nederlanders regelmatig poëzie schrijven. Poëzie lijkt dus meer iets
te zijn wat je schrijft dan wat je leest. Ter vergelijking: er bleken ‘maar’ 60.000
Nederlanders bezig aan een roman.14 Vaessens geeft in Ongerijmd Succes. Poëzie in
een onpoëtische tijd (2006) aan dat de groei samenhangt met de komst van het
internet en de vele gedichtenwebsites waarop men gedichten kan delen. 15 De vraag
of mensen alleen gedichten schrijven wanneer er een publiek is - en hoe groot dat
publiek moet zijn - dringt zich op. Vaessens (2006) maakt in het deel over
amateurpoëzie ook duidelijk dat het grote aantal dichters in Nederland te maken
heeft met de therapeutische werking die van het dichten uit zou kunnen gaan.16
Toch lijkt men zich pas een dichter te noemen wanneer men een dichtbundel heeft
uitgebracht. Dit blijkt wel uit het feit dat het amateurcircuit niet beperkt is tot de
podia in cafés en op internet. Het aantal bundels dat in eigen beheer wordt
uitgegeven ligt vermoedelijk vele malen hoger dan het aantal bundels dat bij officiële
uitgeverijen verschijnt. Het uitbrengen van een bundel bij een uitgeverij geeft meer
status dan een zelf in elkaar geknutseld boekje, waardoor de laatste jaren steeds
meer commerciële drukkers zich vermommen als echte uitgeverijen. Tegen betaling
kan iedereen zijn eigen boek of bundel op de markt brengen, er is geen redactie en
de schrijver kan zijn boek direct op de website van de drukker te koop aanbieden. En
tussen dit soort massadrukkers vermomd als uitgeverijen en de traditionele
uitgeverijen met bekende fondsauteurs zitten nog een heleboel gradaties van
kleinere en grotere uitgeverijen, met en zonder kritische redacties.
Het interessante is nu dat er in Nederland een heleboel typen dichters
bestaan die in eigen minicircuitjes lijken te opereren, terwijl de grenzen van die
circuits tegelijkertijd helemaal niet duidelijk zijn. Er zijn dichters uit het podiumcircuit

14
15
16

Thomas Vaessens, Ongerijmd succes. Poëzie in een onpoëtische tijd, Nijmegen 2006, pp. 105-106.
Ibidem, p. 105.
Ibidem, p. 111.
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die worden uitgegeven bij erkende uitgeverijen en bekende dichters die in eigen
beheer uitgeven. Poëziecritici begeven zich op weblogs en internetfora en
amateurdichters worden via internet ontdekt door uitgeverijen en tijdschriften. Het
uitbrengen van een bundel bij een erkende uitgeverij is geen garantie voor veel
publiciteit en ook lijkt het verband tussen verkoopcijfers en de hoeveelheid aandacht
in vooral de traditionele media vaak ver te zoeken. En zo zijn er talloze voorbeelden
van onzekere hiërarchieën en verdwijnende verbanden.

De vraag dringt zich op of de ‘officiële poëzie’ nog wel de ‘centrale’ is en of
dichters hun carrière nog langer beschouwen als een opmars naar een, al dan niet
denkbeeldig, ‘centrum van de poëzie’. Doet dit ‘centrum’ moeite om de grenzen te
verruimen voor het toenemende aantal (zelf) publicerende dichters of bestaan er
ondertussen al meerdere poëziecircuits met een eigen centrum van prijzen,
journalistiek en podia? Verandert dit de manier waarop dichters aankijken tegen het
publiceren van poëziebundels?
Voor ik mijn onderzoeksvraag noem en toelicht geef ik twee citaten uit een
boek en een krantenartikel die mede verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming
van mijn onderzoeksvraag.
1. “Mij lijkt er voor veel Nederlandse dichters een potentieel publiek te bestaan
dat aanzienlijk groter is dan het handjevol mensen dat de bundels gaat
opzoeken, die liggen te wachten in een schemerig hoekje van die paar
boekhandels in het land waar een goed poëzieaanbod is. Blijkbaar bereik je
hun potentiële publiek niet door geduldig te wachten tot iemand vierhonderd
lovende woorden achter in een oudemensenkrant schrijft.” (Dirk van Weelden
in: Literair Overleven (2008).17

2. Thomas Vaessens, hoogleraar moderne letterkunde aan de UvA, over de
opkomst van e-poetry: “Het levert je nog geen reputatie op bezig te zijn met
internetpoëzie', zegt Vaessens. 'Je bent pas dichter als je een bundel uitgeeft.'
E-poetry moet geïnstitutionaliseerd worden, stelt hij. Critici die schifting
17

Dirk van Weelden, Literair overleven, Amsterdam 2008, p. 33.
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maken, de overheid die financieel ondersteunt”. (Jurgen Tiekstra in: de
Volkskrant (23 november 2005).
Uit het citaat van Van Weelden spreekt het geloof in een route buiten de
‘officiële’ poëzie om, voor dichters die een groot publiek willen bereiken. Vaessens
denkt juist dat niet-papieren publicaties pas aantrekkelijk worden voor dichters en
lezers wanneer critici onderscheid gaan maken en de overheid die publicaties
financieel gaat ondersteunen. In zijn boek Ongerijmd succes. Poëzie in een
onpoëtische tijd (2006) geeft Vaessens namelijk aan dat hij denkt dat er aspirantlezers te winnen zijn met dit soort nieuwe literaire experimenten (e-poetry, New
Media

Poetry,

internetpoëzie:

bijvoorbeeld

bewegende

gedichten

met

geluidseffecten), als de poëziecritici ze maar erkennen.18 Is het inderdaad zo dat je –
zoals Vaessens in het tweede citaat zegt – pas dichter bent als je een bundel
uitgeeft? En heeft dit met institutionele wetten of met poëticale opvattingen over
het dichterschap te maken?
Aanpak van onderzoek
Hoewel er net zoveel interessante vragen over het poëziepubliek als over de
dichters zijn te stellen, kies ik voor dit onderzoek het perspectief van de dichters zelf.
Ik doe dit omdat ik dan de relatie van dit subject (de dichter) met zijn object kan
onderzoeken (de dichtbundel). Poëzie is al heel lang ‘een zaak van bundels’, het
lezen, bespreken en bekronen van bundels is zó vanzelfsprekend dat er in de
recentere essays over institutionele aspecten van poëzie vooral over al die andere,
nieuwere onderdelen wordt gesproken. Zo besteedt Thomas Vaessens in zijn 238
pagina’s tellende essay Ongerijmd succes (2006) over heden, verleden en toekomst
van de poëzie precies één alinea - in een sidenote - aan het ontstaan van de
dichtbundel als verschijningsvorm voor poëzie.19 De overige hoofdstukken gaan over
podiumpoëzie, poëziekritiek, amateurpoëzie, internetpoëzie, leesbevordering en het
fenomeen van de Dichter des Vaderlands.

18
19

Thomas Vaessens, Ongerijmd succes. Poëzie in een onpoëtische tijd, Nijmegen 2006, p. 218.
Ibidem, p. 43.
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Voor ik het met Dirk van Weelden of Thomas Vaessens eens kan zijn over de
potentie van alternatieve carrièreroutes voor dichters of nieuwe publicatievormen
voor poëzie in de toekomst, moet er volgens mij eerst onderzocht worden wat die
papieren dichtbundels voor dichters betekenen. Is het voor alle typen dichters zo dat
je ‘alleen dichter bent met een bundel’, zoals Thomas Vaessens in het
kranteninterview (2005) beweert?
Mijn onderzoeksvraag luidt dan ook: welke institutionele en poëticale redenen
hebben dichters voor het uitbrengen van dichtbundels?
Deze scriptie bestaat uit drie delen: 1. een historisch-theoretisch kader, 2. een
analyse van recente discussies over de positie van (en alternatieven voor)
dichtbundels en 3. een schrijversonderzoek dat bestaat uit een enquête en een
interview onder dichters, waarin de beweegredenen van verschillende typen
dichters in het poëzieveld worden bevraagd. In het derde deel, het
schrijversonderzoek, komt een belangrijke deelvraag naar voren: welke redenen en
consequenties heeft het uitbrengen van dichtbundels in eigen beheer en het
uitbrengen van dichtbundels bij een erkende uitgeverij? Door twee methoden van
onderzoek te combineren (een analyse van discussies en een empirisch onderzoek
onder verschillende typen dichters), verwacht ik tot breed georiënteerde
onderzoeksresultaten te komen, zodat ik in de conclusie een genuanceerd antwoord
op de onderzoeksvraag kan formuleren.
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Hoofdstuk 2: Historisch-theoretisch kader

Deel 1 – Over het ontstaan van een autonoom dichterstype
2.1. De arme idioot van het burgergezin.
1857 is het jaar van een vertrouwenscrisis tussen maatschappij en schrijvers.
De Franse dichter Charles Baudelaire en romanschrijver Gustave Flaubert werden
aangeklaagd om wat ze schreven. Flaubert beriep zich voor de spottende ironie in
Madame Bovary op zijn begrip van ‘zuivere kunst’: kunst die vrij is van morele
implicaties en zuiver esthetische doeleinden heeft. Baudelaire deed er nog een
schepje bovenop en schaarde zich in de gedichten van Les fleurs du mal volledig aan
de kant van het immorele. Hij wilde aantonen dat juist die zaken mooi en schoon zijn
die als ethisch slecht bekend stonden.20 Flaubert accepteerde hulp van
hooggeplaatste burgers en werd vrijgesproken, Baudelaire deed dit niet en moest
zes gedichten uit zijn bundel schrappen. In de twee eeuwen hiervoor stonden
literatuur en maatschappij vaak in dienst van elkaar en had de poëzie een vrij
deugdelijk karakter.21 Met de komst van de Romantiek in de negentiende eeuw
begonnen dichters steeds minder voor hun publiek te schrijven en steeds meer voor
de poëzie zelf.
Charles Baudelaire wordt beschouwd als een van de eerste voorbeelden van
de poète maudit of outcast-dichter, een dichterstype waarvoor de breuk met de
gevestigde orde en haar waarden niet alleen noodzakelijk is, maar een centraal
thema wordt. In het werk van poètes maudits als Rimbaud, Baudelaire en Mallarmé,
gaat het vaak om de tweestrijd tussen de vrijheid van de dichter en maatschappelijke
eisen waaraan de dichter ten onder gaat.22

20

Liebeth Korthals Altes e.a., Literatuurwetenschap tussen betrokkenheid en distantie, Assen 2000,
pp. 105-106.
21
William Marx, Het afscheid van de literatuur. De geschiedenis van een ontwaarding 1700-2000,
Amsterdam 2008, pp. 57-72. (Vert. L’adieu à la littérature, 2005).
22
Liebeth Korthals Altes e.a., Literatuurwetenschap tussen betrokkenheid en distantie, Assen 2000,
p. 106.
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Het dichterstype van de poèt maudit werd een invloedrijk clichébeeld voor
dichters. William Marx benadrukt in Het afscheid van de literatuur. De geschiedenis
van een ontwaarding (2008) overigens hoe vrijwillig schrijvers de rol van armlastige
en verschoppeling op zich namen; velen van hen hadden toegang tot goede banen
en verkeerden in de hoogste kringen. Baudelaire kreeg een pensioen van de regering
en Flaubert ging om met de keizerlijke familie.23 De Franse socioloog Pierre Bourdieu
haalt in The field of cultural production (1993) een uitspraak van Sartre aan die hij
deed na bestudering van Flauberts houding als auteur: “the writer is the ‘poor
relative’, the idiot of the bourgeois family.”24 Bourdieu: “The literary and artistic
fields attract a particularly strong proportion of individuals who possess all the
properties of the dominant class minus one: money.”25

Bourdieu benadrukt in The field of cultural production hoe sterk deze sociale
positionering van de schrijver samenhangt met het ontstaan van een autonoom
literair veld, dat wil zeggen: een sociaal universum dat andere regels kent dan het
economische veld, ook wel het veld van de macht genoemd. In Bourdieus autonome
veld van culturele productie (waarbinnen zich het literaire veld als subveld bevindt)
wordt er niet ‘gehandeld’ in economisch kapitaal, maar in symbolisch kapitaal. Het
ontstaan van posities binnen het culturele veld - zoals de positie van schrijver, lezer
of criticus - en de productie van symbolisch kapitaal door bijvoorbeeld positief
gewaardeerde boeken te publiceren - gebeurt via eigen spelregels, die Bourdieu in
kaart probeerde te brengen. Toen schrijvers als Flaubert en Baudelaire zichzelf
halverwege de negentiende eeuw nadrukkelijker buiten de maatschappij gingen
positioneren kwam de ontwikkeling van dat autonome literaire veld op gang.26
Bourdieu noemt het veld van culturele productie ook wel The Economic World
Reversed,27 om aan te geven dat de waarde van een kunstwerk buiten de gewone
logica van de gewone economie ligt en dus onschatbaar is. Zo kan de kunst
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zegevieren over de kapitalistische logica, maar de kunstenaar plaatst zich hierdoor
ook definitief onder verdenking van het aanwenden van zijn symbolisch kapitaal voor
economisch succes. Voor het nieuwe romantische dichterstype van de poèt maudit
was het ontberen van kapitaal dus niet slechts een feit; het werd noodzakelijk voor
zijn artistieke geloofwaardigheid.

Doordat schrijvers relatief onafhankelijk van de kapitalistische maatschappij
werden (zelfverkozen armoede) en hun hoge afkomst combineerden met vermeend
artistiek talent (the idiot of the bourgeois family) belandden schrijvers in de ideale,
onschendbare positie om kritisch commentaar te leveren op de maatschappij en
toch door diezelfde maatschappij onderhouden te worden. Een voorwaarde voor het
behoud van deze machtige positie is volgens Bourdieu dat het uit de Romantiek
stammende geloof in ‘de mythe van de scheppende kunstenaar’ in tact blijft. Het is
typerend voor de socioloog Pierre Bourdieu om het als een mythe te presenteren dat
een kunstenaar spontaan iets zou kunnen creëren. Hij benadert een schrijver vooral
als een gedetermineerde producent, wiens mogelijkheden eindeloos bepaald
worden door andere spelers in het veld (critici, lezers, jury’s etc.) en het geloof van
die spelers in het symbolische kapitaal van het werk. 28
De dynamiek van Bourdieus velden van culturele productie wordt
veroorzaakt door poëticale vernieuwing en is dus lineair. Die poëticale vernieuwing
vertaalt zich naar de strijd om de kunstregels te mogen bepalen, om dus te mogen
bepalen in welke vorm de werkelijkheid artistiek weergegeven dient te worden.29
Zodra hier enige consensus over is bereikt staan er volgens Bourdieu alweer nieuwe
kunstenaars met nieuwe ideeën aan de randen van het veld klaar om tot het
centrum door te dringen. Naast de dynamiek binnen de velden is er nog de relatie
tussen de velden van culturele productie en het veld van de macht, ofwel de
maatschappij. Die relatie is in grote mate afhankelijk van het hiervoor beschreven
geloof van de maatschappij in de scheppende, vernieuwende vermogens van
kunstenaars. In Bourdieus theorie worden de autonome velden van culturele
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productie mogelijk gemaakt door erkenning en steun van de maatschappij en danken
de culturele velden dus hun autonomie aan dit geloof.

In tegenstelling tot Bourdieu ziet William Marx in zijn essay Het afscheid van
de literatuur. De geschiedenis van een ontwaarding (2008) de scheiding tussen
literatuur en maatschappij niet als een uitgelezen kans om vanuit een
‘onschendbare’ positie invloed uit te oefenen op de maatschappij. Marx ziet de
scheiding in zijn essay als een problematisch ‘afscheid van de literatuur’, een
afscheid dat vanaf de uitvinding van ‘de kunst om de kunst’ halverwege de
negentiende eeuw in een stroomversnelling terechtkwam en de maatschappij haar
interesse in literatuur deed verliezen. Deze ‘ontwaarding’ van de literatuur wordt
verder voltrokken door opsluiting in de ‘veilige tempel van de vorm’ door de avantgardes van de twintigste eeuw.30 Die vormcultus zou hét teken zijn dat niet alleen de
maatschappij, maar ook de literatuur zelf niet meer in haar zeggingskracht
geloofde.31 De verzelfstandiging en ontwaarding van de literatuur betekent volgens
Marx niet dat er vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw door schrijvers
geen maatschappelijke betrokkenheid meer werd getoond. Het is in zijn essay steeds
de vraag in hoeverre het publieke debat zich nog wat aantrok van de morele of
ideologische implicaties van schrijvers, dus in hoeverre schrijvers nog meetelden en
serieus genomen werden in de ‘echte’ wereld, buiten het literaire universum. 32 Aan
het afscheid van de literatuur halverwege de negentiende eeuw ziet Marx een
periode van overwaardering voorafgaan, die ervoor zorgde dat de literatuur de
maatschappij ging minachten. Die minachting maakte dat de maatschappij
uiteindelijk ook gebaat was bij het verbreken van de afhankelijkheidsrelaties tussen
beiden.33 Dat Marx de verzelfstandiging van literatuur halverwege de negentiende
eeuw in verband brengt met de ‘ontwaarding’ en het ‘afscheid’ ervan laat zien dat
Marx de waarde van literatuur voor een groot deel zoekt in maatschappelijk
engagement. Hij vindt het blijkbaar wenselijk dat schrijvers een rol spelen in het
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maatschappelijke debat, wanneer zij dit niet meer doen is dit een achteruitgang of
een afscheid. Dat de literatuur ooit – in ieder geval in Frankrijk - een gewichtige,
maatschappelijke taak had illustreert hij met voorbeelden van Franse schrijvers uit
de achttiende eeuw die een nationale rol konden vervullen bij de verwerking van
catastrofes. In de loop van de negentiende eeuw lieten schrijvers in dit soort werken
steeds minder een humane blik zien; steeds vaker werden rampen afstandelijk, bijna
humoristisch beschreven.34
Die afstandelijkheid hangt samen met het ontstaan van een autonome
literatuur zoals beschreven door Pierre Bourdieu. Maar Bourdieu ziet in die
verzelfstandiging allerminst een afscheid van de literatuur. In zijn systeemtheorie
zorgt de autonomie van het literaire veld juist voor een werkbare situatie, die
schrijvers een onschendbare positie toebedeelt en ze in theorie dus mondiger en
vrijer zou moeten maken. Waar Marx in de verzelfstandiging de ‘ondergang’ van de
literatuur ziet, ziet Bourdieu hierin juist de ‘opgang’ ervan gewaarborgd. De interne
dynamiek wordt in zijn autonome systeem veroorzaakt door anomie: de strijd om de
regels van de kunst te mogen bepalen. De institutionalisering van anomie verzekert
de komst van nieuwe poëtica’s, die vanaf de randen van het veld tot het centrum
proberen door te dringen. Voor William Marx is de periode van de Romantiek een
soort eindpunt van de literatuur en voor Pierre Bourdieu dus een soort beginpunt.

2.2. De professionalisering van de literatuur.
Het is opvallend dat Marx de waarde van literatuur juist ziet dalen op het
moment dat de professionalisering ervan op gang kwam. Zoals hierboven
beschreven met behulp van Bourdieus veldtheorie, werd de literatuur haar eigen
universum met eigen regels toen ze haar onafhankelijkheid verklaarde. Dit voltrok
zich doordat de literatuur steeds meer zichzelf (de kunst om de kunst) en steeds
minder het publiek centraal stelde. Met de wording van het literaire veld hangt het
ontstaan van de posities samen die binnen dat veld ingenomen kunnen worden.
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Een nieuwe positie die halverwege de negentiende eeuw in het literaire veld
ontstond was die van een nieuw type intellectueel: de schrijver/journalist.35 De
opkomende dagblad- en tijdschriftpers maakte het mogelijk voor schrijvers om
journalistieke en redactionele klussen aan te nemen of gelegenheidsliteratuur te
schrijven en zo van de pen te leven.36 Hans Vandevoorde en Christophe Verbruggen
beschrijven in hun essay The professionalisation of the author in Belgium around
1900 het belang van de in 1905 opgerichte Vereeniging van Letterkundigen voor de
ontwikkeling van de schrijver/journalist. De vereniging was een soort vakbond voor
de belangenbehartiging van schrijvers in het Nederlandse taalgebied. Het beeld dat
de VvL van een schrijver had was dat van een opiniemaker. De VvL lobbyde voor
financiële middelen bij de staat en bij uitgeverijen en dat betekende het succes van
de VvL. De schrijvers van de jongste generatie aan het begin van de twintigste eeuw
waren namelijk steeds vaker uit de lage en middelste klasse afkomstig, in plaats van
uit adellijke families. Het kwam dus goed uit dat de VvL niet aan sociale uitsluiting
deed; alle typen schrijvers waren welkom.37 Er ontstond een autonomer type auteur
dat steeds vaker professioneel met het schrijven bezig kon zijn. De Vereeniging voor
Letterkundigen bestaat nog steeds en heeft in de twintigste eeuw onder andere
geholpen bij de realisatie van het Fonds voor de Letteren (sinds 2010 het Nederlands
Letterenfonds) - de belangrijkste subsidieverstrekker voor schrijvers - en het
standaardcontract tussen auteur en uitgever.38
Uit een enquête die de VvL in de beginperiode onder haar leden hield blijkt
dat veel auteurs vijftig tot negentig procent van hun inkomen niet met literair werk
verdienden.39 Om te leven van de pen waren schrijvers dus aangewezen op
opdrachtgevers uit de dagblad- en tijdschriftpers of deden ze vertaalwerkzaamheden
voor een uitgever. Vóór de professionalisering van de literatuur halverwege de
negentiende eeuw konden schrijvers al helemaal niet leven van hun literaire werk.
35
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Schrijven was meer een veredelde hobby en schrijvers zonder vaste baan – poor
idiots zoals Baudelaire - werden volledig onderhouden door hun rijke familie en
vrienden. Voor de nieuwe intellectuelen die steeds vaker uit de lagere of
middenklasse afkomstig waren was dit geen optie en waren de toegenomen kansen
van de professionaliserende boekenmarkt en dagblad- en tijdschriftpers een
uitkomst.

Van den Braber geeft in haar proefschrift over literair mecenaat tussen 1900
en 1940 (2002) aan dat er, naast de oprichting van de Vereeniging van
Letterkundigen,

doorgaans

drie

oorzaken

worden

aangewezen

voor

de

professionalisering van het beroep van schrijver.40 De eerste is van juridische aard: in
1817 werd het auteursrecht vastgelegd, zodat de rechten van een werk bij de auteur
kwamen te liggen. Een uitgever kon deze rechten nu kopen, zodat de auteur
verzekerd was van inkomsten uit zijn verkochte werk. De tweede oorzaak ligt bij de
groei van de boekenmarkt na 1850. Het aantal boekhandels en uitgevers steeg snel:
het aantal publicaties bedroeg eind negentiende eeuw ongeveer drieduizend boeken
per jaar (in 2010 waren dat er 17.500).41 De derde oorzaak hangt hiermee samen.
Tot halverwege de negentiende eeuw kocht negentig procent van de huishoudens in
Nederland nauwelijks boeken. Door de schaalvergroting van de boekenmarkt gingen
de productie- en verspreidingskosten van boeken omlaag en werden boeken beter
betaalbaar, daarnaast droeg de verbetering van het onderwijs bij aan de enorme
toename van het aantal lezers.

Het verhaal van de professionaliserende boekenmarkt in de negentiende
eeuw lijkt misschien te botsen met het beeld bij zowel Bourdieu als Marx van een
autonome, verzelfstandigde literatuur die niet geïnteresseerd is in haar lezers of in
de maatschappij buiten het literaire veld. En dat terwijl het aantal literatuurlezers
juist enorm toenam. Maar de door Marx beschreven scheiding tussen literatuur en

40

Helleke van den Braber, Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940,
Utrecht 2002, p. 65.
41
Bas Vermond, ‘De onzekere toekomst van de boekenwereld’, aantal boektitels 2010 op website
Frankwatching http://www.frankwatching.com/archive/2011/01/25/de-onzekere-toekomst-van-deboekenwereld/ (25 oktober 2011).

18

maatschappij zegt niets over de populariteit van literatuur, slechts dat literatuur en
politiek niet meer zo sterk met elkaar verbonden waren als in de eeuwen ervoor.
De verzelfstandiging van de literatuur ging juist heel goed samen met de
professionalisering ervan. Toen het door Bourdieu beschreven autonome literaire
veld tot stand kwam, werd het stempel ‘schrijver’ een soort vrijbrief om te schrijven
wat men wilde en door de groei en erkenning van het literaire veld nam de kans op
een beter bereik toe. Ook namen de uitgevers zorgen uit handen van de schrijver
door de financiering, productie en distributie van boeken te verzorgen. Schrijvers
hoefden zich dus niet te bemoeien met de markt, waardoor ze hun autonome imago
overeind konden houden. Vooral dichters hoefden ondanks de groei van de
boekenmarkt niet te vrezen dat economisch succes hun symbolisch kapitaal zou
aantasten: de kans op verkoopsucces was - en is - voor dichters gering. De rol van
het symbolische kapitaal (status, erkenning, reputatie) wordt hierdoor voor dichters
des te groter. De productie van symbolisch kapitaal is in hoge mate afhankelijk van
de onderlinge relaties in wat Bourdieu het literaire veld noemt. Het belang van
symbolisch kapitaal voor dichters die als succesvol gezien willen worden door pers
en literatuurgeschiedschrijvers, geeft het poëzieveld een sterk referentieel karakter.
Hier wordt verder op in gegaan in Hoofdstuk 3: Discussie.

2.3. Het beroep van dichter (dat niet bestaat).
In het essay Poetry doesn’t pay. On the income position of prominent Dutch
poets 1900-194242 onderzoekt Gilles Dorleijn welk effect de professionalisering van
de boekenmarkt in de negentiende eeuw op de inkomenspositie van dichters had.
Succesvolle romanschrijvers konden nog wel eens leven van de boekverkoop, maar
het beroep van dichter bleef nog altijd een onmogelijk beroep, ondanks de relatief
hoge status van poëzie binnen het literaire veld. Dorleijn onderzocht de vormen van
inkomsten van 35 Nederlandse dichters die publiceerden tussen 1900 en 1942 en de
helft bleek niet te kunnen leven van het schrijven en had een beroep, erfenis of werd
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onderhouden door partner of familie. De dichters die hun inkomsten wel uit het
schrijven haalden konden dit alleen vanwege literaire nevenactiviteiten naast het
dichten, zoals journalistieke opdrachten. Dichters waren hier voor hun inkomsten
nog meer op aangewezen dan romanschrijvers; de publicatie van hun gedichten
bracht nagenoeg niets op in vergelijking met hun nevenwerkzaamheden. Je zou dus
kunnen zeggen dat het beroep van dichter niet bestond.

Dorleijn geeft ook aan dat die situatie in 2008 niet veel veranderd is, een
dichter verkocht en verkoopt maximaal enkele honderden bundels – een uitschieter
daargelaten – en kan dus nog steeds niet van zijn literaire werk leven, tenzij de
journalistiek wordt meegerekend. Uit een recent onderzoek van de VvL43 bleek dat
87% van de schrijvers van literaire fictie niet of nauwelijks van hun werk kan
rondkomen. Rond 1905 deed de VvL een soortgelijk onderzoek en toen bleek al dat
de meeste schrijvers 50 tot 90% van hun inkomsten met nevenactiviteiten moesten
verdienen.44 Er lijkt dus de afgelopen honderd jaar weinig veranderd te zijn. Wel is er
nu het Nederlands Letterenfonds en verdienen dichters meestal meer geld met het
voordragen van hun gedichten dan met de verkoop van hun bundels, waardoor er
aardig wat dichters zijn die toch van hun poëzie kunnen rondkomen. Dat laatste feit
laat Dorleijn onbenoemd. Het is jammer dat Dorleijn zich in zijn onderzoek beperkt
tot de inkomsten uit de verkoop van poëziebundels. Hij had op zijn minst kunnen
verwijzen naar het groeiend aantal mogelijkheden voor dichters om professioneel
met poëzie bezig te zijn door workshops te geven, te jureren bij poëziewedstrijden,
op te treden en journalistiek te bedrijven. Wel vermeldt hij dat dichters
tegenwoordig iets minder de behoefte voelen een chique afstand tot de
commerciële markt te bewaren.45 Hij doelt hiermee misschien op het gebruik van
moderne media in publiciteitscampagnes, want de enorme vercommercialisering van
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het boekenvak sinds de jaren zestig, dat in paragraaf 2.5. De boekensupermarkt aan
bod komt, lijkt van alle boekengenres de dichtbundel het minst te raken; poëzie was
en bleef een niche dat de autonome idealen uit de Romantiek zoveel mogelijk in
stand hield.

Dorleijn sluit zich naar aanleiding van zijn bevindingen over de
inkomenspositie van dichters tussen 1900 en 1942 aan bij Lahire’s kritiek op
Bourdieus metafoor van het literaire veld. De eveneens Franse socioloog Bernard
Lahire46 vindt dat de metafoor van het literaire veld wel vervangen kan worden door
de metafoor van literair spel, omdat de schrijver constant zijn ‘veld’ moet verlaten
om geld te gaan verdienen in de echte wereld. In een themanummer van
letterentijdschrift Vooys47 over het literaire veld gaat Dorleijn hier verder op in.
Bourdieu richt zich in zijn veldtheorie op de sociale figuur van schrijver, maar een
schrijver is niet alleen schrijver; hij heeft ook nog een beroep. Volgens Lahire is het
een gemiste kans om zijn professionele bezigheden en de bijbehorende sociale
relaties buiten beschouwing te laten. Het lijkt daardoor wat overdreven om de
literaire wereld als een veld voor te stellen, omdat het literaire veld veel ‘zwakker’ is
dan alle andere velden waarin men wel verzekerd is van een inkomen, zoals het
academische veld. Lahire pleit daarom voor de term ‘literair spel’. De auteur is een
amfibie die in twee werelden leeft en ieder moment het literaire veld kan verlaten
om een echte, professionele wereld binnen te stappen.48
Om het auteurschap volledig te kunnen begrijpen dient er volgens Lahire met
deze dubbelrol rekening gehouden te worden. Dit is tot nu toe nauwelijks het geval
in de literatuurgeschiedenis, de literaire kritiek, de literatuurwetenschap en de
sociologie. Bij de bestudering van institutionele en poëticale posities van schrijvers
worden schrijvers meestal voor het gemak ingekaderd als permanente bewoners van
het literaire veld. Daardoor wordt hun schrijverschap teruggebracht tot hun
symbolische positie in het veld, terwijl de schrijver in verschillende maatschappelijke
velden opereert. De verschillende rollen kunnen de vraag oproepen in welke
46

Bernard Lahire, The plural actor, Cambridge 2011. (Vert. L’homme pluriel: les ressorts d’action,
Parijs 1998).
47
Gilles Dorleijn, ‘Levende dode en amfibie. Over de wisselende blik van de literatuurwetenschapper
en zijn oogkleppen’, Vooys. Tijdschrift voor letteren 28 (2010) nr. 2, pp. 8-19.
48
Ibidem, pp. 15-18.

21

hoedanigheid de schrijver-journalist, de schrijver-academicus of de schrijver-juristambtenaar zich laat zien en welke invloed zijn bezigheden in die professionele velden
hebben op zijn positie als dichter binnen het literaire veld.49 Nu er voor dichters
steeds meer mogelijkheden zijn om ook professioneel bezig te zijn met activiteiten
rond hun dichterschap, denk ik dat het beeld van de dichter als amfibie alweer
genuanceerd worden; niet alle dichters hoeven het literaire veld nog regelmatig te
verlaten. Bij de beantwoording van de onderzoeksvraag probeer ik er rekening mee
te houden dat er amfibiedichters zijn en dichters die permanent het literaire veld
bewonen.

Deel 2 – Het einde van literaire vooruitgang en de boekensupermarkt
In deel 1 van dit historisch-theoretische kader werd beschreven hoe de
verzelfstandiging en professionalisering van de literatuur vanaf de tweede helft van
de negentiende eeuw samenhing met het ontstaan van een autonoom dichterstype.
De socioloog Pierre Bourdieu probeerde met zijn systeemtheorie over het literaire
veld de regels van de literatuur te achterhalen. Hij komt uit bij de noodzakelijkheid
van erkenning en steun door een markteconomie die blijft geloven in ‘de mythe van
de scheppende kunstenaar’. Omdat het literaire veld ondanks die erkenning en steun
zegeviert over de kapitalistische logica wordt commercieel succes voor dichters een
taboe. Beter houden ze zich bezig met de groei van hun symbolische kapitaal, dat
hen naar het centrum van het literaire veld kan voeren: de plek waar
literatuurgeschiedenis wordt geschreven en de regels van de kunst worden bepaald.
Omdat het literaire veld niet in opdracht van de maatschappij werkt maar autonoom
is, verwerven schrijvers een zekere onschendbaarheid. William Marx (2008) ziet in
het literaire veld als autonoom systeem en de bijbehorende onschendbaarheid van
schrijvers vooral een ‘ontwaarding’ van literatuur. Doordat schrijvers zich meer met
hun eigen experimenten gingen bezighouden ontstond er een kloof tussen literatuur
en publiek die de literatuur volgens Marx haar maatschappelijk belang deed
verliezen.
49
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professionalisering en institutionalisering van literatuur eind negentiende eeuw
samen. De verkoop van poëziebundels bracht en brengt ondanks die
professionalisering nagenoeg niets op, maar de groeiende dagblad- en tijdschriftpers
en de komst van belangenorganisaties voor schrijvers gaven dichters wel de kans om
zich tot schrijver-journalist te ontwikkelen en het groeiende leespubliek dus ook op
andere manieren te bereiken. Omdat dichters niet van de verkoop van
poëziebundels kunnen leven moeten ze constant het literaire veld verlaten om geld
te gaan verdienen in de ‘echte’ wereld. De socioloog Bernard Lahire pleit daarom
voor de metafoor van ‘literair spel’, om Bourdieus metafoor van het literaire veld
mee te vervangen. De marginale positie van de poëziebundel zorgt er tevens voor
dat dichters mogelijk meer dan andere typen schrijvers zijn aangewezen op hun
symbolische kapitaal voor institutioneel succes. Dit geeft het institutionele aspect
van poëzie een sterk referentieel karakter; het belang van het CV is groot.
In dit deel van het historisch-theoretisch kader wordt een sprong gemaakt
naar de jaren zestig van de twintigste eeuw. In Bourdieus systeemtheorie wordt de
voortgang van de literatuur gewaarborgd door verschuivende machtsverhoudingen
in het literaire veld, in de strijd om de literatuur van de toekomst te mogen bepalen.
In de jaren zestig vond er een culturele transformatie plaats, die de hiërarchieën die
in de kunst sinds de Romantiek vanzelfsprekend waren op losse schroeven zette. Het
avant-gardistische principe (een literaire voorhoede met een poëtica die tijdelijk de
dienst uitmaakt in een cultureel veld) leek hierdoor in de literatuur zijn langste tijd
gehad te hebben.

2.4. Het einde van literaire vooruitgang?
In de jaren zestig van de twintigste eeuw onderging de literatuur – na de
professionalisering van de literatuur in de negentiende eeuw – een tweede
transformatie. De boekenmarkt in de negentiende eeuw stond vooral in het teken
van een groeiend aantal deelnemers en de professionalisering van het beroep van
schrijver, met dank aan markt- en overheidserkenning. In paragraaf 2.2. De
professionalisering van de literatuur werd al duidelijk dat schrijvers eind negentiende

23

eeuw steeds vaker uit de middenklasse of zelfs lagere klasse afkomstig waren en niet
altijd meer uit hoge burgerlijke of adellijke families. De literatuurmarkt werd
weliswaar wat groter en democratischer; het bleef toch een niche voor een
intellectuele minderheid. Frans Ruiter en Wilbert Smulders wijzen in Literatuur en
moderniteit in Nederland 1840-1990 op de parallellen, maar ook op de verschillen
tussen de culturele transformatie rond 1890 en 1960: veel Nederlanders waren eind
negentiende eeuw nog niet gebonden aan de leerplicht, hadden geen kiesrecht en
maakten zich vooral druk over de invulling van hun eerste levensbehoeften. 50 Onder
meer de bevolkingsgroei na de oorlog, de toegenomen welvaart, de verhoging van
het opleidingsniveau en de komst van nieuwe media maakten de burgerlijke
hiërarchieën van de decennia daarvoor onhoudbaar en vroegen om een culturele
transformatie van onderaf. In de praktijk was dit een strijd van de jongerencultuur
tegen de bewakers van de dominante, calvinistische cultuur van vlak na de Tweede
Wereldoorlog.51 De culturele transformatie in de jaren zestig was zo groot en
definitief omdat de vernieuwing niet tot een of twee sectoren beperkt bleef, maar in
elke hoek van de maatschappij dezelfde processen van democratisering en
liberalisering plaatsvonden. Van politiek tot onderwijs, van bedrijfsvoering tot
journalistiek.

Ook in de literatuur werden die verdwijnende grenzen en hiërarchieën
zichtbaar. De elitaire status van literatuur werd voor het eerst echt doorbroken in de
jaren zestig van de twintigste eeuw. De hoge, elitaire cultuur en de net ontstane
massacultuur werden steeds vaker met elkaar vermengd. Schrijvers van literaire
fictie werden soms als popsterren omarmd en boekengenres uit de lagere cultuur,
zoals strips, konden gelden als kritische literatuur.52 Susanne Janssen signaleert in
Het soortelijk gewicht van kunst in een open samenleving (2005) vanaf de jaren zestig
vier veranderingen in de classificatie van cultuur: een afname van hiërarchische
verschillen (bijvoorbeeld misdaadliteratuur wordt door de pers besproken), een
toegenomen differentiatie (het aantal boekengenres nam toe), een verlies aan
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universaliteit (de consensus over de definitie van literatuur nam af) en een
verminderde afgrenzingsterkte (doordat status minder belangrijk werd ontstonden
er lezers die alle soorten boeken lazen).53 Het is niet verbazend dat door de
uitwisseling tussen elitaire cultuur en massacultuur de behoefte aan leidinggevende
avant-gardes binnen de culturele velden minder werd.
In de jaren zestig verschenen er veel werken die het einde van het avantgardeprincipe in de literatuur aankondigden of voorspelden.54 Avant-garde was tot
de jaren zestig voorbehouden aan een kleine culturele elite, tot de barrières tussen
de elitecultuur en de populaire cultuur kleiner werden en er een geëmancipeerde
middenklasse ontstond die volop experimenteerde met breuk en provocatie. Het
idee van avant-garde waaierde uit in de breedte en er kwam een grote uitwisseling
tussen literatuur en populaire massacultuur tot stand. Er was geen echte voorhoede
meer nodig. De term avant-garde stond niet meer voor de strenge bewegingen van
de historische avant-garde met hun manifesten aan het begin van de twintigste
eeuw. Het werd steeds vaker een verplichte, positieve merknaam voor alle kunst
met enige vernieuwende ambitie.55 De term verloor hierdoor haar impact en
geloofwaardigheid. Volgens Vaessens in Ongerijmd succes. Poëzie in een onpoëtische
tijd (2006) veranderde avant-garde in de jaren zestig van “choquerende anti-mode in
een wijdverspreide mode”.56

Welke gevolgen heeft de verzwakking van het avant-gardeprincipe voor de
dynamiek van het literaire veld? Zoals in deel 1 van dit hoofdstuk naar voren komt,
staat sinds de Romantiek de periodieke vernieuwing van de spelregels in Bourdieus
literaire veld gelijk aan literaire vooruitgang. In literatuurgeschiedenissen spelen die
schrijvers de hoofdrol, die origineel probeerden te zijn door een afwijkende poëtica
ten opzichte van hun tijdgenoten te hanteren en zo aan het begin te staan van een
vernieuwingsproces. Dichter en essayist Octavio Paz ziet de ‘traditie van de breuk’
zelfs als symptoom van de hele moderniteit: de culturele fase die begon bij de
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Romantiek toen het klassieke ideaal van imitatio plaatsmaakte voor het nastreven
van spontaniteit en originaliteit.57 Niet zozeer de literatuur tussen 1890 en 1960 zelf,
maar de geschiedschrijving ervan wordt gedomineerd door elkaar opvolgende avantgardes die de nieuwe norm voor de literatuur van de toekomst wilden vaststellen.
De literatuur als chronologisch verhaal wordt dus verteld aan de hand van steeds
weer nieuwe avant-gardes die nieuwe poëtische conventies introduceerden. Het
denken in groepen en generaties maakt dit mogelijk voor literatuurwetenschappers.
Ook als mogelijke avant-gardes zich niet als zodanig presenteren, is het voor hen
waarschijnlijk aanlokkelijk om generaties gemeenschappelijke kenmerken mee te
geven. Kenmerken die bij nadere bestudering vaak alleen met een hele reeks
kanttekeningen per schrijver nog houdbaar blijken.

Bij de traditie van de breuk hoort ook het autonome auteurstype dat de
maatschappij de rug toekeert en met vooruitstrevende poëtica’s tot het centrum van
het literaire veld probeert door te dringen. Het ontstaan van dit autonome
auteurstype vindt William Marx (2008) niet het begin van een werkbaar literair
systeem, zoals Bourdieu, maar het begin van een pijnlijk afscheid tussen literatuur en
maatschappij, dat de belangrijkheid van literatuur deed afnemen. Marx en Bourdieu
hanteren dus verschillende ‘eindpunten’ van literaire vooruitgang. Marx gaat uit van
een noodzakelijke wisselwerking tussen literatuur en maatschappij, waardoor zijn
afscheid van de literatuur aanvangt met de komst van het romantische auteurstype
dat de maatschappij de rug toekeert en vooruitstrevende poëtica’s hanteert. Pierre
Bourdieu gaat er juist vanuit dat er binnen het literaire veld steeds nieuwe,
invloedrijke poëtica’s ontwikkeld moeten worden om vooruitgang te garanderen.
Zijn ‘eindpunt’ ligt dus bij het verdwijnen – of de verminderde impact op
literatuurgeschiedschrijvers – van dit avant-gardistische auteurstype. Als het waar is
dat de literatuur – en de poëzie – steeds minder ging draaien om de
institutionalisering van anomie (de strijd om de regels van de kunst te mogen
bepalen) en dus minder hiërarchisch rond een centrum geconcentreerd is, is het zeer
de vraag of Bourdieus systeemtheorie nog wel iets zinnigs kan zeggen over de
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werking van de huidige literatuur. Als niemand de regels van de kunst bepaalt en
iedereen er slechts een individuele poëtica op nahoudt, waarom zouden schrijvers
dan nog symbolisch kapitaal willen verwerven om naar het centrum van het literaire
veld door te dringen? Met andere woorden: wat valt er dan nog te verdrijven? Is de
‘macht’ in het centrum van de literatuur dan niet een soort nepmacht met alleen een
lege, institutionele component en geen poëticale?

Het is moeilijk te bepalen of, en wanneer de laatste echte avant-garde – in de
zin van een nieuwe, breed geaccepteerde poëtica - het Nederlandse taalgebied
verliet. Voor Nederland ligt dit wellicht weer anders dan voor Vlaanderen. Hugo
Brems geeft in zijn literatuurgeschiedenis van de periode 1945-200558 aan dat in
Vlaanderen de dichters in de bloemlezing Twist met ons (1987) een mijlpaal in de
ontwikkeling van de Vlaamse poëzie vormden. Ze ontwikkelden zich verder in
tijdschrift Yang onder de vlag van het postmodernisme en verlevendigden het
literaire debat als tegenhanger van de daarvoor overheersende realistische of
gevoelspoëzie van dichters als Herman de Coninck.59 Voor Nederland worden vaak
de Maximalen rond Arthur Lava in 1988 als laatste Nederlandse poëzieavant-garde
gezien. Ze stonden een ‘maximale’, uitbundige poëzie voor als reactie op de
ingetogen, hermetische tendens van de poëzie in de jaren zeventig en tachtig en
wilden het leven van de straat terugbrengen in de poëzie.60 Hugo Brems besteedt
ook ruim aandacht aan de Maximalen, maar hij geeft daarbij aan dat de grote mediaaandacht die ze wisten te vergaren te maken had met hun handigheid in te spelen op
de behoefte aan een duidelijke avant-garde. De ophef rond de Maximalen was dan
ook van korte duur; het betrof vooral spel en ze traden bovendien maar één keer
gezamenlijk als groep op, bij de presentatie van de bloemlezing Maximaal (1988).61
Op bijvoorbeeld literatuurgeschiedenis.nl, een website die slechts een overzicht van
de wat grotere bewegingen in de poëzie van de negentiende en twintigste eeuw
geeft, worden de Vijftigers vanaf de jaren veertig, met hun experimentele, vrije
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vormpoëzie als laatste stroming genoemd. De poëzie van de Zestigers wordt ook nog
wel genoemd, maar alleen om aan te tonen dat hun stelling ‘alles kan poëzie zijn’ het
einde van het traditionele avant-gardeprincipe betekende.62

Thomas Vaessens wijst in Ongerijmd succes. Poëzie in een onpoëtische tijd
(2006) op de vele recente zorgelijke essays over de stand van de poëzie, hier wordt
in hoofdstuk 3: Discussie dieper op ingegaan. Hij ziet een verband tussen het ‘einde’
van de avant-garde en de teneur in het poëziedebat van de laatste decennia. Hij
wijst erop dat het idee van literair-historische vooruitgang door een opeenvolging
van nieuwe conventies niet vanzelfsprekend is, maar een negentiende-eeuwse,
romantische uitvinding, net als de literatuurgeschiedschrijving.63 Overal in zijn essay
benadrukt hij de voortdurende hardnekkigheid van romantische poëzieopvattingen
en de noodzaak deze door nieuwe te vervangen. Hij toont aan dat het algemeen
geaccepteerde (ideaal)beeld van een dichter dat van een poor idiot als Baudelaire is,
die met goddelijke inspiratie zijn revolutionaire verzen schrijft.64 Aan dit
dichtersbeeld is het principe van literaire vooruitgang in de strijd om een plekje in de
poëziegeschiedenis verbonden. Volgens Vaessens is literaire vooruitgang in de vorm
van nieuwe poëtica’s echter geen voorwaarde voor een gezonde, levendige
poëziecultuur. Hij benadrukt dat zowel het romantische dichtersbeeld als het
principe van literaire vooruitgang historisch bepaald zijn; slechts een erfenis van de
Romantiek.65

Ik wil graag geloven dat de poëzie zonder deze romantische conventies kan,
maar ik vraag me wel af wat dit betekent voor de autonomie van het literaire veld.
De ‘mythe van de scheppende kunstenaar’ takelt ten eerste af als er weinig
vernieuwing in de poëzie optreedt en ten tweede als de dichter geen ‘armoedige
idioot uit de hoge klasse’ meer hoeft te zijn. Dit was namelijk precies het auteurstype
dat vanaf de Romantiek prachtig en heroïsch genoeg gevonden werd om autonomie

62

Literatuurgeschiedenis.nl: De twintigste/eenentwintigste eeuw in 20 hoofdstukken
http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/20ste/literatuurgeschiedenis/index.html (11 januari 2012).
63
Thomas Vaessens, Ongerijmd succes. Poëzie in een onpoëtische tijd, Nijmegen 2006, pp. 24-25.
64
65

Ibidem, pp. 27-32.
Ibidem, p. 40.

28

aan te verlenen en financieel te ondersteunen. Als de maatschappij toch besluit de
poëzie te blijven steunen omdat zij het een belangrijk onderdeel van de cultuur
vindt, komt vanzelf de vraag naar voren aan wie die subsidies dan precies worden
verstrekt en waarom. Hoe wordt bepaald welke instituten belangrijk zijn voor de
poëzie en welke agenda hebben de spelers in dat ‘centrum’ als zij geen nieuwe
poëtische conventies komen introduceren en slechts een institutionele rol vervullen?
Een antwoord hierop geven is denk ik niet eenvoudig, niet in de laatste plaats
omdat er evenveel poëtica’s als dichters zijn, die allemaal een verschillende visie op
poëzie hebben. Een interessante visie op literaire vernieuwing in de huidige
literatuur kwam ik tegen bij Martijn Benders, dichter en oprichter van het literaire
weblog Loewak. In een reactie op een artikel op weblog De Contrabas naar
aanleiding van de dalende verkoop van dichtbundels – het artikel wordt in paragraaf
3.1. besproken – vermoedt hij een commercieel bedrijfsmodel in de literatuur om
vernieuwing te suggereren: “Sinds de ‘literaire stromingen’ passé zijn zie je dan ook
vooral dat dezelfde lui steeds alle posten opvullen, daarbij steeds een oneindige bron
van nieuw, opvallend talent aanborende. Het is de eeuwige groei die we ook uit de
economie kennen, een fata morgana door de media geschapen om de aandacht van
wezenlijke zaken af te leiden.” 66 Het is een bedrijfsmodel met een snel wisselende,
getalenteerde onderlaag en een onbeweeglijke, regerende bovenlaag. De notie die
media dan maken van ‘nieuw, opvallend talent’ zou kunnen appelleren aan de
behoefte aan ‘de mythe van de scheppende kunstenaar’. Dit model zou volgens
Breukers echter niet zo relevant voor de discussie zijn, omdat het eerder op de hele
literatuur van toepassing zou zijn dan op de poëzie in het bijzonder.67 Toch lijkt het
me een mechanisme om in de gaten te houden. Het vraagt namelijk niet om de grote
verdrijvingen uit het centrum van het literaire veld waar Bourdieu het over heeft,
niemand hoeft zijn functie te verlaten en toch krijgt het publiek steeds weer nieuwe
namen. De ‘literaire vernieuwing’ kan op die manier hand in hand gaan met een
economie die moet groeien en dus om een snelle omloop van ‘nieuw talent’ vraagt.

2.5. De boekensupermarkt.
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Veel huidige conventies rond het dichterschap mogen dan uit de negentiende
eeuw stammen, de boekenwereld is inmiddels sterk veranderd. De jaren zestig
stonden - net als de tweede helft van de negentiende eeuw - in het teken van een
toename van het aantal literatuurparticipanten. De jacht naar winstvergroting
volgens industriële logica in de daarop volgende decennia gooide echter roet in het
eten voor het genre van de poëziebundel en hield de bundel in het kleine, elitaire
hoekje waar het zich altijd al had bevonden, maar nu te midden van massaboeken en
mediageweld. De verhevigde strijd om de lezer in de afgelopen twintig jaar is
begrijpelijk. Zoals ik in de inleiding al schreef heeft men gemiddeld meer vrije tijd
dan in de negentiende eeuw, maar ook veel meer manieren om die vrije tijd te
besteden. In 2002 las nog steeds maar 11% van de huishoudens weleens een boek
en besteedde daar gemiddeld 1,1 uur per week aan.68 Omdat het aantal lezers dus
nog steeds relatief klein is, is de strijd om de lezer groot.

Wie nu een boekwinkel binnenstapt, komt in het midden van de winkel veel
auteursnamen en titels tegen die ook zijn terug te vinden in tijdschriften,
televisieprogramma’s en op internet. Als een uitgever een boek wil aanprijzen
probeert hij dit via zoveel mogelijk verschillende massamedia te doen. De potentiële
lezer beoordeelt een boek in de winkel vluchtig – een blik op het kaft – en zal een
boek sneller kopen wanneer hij of zij via andere media al iets van de auteursnaam of
het onderwerp heeft meegekregen. Om deze reden hebben boeken van bekende
Nederlanders en boeken over actuele onderwerpen ook een grotere kans een
bestseller te worden dan boeken die deze link met de werkelijkheid missen. 69 Het
lijkt er dus op dat boeken die zijn in te schakelen als onderdeel van een grotere
sequentie van ‘ervaringen’ de meeste kans maken op de boekenmarkt. Dat is precies
de theorie van Alessandro Baricco, die in zijn essay De barbaren (2010) de overgang
van de oude naar een nieuwe cultuur onderzoekt en wil weten welke
kwaliteitsopvatting ‘de barbaren’ van die nieuwe cultuur hebben. Hij komt uit bij
‘ervaringen’ die gemakkelijk met andere media te verbinden zijn en niet teveel
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specialistische voorkennis vragen. Het lezen van poëzie wordt meestal niet als een
dergelijke ervaring gezien. De poëzie van een mediagenieke dichter met een groot
aantal referenties uit verschillende culturele velden op zijn CV, maakt volgens
Baricco’s logica de meeste kans op succes bij ‘de barbaren’. Maar wie de
bewegingspatronen van Baricco’s ‘barbaren’ volgt, snapt dat ze de boekhandel allang
hebben verlaten en nu het internet tot hun leefgebied rekenen.70

Van Weelden geeft aan dat uitgeverijen de laatste decennia steeds minder
zijn gaan leunen op golfbewegingen in eigen kring en zich volgens industriële logica
steeds meer aanpasten aan trends bij het grote publiek.71 Een uitdaging vormt de
komst van nieuwe media als het internet en het e-book. Uitgeverijen proberen zich
hieraan aan te passen door bijvoorbeeld boeken via sociale media aan te prijzen en
een goede prijs te bedingen voor e-books, die nu al deels het papieren boek
vervangen en het productie- en distributiegedeelte van uitgeverijen in moeilijkheden
kunnen brengen. In 2010 kende de verkoop van e-books een groei van 863%.72 De
literaire boekhandel verkeert in zwaar weer doordat potentiële klanten via internet
met een druk op de knop elk gewenst boek thuis kunnen laten bezorgen. In 2010
steeg de online boekverkoop met 164%.73 Tel hier de economische crisis van de
laatste jaren bij op – die tot winstverlies (minimaal 3,5% omzetdaling in de
boekensector in 2010)74 en gedwongen fusies leidt tussen uitgeverijen en tussen
boekhandels – en het is eerder wonderlijk dat elke literaire uitgeverij nog steeds
poëzie uitgeeft.

Literaire uitgeverijen handelen dan ook niet via een zuiver economische
logica. Aan de ene kant kunnen ze er niet onderuit dat ze geen non-profit-bedrijven
zijn. De in de inleiding gebruikte metafoor van het uitlopende spiegelei laat zien dat
er zowel plek is voor de commerciëlere boeken (het groeiende eiwit) als de meer
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elitaire boeken (de blijvende dooier).75 Het behoud van de dooier is echter wel
afhankelijk van de groei van het eiwit en die groei komt in een economische crisis nu
juist in gevaar. Uitgeverijen worden hierdoor zuiniger met het uitgeven van een
weinig winstgevend genre als de poëzie.
Aan de andere kant zijn literaire uitgeverijen niet opgericht met het maken
van winst als hoofddoel, die winst is alleen nodig om te kunnen bestaan. Literaire
uitgevers zijn over het algemeen culturele ondernemers die de vrije market of ideas
willen stimuleren: de vrije bloei van ideeën op basis van de ideeën zelf, niet op basis
van de winstgevendheid van die ideeën in productvorm. In The Business of Books
(2000) beschrijft de auteur André Schriffrin een proces in de Amerikaanse
uitgeverswereld vanaf de jaren negentig, dat de market of ideas bedreigt en hij ook
wel ‘de censuur van de markt’ noemt.76 Ideeën worden niet verboden, maar ze
krijgen door de toename van economische logica wel minder kansen om publiek te
bereiken als ze niet winstgevend zijn. Schiffrin ziet dit ook als een vorm van censuur.
In Nederland is de vercommercialisering van de boekenmarkt wat trager op gang
gekomen dan in de Verenigde Staten, maar bijvoorbeeld Dirk van Weelden
waarschuwt in zijn essay Literair overleven (2008) dat het literaire uitgeven als
culturele praktijk ook in Nederland door vercommercialisering onder druk staat.77

De toekomst van de literatuur is natuurlijk niet volledig overgeleverd aan de
boekenmarkt. In Bourdieus veldtheorie zagen we hoe het literaire veld in stand
wordt gehouden door het veld van de macht. Het veld van de macht bestaat uit de
vrije markt en uit de overheid. Als één van die twee partijen (de vrije markt) minder
kansen voor literaire boeken kan bieden zullen uitgevers en schrijvers voor het
behoud van de vrije ideeënmarkt steeds vaker naar de overheid wijzen. In een
economische crisis moet echter ook de overheid besparen op cultuur. Dit kan
verschillende gevolgen hebben voor auteurs, waarin denk ik minstens drie
bewegingen mogelijk zijn: een grotere concurrentie voor het verkrijgen van subsidies
en publicaties via overheid en uitgevers, een concessie aan de markt (afname van
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autonoom auteurschap) en een zoektocht naar manieren om op eigen kracht een
publiek te bereiken (toename autonoom auteurschap).

In het volgende hoofdstuk volgt een analyse van discussies naar aanleiding
van de marginale positie van de poëziebundel in het literaire veld, dat tevens de druk
van de boekensupermarkt voelt groeien. Die discussies hangen vaak samen met
kritiek op het ‘centrum’ van de poëzie of op grote uitgeverijen. Dat centrum houdt
namelijk enerzijds vast aan romantische poëzieconventies, maar heeft anderzijds een
dynamiek die niet meer geleid wordt door het principe van literaire vernieuwing,
waardoor critici, organisaties, uitgeverijen en overheidsinstellingen steeds vaker een
institutionele rol vervullen en steeds minder als poëticale leidraad gelden. Die
institutionele rol valt niet voor iedereen te rechtvaardigen. In het centrum van de
poëzie is geen plek voor de meer dan een half miljoen Nederlandse dichters. Ook zijn
er dichters en critici in dat centrum die het verminderde gezag en de verminderde
uitstraling ervan betreuren, die mogelijk weer samenhangt met het verlies van de rol
als poëticale leidraad.
Wanneer vele soorten en vormen van poëzie geaccepteerd zijn, zijn
uitgeverijen en media geneigd zich sneller door referenties op CV’s te laten leiden;
het symbolische kapitaal. Daarin schuilt ook Schiffrins ‘censuur van de markt’:
dichters zien de verspreiding van hun ideeën misschien wel veel directer
gecensureerd door het belang van het symbolische kapitaal, dan door het
economische kapitaal. Een dichter kan vanwege zijn referenties voorrang krijgen bij
uitgeverijen en literaire instanties, omdat zijn bezigheden en prijzen als boodschap
van ‘kwaliteitsgarantie’ vermeld kunnen worden. Het gaat dus om een
sneeuwbaleffect dat los staat van het werk zelf, maar er door media en uitgever wel
mee in verband wordt gebracht. Het referentiële karakter van het symbolische
kapitaal in het poëzieveld zou zowel oorzaak als gevolg kunnen zijn van een
eventueel gebrek aan poëticale vernieuwing in het centrum van de poëzie. Een
dichter die niet het gangbare traject aflegt omdat dit niet binnen zijn poëticale
ideeën past, is mogelijk minder zichtbaar voor jury’s en recensenten; zowel literaire
vernieuwing als zijn autonome dichterschap staat hiermee onder druk. Ik ben
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benieuwd welke gevolgen dit heeft voor het romantische dichterstype; hoe kijken
dichters van nu tegen hun dichterschap aan?

Zoals aangekondigd gaan de discussies in het volgende hoofdstuk over de – in
Nederland sterk vermoede en in Vlaanderen met dalende verkoopcijfers
aangetoonde - marginale positie van de poëziebundel en daarmee samenhangend
de kritiek op het ‘centrum’ van de poëzie. Wegens de berichten over dalende
verkoop van poëziebundels in Vlaanderen in paragraaf 3.1., wordt in de overige
paragrafen de stand van zaken met betrekking tot verschillende manieren van
uitgeven en mogelijke alternatieve publicatievormen voor poëzie bekeken. Dit alles
voornamelijk op basis van beschikbare gegevens, verwijzingen en meningen op het
internet. Ik kies hiervoor omdat op weblogs interessante en actuele discussies
worden gevoerd door bijvoorbeeld dichters, critici en kleine uitgevers en het tot nu
toe ongebruikelijk lijkt deze discussies mee te nemen in een literatuuronderzoek.
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Hoofdstuk 3: Discussie

In hoofdstuk 2 werden hardnekkige dichtersconventies uit de Romantiek in
het licht van de veranderende boekenmarkt geplaatst. Van een dichter wordt nog
steeds verwacht dat deze autonoom is door zichzelf boven de economie te plaatsen,
dus teveel succes is schadelijk voor zijn reputatie in het ‘centrum’ van de poëzie.
Vervolgens wordt de dichter financieel ondersteund door de staat, maar wordt van
hem wel een kritische houding ten opzichte van de gevestigde orde verwacht. Bij het
romantische

dichterstype

hoort

ook

het

idee

van

constante

literaire

ideeënvernieuwing in de strijd om een centrale positie in het literaire veld.
Aangezien dat centrum steeds vaker een institutionele rol lijkt te vervullen en steeds
minder als poëticale leidraad fungeert, ben ik benieuwd welke uitstraling een al dan
niet denkbeeldig ‘centrum’ van de poëzie nog heeft. Spelen dichters het
institutionele spel alleen mee voor het vergaren van hun symbolische kapitaal of
hebben ze een duidelijke poëticale visie op het dichterschap? Om te ontdekken
welke redenen dichters hebben voor het uitbrengen van poëziebundels moet ik
weten welke rol de publicatie van een dichtbundel nog speelt in een dichterscarrière
en in hoeverre dichters al gebruik maken van alternatieve publicatiemogelijkheden.
Om dit te kunnen onderzoeken heb ik voor hoofdstuk 4: Dichtersonderzoek 38
dichters geënquêteerd, waarvan ik er tien uitgebreid geïnterviewd heb over hun
opvattingen over poëziepublicaties en voordrachten.

Maar eerst geef ik in dit hoofdstuk een uiteenzetting van de discussies die ik
voornamelijk via internet volgde, over drie verschillende onderwerpen: de dalende
verkoop van poëziebundels, de status van uitgeverijen en de ontwikkeling van het
internet als alternatief publicatiemedium. Aan het woord komen dichters en critici
die zich publiekelijk uitspraken op weblogs, via columns of andere publicaties op
internet. Het dient ter contrast met het dichtersonderzoek in het hoofdstuk erna,
waarin geprobeerd wordt een dwarsdoorsnede van het huidige dichterslandschap
aan het woord te laten via een enquête en interviews. In dit hoofdstuk komen
slechts de meningen aan bod van dichters en anderen die zich vrijwillig uitspraken
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over één van de drie genoemde onderwerpen. Door dieper op deze actuele
onderwerpen in te gaan creëer ik een brug tussen de historisch-theoretische context
van hoofdstuk 2 en de uitspraken en cijfers van de dichters in het dichtersonderzoek
van hoofdstuk 4. Wanneer de huidige stand van zaken en de bijbehorende meningen
ten aanzien van bundelverkoop, typen uitgeverijen en poëzie op internet bekend
zijn, vormen ze hopelijk een veelkleurige achtergrond voor de uitspraken en cijfers in
de resultaten van het dichtersonderzoek.

3.1. Discussie naar aanleiding van dalende verkoopcijfers poëzie in
Vlaanderen

Op 11 augustus 2011 verschijnt er een artikel in De Standaard: ´Mooie
woorden in vrije val. De dichtbundel gaat steeds minder vlot over de toonbank´78 luidt
de kop van het artikel. De verkoop van dichtbundels in Vlaanderen is in de afgelopen
vier jaar met 22,8% gedaald en de omzet met 26%, volgens een onderzoek naar
algemene boekverkoop van Boek.be en GfK Retail and Technology. Vooral de
dalende populariteit van de individuele dichtbundel zou voor deze cijfers
verantwoordelijk zijn. En dat terwijl uit hetzelfde onderzoek bleek dat de complete
boekenomzet in Vlaanderen met maximaal een paar procent per jaar daalde en in de
eerste helft van 2011 zelfs weer steeg met 2,8%.79
De VAV, de Vlaamse Auteursvereniging, reageert hierop met een actieplan
van hun Werkgroep Poëzie, het rapport is op de website van de VAV te lezen.80 In
het rapport worden dertien problemen in de Vlaamse poëzie gesignaleerd. De
meeste problemen lijken ook op de Nederlandse poëzie van toepassing te zijn, maar
de cijfers van de Nederlandse verkoop worden nooit vrij gegeven. De problemen
komen neer op een scheve verhouding tussen het aantal poëzieschrijvers en
poëzielezers, een tekortschietende promotie van dichtbundels in boekhandels en op
78

Sarah Vankensschaever, ‘Mooie woorden in vrije val. De dichtbundel gaat steeds minder vlot over
de toonbank’, De Standaard 11 augustus 2011. Website:
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=OF3DTSOA (26 oktober 2011)
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Diverse auteurs, ‘Mayday rapport werkgroep poëzie VAV: ‘Rough winds do shake the darling buds
of May’’, via website Vlaamse Auteursvereniging (VAV) http://www.auteursvereniging.be, nieuws 26
oktober 2011: ‘Poëzie in actie. Een onderzoeksrapport’, link naar persbericht en rapport. (5 november
2011)
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festivals, een gebrek aan aandacht voor poëzie in het onderwijs en de geringe
publicatiekansen voor nog onbekende dichters. Dat laatste probleem zal in
Nederland wat kleiner zijn, aangezien Nederland meer uitgeverijen kent dan
Vlaanderen. De oplossingen die het rapport biedt zijn nog niet erg gedetailleerd
uitgewerkt en doen vooral een beroep op bestaande en nog op te richten
literatuurinstellingen, die weer een beroep op de overheid moeten doen voor
subsidies. Het poëzieaanbod zou momenteel onvoldoende en te onzichtbaar zijn.
Dat poëzie een grotere rol in de samenleving moet gaan spelen staat volgens de
opstellers van dit rapport buiten kijf. Vier van de zes leden van de VAV Werkgroep
Poëzie die dit rapport opstelden, zijn dan ook dichter, het vijfde lid is een
onderzoeksmedewerkster van de Vlaamse Auteursvereniging en het zesde lid een
PhD-student van de Universiteit Gent.81
Het nieuws over de dalende verkoop van poëzie in De Standaard en het
rapport van de VAV leverden veel reacties op, met verschillende probleemanalyses:

1.

Jozef Deleu, dichter en redacteur van poëzietijdschrift Het Liegend Konijn,

geeft in het artikel in De Standaard, waarin de dalende verkoopcijfers in Vlaanderen
genoemd worden82, zijn verklaring voor de daling. Hij brengt de groeiende rol van
het internet als alternatief publicatiemedium in verband met het dalende aantal
bundels dat in eigen beheer wordt uitgegeven en maakt zich tevens zorgen over het
gebrek aan goede schifting op internet. Chrétien Breukers - dichter, uitgever en
hoofdredacteur van literair weblog De Contrabas -, relativeert dit weer in een reactie
op het artikel op zijn weblog: “Nu er, zeker in poëziekringen, zowat een
aardverschuiving is geweest richting "kleine uitgevers" en uitgeven in (semi)eigen beheer, lijkt me dit een opmerking die op zijn minst enig weerwoord
behoeft.”

83

Ook wijst hij op het leger aan redacteuren dat de e-zines, tijdschriften en

fora op internet juist met zich mee hebben gebracht.84

81
82

Ibidem, onderaan het rapport staan de leden van de VAV Werkgroep Poëzie.
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2.

Willy Tibergien, directeur van het Poëziecentrum in Gent, komt in hetzelfde

artikel in De Standaard uitgebreid aan het woord. Hij denkt dat het fenomeen poëzie
groeiende is, maar dat dit zich niet vertaalt in de verkoop van poëziebundels. Hij ziet
dat de verkoop al beter gaat wanneer er speciale, liefst multidisciplinaire
evenementen en projecten aan een poëziebundel worden verbonden, maar denkt
ook dat dit slechts af en toe mogelijk is. Zijn uitspraak bevestigt de besproken theorie
van Alessandro Baricco, die in zijn essay De barbaren (2010) stelt dat de nieuwe
generatie het liefst meerdere culturele disciplines gecombineerd ziet, in plaats van
één discipline die om inspanning en specialisatie vraagt. Het lezen van alleen de
gedrukte tekst zou in de ogen van Baricco’s barbaren dan te eendimensionaal
kunnen zijn. Een andere oorzaak van de dalende verkoop ziet Tibergien in de prijs
van de bundels, die de afgelopen jaren van ongeveer 15 euro gestegen is naar
ongeveer 20 euro. De prijs kan omlaag als het Vlaams Fonds voor de Letteren de
productie ervan beter gaat steunen, ook al gelooft hij niet echt dat het probleem bij
de prijs ligt. Daarnaast zou het volgens hem veel schelen als boekhandels poëzie wat
beter opnemen en aanprijzen.85 Zijn punten komen grofweg overeen met de
oplossingen die in het rapport van de VAV worden genoemd: er moeten meer
gesubsidieerde projecten komen om de verkoop van poëziebundels te stimuleren.

3.

Ann de Craemer reageert in De Morgen, in haar column op 2 november 2011,

op het rapport en op een opiniestuk van Koen Stassijns in dezelfde krant, waarin hij
nog eens aanstipt dat boekhandels en poëziefestivals dichtbundels onder de
aandacht moeten brengen. De Craemer vindt niet dat het aanbod beter geregeld en
gesteund moet worden om de poëziebundel vooruit te helpen. Volgens De Craemer
is er gewoon weinig vraag naar poëziebundels. Op basis van deze aanname stelt ze
vast dat poëzie (dus niet alleen poëziebundels) niet meer van deze tijd is. Het lezen
van poëzie is namelijk een activiteit die inspanning en concentratie vereist. Nu is het
de poëziebundel, maar ook de roman zal spoedig in een marginale positie
terechtkomen en alleen voor een kleine groep nog een soort cultstatus behouden.
Mocht het niet kloppen dat poëzie niet meer van deze tijd is, dan denkt ze dat de
85
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wegblijvende lezer te maken kan hebben met een gebrek aan engagement bij
dichters. Volgens De Craemer staat in een land als Iran poëzie gelijk aan politiek en
worden dichtbundels daardoor wel goed verkocht. Het genre zou zich goed lenen
voor boodschappen die niet letterlijk gezegd mogen worden. 86 Ik vraag me af of het
inderdaad zo is dat poëzie volop floreert in Iran en of dat inderdaad komt door de
mogelijkheid om via poëzie verboden opinies te kunnen overbrengen. Aangezien De
Craemer geen plotselinge terugkeer van engagement verwacht in vrije landen, denkt
ze toch vooral het eerste: dat poëzie niet meer van deze tijd is. Omdat haar column
veel reacties uitlokt laat De Bezige Bij Antwerpen de discussie op de website van de
uitgeverij voortzetten.87 De reacties variëren van emotionele pleidooien voor de
poëzie die toch eindelijk eens uit het verdomhoekje getrokken moet worden, tot
vaststellingen dat ‘de jeugd’ niets meer met poëzie heeft. De dichter Bart FM Droog
geeft een meer nuchtere reactie en weet wel het onderscheid te maken tussen ‘het
slecht gaan met de individuele bundelverkoop’ en ‘het slecht gaan met de hele
poëzie’. Hij noemt de toenemende aanwezigheid van poëzie op radio, internet en
podia en de populariteit van bloemlezingen en stadsdichterschappen als bewijzen
van een florerende Nederlandstalige poëzie. Ook denkt hij dat de onbeperkte
kastruimte van online boekverkoop juist een kans biedt voor de bundels, die nu in de
– voor overleving vechtende - boekhandels worden weggedrukt.88

De drie beschreven reacties op het rapport van de VAV laten een
tegenstelling zien die steeds lijkt terug te komen in discussies over de ‘droeve stand’
van de Nederlandstalige poëzie. De constatering van die ‘droeve stand’ wordt
meestal gebaseerd op de marginale positie van de bundel, terwijl die ‘marginale’
positie – zoals in hoofdstuk 2: Historisch-theoretisch kader bleek - inherent is aan het
genre. Moet de poëziebundel vooruit geholpen worden ongeacht de vraag ernaar of
moet men zich ook eens afvragen waarom die vraag zo klein is? De eerste
mogelijkheid is idealistisch: dichters die tegen de tand des tijds in de poëzie
86
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verdedigen. De tweede mogelijkheid is meer realistisch: dichters en organisaties die
zich aanpassen aan 'de vraag van de markt'. De mogelijk verminderde vraag naar
poëziebundels kan verschillende oorzaken hebben. Ann de Craemer legt de oorzaak
bij de lezer en stelt dat poëzie niet meer van deze tijd is, omdat het lezen van
gedichten inspanning en concentratie vereist. De Craemer zoekt dus de schuld bij de
lezer, maar ook bij de poëzie zelf. De Nederlandstalige poëzie zou niet interessant
genoeg voor de lezer zijn omdat deze bijna uitsluitend over de dichters zelf gaat. In
een reactie onder De Craemers column op haar eigen website legt Martijn Benders,
dichter en oprichter van het literaire weblog Loewak, de schuld ook bij de dichters.
Benders heeft het niet over een gebrek aan engagement, maar vindt dat de kwaliteit
van de Nederlandstalige poëzie onvoldoende is. Als er van de lezers inspanning en
concentratie wordt geëist, dan mag dat ook van de dichters geëist worden voor het
schrijven van hun poëzie, zo stelt hij. 89

Het nieuws over de dalende verkoop van vooral individuele dichtbundels in
de afgelopen vier jaar roept dus uiteenlopende reacties op. Er worden institutionele
oorzaken aangevoerd door zij die de werking van het huidige literaire veld als
boosdoener zien: de concurrentie van andere boekengenres en een gebrek aan
subsidie voor de productie en aanprijzing van bundels. Anderen voeren oorzaken aan
die bij de poëzie zelf liggen: poëzie lezen is niet meer van deze tijd, de huidige poëzie
is te weinig geëngageerd of de kwaliteit is onvoldoende. De institutionele oorzaken
kunnen denk ik niet los worden gezien van de oorzaken die te maken hebben met de
kloof tussen poëzie en publiek. Een eventueel te onzichtbaar aanbod lijkt me een
gevolg van een verminderde vraag naar poëziebundels, maar die vraag wordt ook
weer beïnvloedt door mentaliteitsveranderingen in het boekenvak. In elk geval zou
een boekhandelaar zijn poëziecollectie niet zo klein en onzichtbaar maken als hij met
poëzie zijn verkoop een impuls kon geven. Bundels worden slecht verkocht, dus de
voorstellen die om een betere zichtbaarheid en aanprijzing van poëzie vragen,
vragen ook om meer kunstmatige stimulatie van de productie, publiciteit en verkoop
van poëzie.
89
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De vraag die dan overblijft, is waarom de Nederlandstalige poëzie met behulp
van overheidssteun een impuls zou moeten krijgen. Subsidies zijn beperkt
beschikbaar en elke cultuuruiting wordt onmisbaar gevonden. Het is lastig te
bepalen welke vormen van kunst steun verdienen in een samenleving. Het is de
vraag of de kwaliteit van het werk door subsidies vooruit geholpen wordt en wie mag
bepalen wat genoeg kwaliteit heeft om gesteund te mogen worden. Er is geen
algemeen geaccepteerde poëtica meer die hiervoor de criteria kan leveren. Het
kwaliteitsstempel van een dichter vormt zijn CV waarop zijn institutionele
verworvenheden staan, zoals prijzen, publicaties en referenties. Moet de dichter met
het langste CV subsidie ontvangen, de dichter die op universiteiten wordt
aangeprezen of de dichter die toch al de meeste bundels verkocht? Het zijn lastige
vragen die zich opdringen na het lezen van het rapport van de VAV Werkgroep
poëzie, dat pleit voor een kunstmatige impuls voor de bundelverkoop door het
poëzieaanbod beter onder de aandacht van mogelijke lezers te brengen.

3.2. Over verschillende manieren voor het publiceren van bundels
Veel dichters willen graag een poëziebundel publiceren bij een uitgeverij met een
bekende naam. De naam van een bekende uitgeverij op hun bundel kan voor lezer
en media werken als kwaliteitsstempel en een grote, bekende uitgeverij heeft vaak
meer middelen voor de distributie en promotie tot haar beschikking dan de dichter
zelf, of meer dan een kleine uitgeverij. Ondanks deze voordelen van bekende
uitgeverijen kan het best een bewuste keuze zijn van een dichter om zijn bundel niet
bij een erkende uitgeverij uit te brengen. Ook is het aantal manieren van boeken
uitgeven in Nederland niet in te delen in de categorieën ‘eigen beheer’, ‘kleine
uitgeverij’ en ‘bekende, grote uitgeverij’. Er zijn ook nog manieren die ertussen in
zitten en die voor dichters hun eigen voor- en nadelen hebben. Laten we beginnen
bij het uitgeven van poëzie in eigen beheer.
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3.2.1. Eigen beheer

Wim van Til van het Poëziecentrum te Bredevoort – een poëziearchief en
documentatiecentrum dat teruggaat tot de Tachtigers - houdt lijsten bij van de
Nederlandse poëzieproductie in eigen beheer en geeft in een mailwisseling aan dat
dichters tegenwoordig verschillende redenen hebben voor het uitbrengen van een
bundel in eigen beheer. De meest voorkomende redenen volgens hem zijn
momenteel: geen uitgever kunnen vinden of niet weten hoe er een te vinden, geen
redactionele bemoeienis willen, het zelf in de hand willen houden van productie en
verspreiding en verder ideële criteria, die vooral commerciële aspecten van
uitgeverijen verwerpen. Volgens Van Til is de behoefte aan een eigen bundel de
sterkste drijfveer voor die dichters om toch een bundel uit te geven. De drijfveren
van dichters voor het uitbrengen van een bundel worden in hoofdstuk 4 verder
onderzocht aan de hand van een enquête en interviews.

De manieren voor het uitgeven in eigen beheer zijn talrijk. Zo zijn er commerciële
Printing-on-Demand websites als Lulu.com (“Heb je al een gedichtenbundel
gemaakt?”) of Boekenbent.nl, maar er zijn ook dichters die zelf een boekje in elkaar
knutselen. Ook zijn er dichters die uit onvrede met de werking van het literaire veld
zelf een uitgeverij oprichten om hun bundels onder eigen vlag te kunnen publiceren.
Sommige dichters lijken half in eigen beheer te publiceren en half in samenwerking
met een kleine uitgeverij. In dat geval is het soms moeilijk te achterhalen in hoeverre
het een uitgave in eigen beheer betreft en in hoeverre de uitgeverij een bijdrage
heeft geleverd. Op de website van De Witte Uitgeverij staat bijvoorbeeld dat de
uitgeverij naast traditioneel uitgeven ook aan ‘corporate uitgaven’ voor bedrijven en
organisaties doet en auteurs vaak als ‘co-producent’ bij het proces betrekt.90 Het kan
dan voorkomen dat de auteur zelf een financiële bijdrage levert aan de
totstandkoming van de bundel. De rol van de uitgeverij zit dan ergens tussen die van
een uitgever en drukker in. Het Poëziecentrum te Bredevoort hanteert een breed
begrip van eigen beheerbundels voor de lijsten waarop de jaarlijkse productie wordt
90
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bijgehouden. Het telt ook uitgaven mee die verschenen zijn bij een bibliofiele
drukker. Van Dale geeft als definitie van bibliofiele uitgaven: boeken die esthetisch
bijzonder verzorgd zijn en met name als zodanig (voor kleine kring) worden
uitgegeven.91 Zo komt het dat in de (incomplete) jaarlijsten van Het Poëziecentrum
met de uitgaven in eigen beheer zowel gelauwerde dichters met hun bibliofiele
uitgaven staan als ‘amateurdichters’ die een Printing-on-Demand bundel uitbrachten
en de moeite namen de titel aan Het Poëziecentrum door te geven.92

Aan de ene kant zijn er veel mogelijkheden voor bundels die in eigen beheer zijn
uitgebracht. Ze kunnen een ISBN-nummer krijgen, opgenomen worden door het
Centraal Boekhuis, de boekwinkels en de Koninklijke Bibliotheek, en de opbrengsten
van
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zijn
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zijn
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wel

verspreidingsmogelijkheden, maar boekhandels nemen in de regel geen eigen
beheerbundels op in hun assortiment en laten zich bij de inkoop leiden door
vertegenwoordigers van grote uitgeverijen. Ook geeft een bundel in eigen beheer
niet volledig ‘toegang’ tot de literaire wereld. Vaak wordt er een kwaliteitsdrempel
gehanteerd die gekoppeld is aan de manier van productie. Op literair weblog De
Contrabas werd de onduidelijkheid over de term ‘reguliere uitgeverij’ besproken.
Een dichter die bij een erkende uitgeverij debuteerde, had zijn tweede bundel – die
hij zelf had uitgegeven - naar de Jo Peters-poëzieprijs en de Jan Campertprijs
gestuurd, maar kreeg te horen dat de bundel bij een ‘reguliere’ uitgeverij
gepubliceerd had moeten zijn.93 Een drempel voor een literaire prijs kan natuurlijk,
maar het is wel vreemd dat er geen definitie bestaat van de termen ‘reguliere’,
‘officiële’, ‘erkende’ of ‘gerenommeerde’ uitgeverij. De selectie op basis van
productiewijze heeft wellicht een praktische reden: de jury hoopt zo niet teveel
inzendingen van slechte kwaliteit binnen te krijgen, maar zet hiermee eventuele
sterke eigen beheerbundels buiten spel. Ook voor het aanvragen van een
stimuleringsbeurs bij het Nederlands Letterenfonds moet er minstens één bundel
91
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gepubliceerd zijn bij een ‘professionele’ uitgeverij, voor een werkbeurs twee.94 Veel
dichters schrijven zich in bij de bemiddelende stichting Schrijvers School en
Samenleving om goede tarieven te kunnen vragen voor optredens, workshops en
lezingen. Voor een inschrijving bij de SSS dient er echter ook een bundel bij een
‘professionele’, ‘erkende’ of ‘reguliere’ uitgeverij gepubliceerd te zijn. De definitie
van die termen is niet te achterhalen. Nu de grote concernuitgeverijen door de crisis
de poëzieproductie dreigen terug te schroeven en er ook steeds vaker dichters
opstaan die bewust voor een uitgave in eigen beheer kiezen, wordt het selecteren op
productiewijze door literaire instellingen en prijzen steeds problematischer.

3.2.2. Kleine uitgeverijen

Met een kleine uitgeverij kunnen verschillende typen uitgeverijen bedoeld
worden. Kleine uitgeverijen maken soms samen met grote uitgeverijen onderdeel uit
van een media- of uitgeversgroep. Een voorbeeld is uitgeverij L.J. Veen: een kleine
uitgeverij die samen met de grotere uitgeverijen Atlas en Augustus onder de
verzamelnaam Amsteluitgevers deel uitmaakt van uitgeversgroep NDC|VBK. Een
kleine uitgeverij kan ook onafhankelijk zijn. De definitie van een kleine uitgeverij die
ik hier hanteer is die van een onafhankelijke uitgeverij die in ieder geval geen deel
uitmaakt

van

een

mediagroep.

Kleine,

onafhankelijke

uitgeverijen

die

Nederlandstalige poëzie uitgeven zijn bijvoorbeeld Voetnoot, Uitgeverij P, Passage,
Druksel, Douane, Uitgeverij kleine Uil en De Contrabas. Die onafhankelijkheid kan
voordelen hebben voor de uitgevers: ze kunnen hun eigen koers bepalen. Sommige
kleine uitgeverijen zijn regionaal georiënteerd, zoals Passage en Uitgeverij kleine Uil
(Groningen) en andere kleine uitgeverijen leggen zich bijvoorbeeld toe op één genre,
zoals De Contrabas (poëzie). De financiering van de publicaties vraagt bij kleine
uitgeverijen wellicht om meer creativiteit dan bij concernuitgeverijen, omdat er bij
kleine, onafhankelijke uitgeverijen geen overkoepelende mediagroep is die
budgetten beheert en bepaalde omzetcijfers verwacht. Omdat het voor kleine
uitgeverijen over het algemeen ook wat moeilijker is om vaste, goede afspraken met
94
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boekhandels te maken (er is een kleiner budget voor de vertegenwoordiging van de
boeken) zijn er jaarlijkse beurzen opgericht voor kleine uitgevers in onder meer
Amsterdam, Groningen en Antwerpen.95

In het september-oktobernummer van tijdschrift voor cultuur en kritiek
Rekto:verso, verscheen dit jaar een artikel met voorstellen wat betreft ‘de kritische
macht van de kleine uitgeverijen’. Naast de verwerking van interviews met de
uitgevers van de kleine, onafhankelijke uitgeverijen Het balanseer, Ijzer, Perdu en
Voetnoot bevat het “een voorstel voor de uitbouw van een parallel circuit voor de
commerciële en de onafhankelijke uitgeverij”.96 De auteur van het stuk,
literatuurwetenschapper Hans Demeyer, stelt dat het tijd is twee circuits uit te
bouwen en koppelt de schaalvergrotende en fuserende concernuitgeverijen aan een
toenemende eenvormigheid van het literatuuraanbod. De kleine, onafhankelijke
uitgeverijen zouden de polyfonie en diversiteit van de literatuur kunnen verzekeren
door het publiceren van zowel onconventioneel vergeten werk als experimentele,
vernieuwende literatuur van hedendaagse Nederlandstalige auteurs. Het gaat hierbij
vooral om essays, poëzie en experimentele romans. De goedverkopende boeken in
het eerste circuit zijn volgens Demeyer vooral romans met een hoog
realiteitsgehalte, een sterke mate van voorspelbaarheid en een geprononceerde
verstrooiingsgraad.97 Om dit tweede circuit te kunnen uitbouwen doet hij vier
voorstellen: financiële steun voor kleine, onafhankelijke uitgeverijen, de uitbouw van
een netwerk van vertegenwoordigers dat relaties tussen onafhankelijke uitgeverijen
en

onafhankelijke boekhandels opbouwt, een uittocht

van auteurs die

onconventionele literatuur schrijven en hun werk nu nog bij concernuitgeverijen
uitgeven en de opzet van een aparte, kritische receptie die enkel aandacht heeft
voor de uitgaven van de onafhankelijke uitgeverijen en de ‘consumptieve’ boeken
links laat liggen.98
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Chrétien Breukers merkt op zijn literaire weblog De Contrabas op dat auteurs
en media niet gedwongen kunnen worden voor kleine uitgeverijen te kiezen en dat
overheidssteun – waar de eerste twee punten om vragen – altijd de discussie over
wie daar recht op heeft met zich meebrengt.99 Hoe wordt ervoor gezorgd dat niet
steeds dezelfde personen subsidie krijgen en er dus werkelijk aan diversiteit wordt
gewerkt? Breukers vindt de auteurs en de typen literatuur die in het stuk worden
genoemd niet getuigen van een grote diversiteit en schrijft dat Demeyer ‘kleine,
onafhankelijke uitgeverijen’ gelijk stelt aan ‘experimentele uitgeverijen’. Dat is
jammer, want “(…) een cultuur bestaat niet uit ruilverkavelde lapjes gras, maar uit
grote weiden waar van alles en nog wat groeit (en mág groeien)”.100 Volgens
Breukers negeert hij dus de pluriformiteit van het literaire veld en stelt hij te snel
twee typen literatuur tegenover elkaar.
Johan Velter van uitgeverij Druksel gaat op zijn weblog uitgebreid in op
Demeyers stuk en vindt net als Breukers dat het krijgen van subsidie moeilijk te
verenigen is met de onafhankelijkheidsclaim van die uitgeverijen. Ook ziet hij het
ontbreken van een realistische uitwerking van het plan als het zwakke punt van het
betoog. Volgens Velter had Demeyer minstens de boekhouding van de
geïnterviewde uitgevers moeten onderzoeken om zijn artikel echt interessant te
maken.101

Demeyers betoog mag dan idealistisch zijn, het is begrijpelijk dat hij zich
zorgen maakt om vormen van literatuur die een minder groot publiek zullen
aanspreken. De kansen voor experimentele literatuur nemen bij de bezuinigende,
schaalvergrotende uitgeverijen misschien nog verder af. Het probleem is dat
Demeyer door twee aparte circuits voor te stellen de pluriformiteit van het literaire
veld negeert en duidelijk een voorkeur aan de dag legt voor een bepaald type
experimentele literatuur. Ook hoeft de keuze voor kleine uitgeverijen misschien niet
expliciet ingefluisterd te worden bij auteurs en media, zoals Demeyer in zijn derde
99
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voorstel voor de uitbouw van twee circuits voorstelt. Misschien gaat de toestroom
naar kleine uitgeverijen vanzelf wanneer de concernuitgeverijen besluiten te
stoppen of sterk te minderen met het uitgeven van poëzie, essays, experimentele
romans en – een ander slecht verkopend genre – korte verhalen. Het lijkt me de
meest natuurlijke volgorde als auteurs eerst aankloppen bij de onafhankelijke
uitgeverijen en dat die uitgeverijen als gevolg daarvan eventueel subsidie ontvangen,
in plaats van eerst de financiële injectie en daarna pas de toestroom van auteurs.
Bovendien is subsidie voor uitgeverijen nogal ongebruikelijk en kan het onmogelijk
om structurele steun gaan. Demeyer benadrukt dat de onderzochte uitgevers drijven
op passie en dat praktische zaken als productie, distributie en promotie nog wat
heikele punten vormen.102 Er is dus geen sprake van een werkbaar plan, maar van
een persoonlijk ideaal. Maar misschien dat verdere ontwikkelingen in de
uitgeverswereld de komende jaren ervoor zorgen dat schrijvers weer een beroep
gaan doen op de ‘kritische macht’ van kleine, onafhankelijke uitgeverijen, die
ondanks de concernvorming in de afgelopen decennia overleefden of van de grond
wisten te komen. Een financieringsplan dat niet volledig bestaat uit passie en
overheidssteun, lijkt me daarbij wel wenselijk.

3.2.3. Grote uitgeverijen

Een grote uitgeverij kan groot zijn op basis van het aantal publicaties dat
jaarlijks verschijnt, of omdat de naam en dus de bekendheid of status van de
uitgeverij ‘groot’ is. Voor uitgeverijen van dit tweede type worden veel verschillende
termen

gebruikt,

zoals

‘regulier’,

‘professioneel’,

‘officieel’,

‘erkend’

of

‘gerenommeerd’. Het type grote uitgeverij waar ik het in deze scriptie over heb is
een uitgeverij die wordt gedefinieerd met een van deze termen, of de uitgeverij nu
onafhankelijk is of niet. Voorbeelden van grote uitgeverijen volgens deze
categorisering zijn De Arbeiderspers, Atlas, Querido, Nijgh & van Ditmar, De Bezige
Bij etc. Het beleid van de grote uitgeverijen stond vanaf de jaren zeventig in het
teken van schaalvergroting en in de decennia daarna werden ze vaak onderdeel van
102
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een grote mediagroep, waardoor het aantal titels dat ze jaarlijks lieten verschijnen
alsmaar toenam. De laatste jaren lijken die grote uitgeverijen een andere strategie te
hanteren om de omzet te waarborgen: minder, maar beter verkopende titels
uitbrengen.103 Omdat de poëziebundel tot de minst verkopende boekengenres
behoort, is het dus waarschijnlijk dat de grote uitgeverijen voorzichtiger worden met
het uitgeven van poëzie. Een voorbeeld is uitgeverij Querido, die in 2011 inderdaad
heeft aangekondigd minder poëziebundels te gaan uitbrengen.104 Een ander recent
praktijkvoorbeeld van die titelvermindering is uitgeverij Atlas, die in augustus 2011
aankondigde van 100 naar 75 uitgaven per jaar te gaan en daarnaast de
marketingafdeling uit te breiden.105 Een paar maanden later lijkt het gevolg daarvan
al zichtbaar: de Vlaamse dichter Koenraad Goudeseune schrijft op 3 november 2011
op zijn weblog een brief aan zijn net opgestapte uitgever, omdat hij door de
vernieuwde uitgeverij Atlas aan de kant is gezet.106 Zijn ex-redactrice schreef hem
dat het niet gelukt zou zijn hem ‘op de kaart te zetten’ met zijn brievenboeken en
poëziebundels, terwijl in ieder geval zijn poëzie in verschillende media zeer lovend
werd ontvangen.107 Ook zou zijn manuscript voor een nieuwe verhalenbundel ‘te
weinig vernieuwend’ zijn. Een schrijver van bestsellers zou denk ik niet aan de kant
worden gezet door een uitgever omdat zijn manuscript ‘te weinig vernieuwend’ is.
Het lijkt er meer op dat de redactie vanwege het nieuwe beleid de slechtst
verkopende auteurs van de uitgeverij moet schrappen. Is er in het officiële literaire
veld geen plek meer voor de poor idiot, die zich dankzij de inspanningen van zijn
uitgeverij slechts om de literatuur hoeft te bekommeren? Het lijkt er bijna op:

103

Bas Vermond, ‘De toverwoorden: titelreductie en herstructurering’ Inct (2011) nr. 4 (augustus) op
website Inct http://www.inct.nl/index.php?page=nieuwsartikel&id=3297 (5 november 2011).
104
Sarah Vankensschaever, ‘Mooie woorden in vrije val. De dichtbundel gaat steeds minder vlot over
de toonbank’, De Standaard 11 augustus 2011. Website:
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=OF3DTSOA.
105
Sabine Kok, ‘Sleutelpositie voor marketing bij Uitgeverij Atlas’ 2 augustus 2011 website Boekblad
http://www.boekblad.nl/sleutelpositie-voor-marketing-bij-uitgeverij.173785.lynkx (7 november
2011).
106
Koenraad Goudeseune, ‘Beste Emile’ Grof Brood weblog 3 november 2011
http://wwwgrofbrood.blogspot.com/2011/11/beste-emile.html?spref=fb (8 november 2011).
107
Bijv. in Knack door Philip Hoorne (http://www.knack.be/nieuws/boeken/recensiesvolwassenen/poezie/koenraad-goedeseune-dichters-na-mij/article-1195043274874.htm#) en op
Poëzierapport door Chrétien Breukers:
(http://www.decontrabas.com/de_contrabas/2011/05/po%C3%ABzierapport-koenraadgoudeseune.html).

48

Uitgeverij Atlas noemt Goudeseune op de website van de uitgeverij “de laatste poète
maudit in het Nederlands taalgebied”108, en die staat nu - als dichter - op straat.

Hoe vervelend het ook is voor auteurs om niet meer uitgegeven te worden
door de uitgeverij die dat jarenlang probleemloos deed, de verliezers op de met
dalende omzet kampende boekenmarkt lijken me uiteindelijk niet de auteurs – die
kunnen immers nieuwe wegen voor hun werk zoeken -, maar de uitgeverijen. Enkele
schiftingsmethoden in het literaire veld zijn in 2011 nog gebaseerd op de naam van
het uitgevershuis, maar uitgeverijen zijn veranderlijk en prestige valt niet te meten.
De meeste ‘gerenommeerde’ uitgevershuizen van vroeger zijn nu niet meer
onafhankelijk, maar maken onderdeel uit van een mediagroep. De koers die de
uitgeverijen varen hoeft daarom niet dezelfde te zijn als in de tijd van oprichting,
maar hangt ook sterk af van de eisen van de overkoepelende bestuurslagen. Een
voorbeeld van een uitgeverij die eerst afhankelijk was en nu onafhankelijk is
uitgeverij Prometheus. Een paar jaar geleden hoorde Prometheus nog bij het
uitgeversconcern PCM Uitgevers, waar ook uitgeverij J.M. Meulenhoff bij hoorde.
Prometheus is sinds een paar jaar – samen met uitgeverij Bert Bakker - een
zelfstandige uitgeverij geworden en uitgeverij Meulenhoff, die vroeger zelfstandig
was, heeft de laatste decennia juist in wisselende samenstellingen deel uitgemaakt
van uitgeversgroepen. De kleinere, onafhankelijke uitgeverijen zijn nog veel
veranderlijker dan de grote uitgeverijen. Als kleine uitgeverijen onafhankelijk zijn,
hebben ze vaak meer ruimte voor een duidelijke eigen koers, maar als ze vrij recent
zijn opgericht vertegenwoordigen ze weer minder literatuurgeschiedenis dan de
‘gerenommeerde’ uitgevershuizen. Ook zijn er uitgeverijen waarvan het onduidelijk
is of ze in aanmerking komen voor termen als ‘regulier’, ‘officieel’ en ‘professioneel’,
of eerder vallen in de categorie ‘bibliofiele drukker’ of ‘eigen beheer’. Termen als
'regulier' en 'professioneel' worden gehanteerd als productiecriteria om een
kwaliteitsdrempel te bewerkstelligen. Zo stelt het Nederlands Letterenfonds op haar
website dat een stimuleringsbeurs pas aangevraagd mag worden nadat er werk is
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verschenen bij een professionele uitgeverij.109 In een literair veld gekenmerkt door
pluriformiteit en schaalvergrotende ‘professionele’ of ‘gerenommeerde’ uitgeverijen
wordt het steeds moeilijker de wijze van productie aan kwaliteit te koppelen. Het ligt
voor de hand dat de instituten die de productie-eisen hanteren uiteindelijk op zoek
moeten gaan naar andere criteria om een kwalitatieve voorselectie te
bewerkstelligen.

In paragraaf 2.5. De boekensupermarkt, gaf ik al aan dat ik drie mogelijke
bewegingen in de keuzes van auteurs onderscheid, als gevolg van een toenemende
marktgerichtheid bij uitgeverijen en een afnemende overheidssteun voor literatuur.
Die mogelijkheden zijn: een grotere concurrentie voor het verkrijgen van subsidies
en publicaties via overheid en uitgevers, een concessie aan de markt (afname van
autonoom auteurschap) en een zoektocht naar manieren om op eigen kracht een
publiek te bereiken (toename autonoom auteurschap). Zolang de kwaliteitsselectie
nog op basis van productiewijze gebeurt, zijn auteurs misschien sneller geneigd te
kiezen voor de eerste twee mogelijkheden, wanneer dit verandert zullen steeds
meer auteurs op eigen kracht een publiek durven zoeken. Lezers, media en
literatuurcritici

hanteren

immers

geen

kwaliteitskeurmerk

op

basis

van

productiewijze. Er kunnen dus poëziebundels positief besproken worden die verder
niet in aanmerking komen voor prijzen, of de auteur ervan niet voor een werkbeurs.
Dichters die met succes deze derde weg buiten de ‘reguliere’ uitgeverijen om durven
te bewandelen zijn bijvoorbeeld Martijn Benders, Arnoud Rigter en Ton van ’t Hof.

3.3. Over digitale poëzie
Thomas Vaessens maakt in Ongerijmd succes. Poëzie in een onpoëtische tijd
(2006) onderscheid tussen presentatiepoëzie en gebruikspoëzie op internet. Met die
tweede categorie bedoelt hij de niet-geïnstitutionaliseerde, niet-elitaire vormen van
poëzie op internet, die al volop floreren gezien het grote aantal websites waar
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amateurdichters hun gedichten kunnen plaatsen. Met presentatiepoëzie bedoelt hij
nieuwe, elektronische presentatievormen voor poëzie die het internet mogelijk
maakt en in Nederland tot nu toe vooral bekend zijn door de experimenten van
Tonnus Oosterhoff op dit gebied. Met internetpoëzie of digitale poëzie wordt in dit
stuk deze vorm van presentatiepoëzie bedoeld. Vaessens haalt de vele buitenlandse
voorbeelden van de zogenaamde New Media Poetry of e-poetry aan (vaak een
combinatie van bewegend beeld, taal en geluid) en wijst erop dat ons tekstbegrip (de
auteur van de tekst is bekend en we weten waar de tekst begint en eindigt) onder
druk kan komen te staan wanneer dichters daadwerkelijk de gang naar het internet
gaan maken.110 Als een nog bestaand probleem voor de presentatiepoëzie op
internet noemt Vaessens het hiërarchieloze karakter ervan. Internetpoëzie vraagt
volgens hem om een serieuze kritiek, pas als er begeerlijke kwaliteitskeurmerken
komen vergelijkbaar met de bestaande keurmerken in het papieren circuit, zal
internetpoëzie aantrekkelijker worden en zal het niet slechts een voorstadium
blijven voor het papieren circuit. Die mening gaf hij ook al een jaar eerder, in 2005, in
een artikel in de Volkskrant over de opkomst van e-poetry: “’Je bent pas dichter als je
een bundel uitgeeft.’ E-poetry moet geïnstitutionaliseerd worden, stelt hij. Critici die
schifting maken, de overheid die financieel ondersteunt.”111 Menno Hartman van het
Nederlands Letterenfonds geeft in datzelfde artikel aan dat hun project ‘Poëzie en
Internet’ (nu: ‘Poëzie op het Scherm’) waarbij jaarlijks vijf dichters aan vijf
vormgevers gekoppeld worden, redelijk verloopt maar dat er pas een echte
subsidieregeling komt “als na twee, drie jaar blijkt dat e-poetry de toekomst
heeft.”112

Die echte subsidieregeling is er (nog) niet gekomen, wel is er ieder jaar weer een
gesubsidieerd samenwerkingsproject van het Nederlands Letterenfonds tussen
vormgevers in de nieuwe media en dichters, onder de titel ‘Poëzie op het Scherm’.
Op de website van het Fonds voor de Letteren zijn de verslagen van die jaarlijkse
samenwerkingen te lezen. In het verslag van 2007 wordt door schrijver en redacteur
110
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Louis Stiller teruggeblikt op de afgelopen jaren. Hij concludeert dat een vaste richting
ontbreekt en dat digitale poëzie nog alle kanten uit kan. Er zijn veel goede ideeën,
maar nog geen goede manieren om de projecten te beoordelen en te sturen, aldus
Stiller.113 In 2008 werd de website digidicht.nl aangemaakt, waarop de resultaten
van ‘Poëzie op het Scherm’ te zien zijn en nieuwe ideeën aangedragen kunnen
worden. Het verslag van 2009 ontbreekt en het verslag van 2010 werd geschreven
door Jan-Willem Anker, dichter en docent bij de afdeling Beeld & Taal aan de
Rietveld Academie. Hij constateert dat er nog steeds geen duidelijke richting valt aan
te wijzen in de digitale poëzie en schrijft dat deze zich nog steeds in de testfase
bevindt. Hij ziet dit niet echt als een probleem, omdat in de ‘gewone’ poëzie ook
geen duidelijke richting valt aan te wijzen. Wel denkt hij dat de keuze van de dichter
voor een interactief of niet-interactief kunstwerk een belangrijke keuze gaat worden.
Het valt hem op dat de gemaakte digitale poëzie lang niet altijd interactief is en dus
niet echt om een inmenging van de toeschouwer in het gedicht vraagt. Anker
betreurt dit, want juist het interactieve aspect lijkt hem vernieuwend ten opzichte
van klassieke printmedia. Ons beeld van een gedicht als lineaire tekst met een
vaststaand begin en einde kan door inmenging van de toeschouwer veranderen.
Wanneer de toeschouwer met een muisklik invloed heeft op de volgorde van
woorden en zinnen kan een gedicht een soort labyrint worden dat voor iedere
toeschouwer weer anders te ervaren valt. Anker filosofeert vrij over de toekomst van
digitale gedichten, waarin dichters misschien niet meer afhankelijk zullen zijn van
ontwerpers in de nieuwe media. Het bouwen van websites en het omgaan met
technieken als flash wordt dan misschien wel op scholen onderwezen, waardoor
voor dichters ‘digitale poëzie’ “een achterhaald pleonasme” wordt.114
De verslagen laten zien dat de mogelijkheden bij ‘Poëzie op het Scherm’ ieder
jaar weer groot bleken en dat de interessante ideeën en resultaten er ook al zijn.
Duidelijke trends waren er echter nog niet te bespeuren. Behalve de aankondigingen
van het Fonds-project ‘Poëzie op het Scherm’, valt er op internet weinig te vinden
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over Nederlandse digitale poëzieprojecten, laat staan een reactie op een dergelijk
project. De trend laat dus langer op zich wachten dan Vaessens in 2005 en 2006 had
gedacht.115

In Vlaanderen lijkt men al wat vertrouwder met digitale poëzieprojecten. In
Nederland wordt het project ‘Poëzie op het Scherm’ erg aangestuurd door het
Nederlands Letterenfonds, maar het Vlaams Fonds voor de Letteren stelt al wel
structurele subsidies beschikbaar voor zelf in te vullen digitale projecten. Het
Vlaamse Fonds hanteert ook een ruimer begrip van digitale projecten op haar
website en doelt niet slechts op e-poetry: “Het VFL verstaat onder digitale literaire
projecten kwalitatieve initiatieven die een relatie leggen tussen literatuur en een
digitale omgeving. De projecten hebben een meerwaarde ten opzichte van de
klassieke printmedia.”116 De subsidies voor die projecten kunnen door willekeurige
personen, organisaties, tijdschriften en ‘professionele’ uitgeverijen worden
aangevraagd, mits die organisaties of tijdschriften nog geen structurele subsidie
ontvangen. In Nederland is dit veel beperkter: daar zijn de gesubsidieerde digitale
projecten alleen beschikbaar voor dichters die al eens een beurs hebben gehad en
de nieuwe mediakunstenaars waar die dichters mee samen willen werken. In
Vlaanderen lijkt het digitale experiment met poëzie wat geliefder dan in Nederland.
De bekende Vlaamse dichter Paul Bogaert plaatst op zijn site zijn zogenaamde
‘Websitegedichten’ met linkjes naar andere gedichten en hij maakt tevens het
redigeerproces van enkele gedichten inzichtelijk.117 Op de website e-cultuur.be
worden de internationale ontwikkelingen op het gebied van digitale, innovatieve
projecten in de cultuursector bijgehouden en voor ‘Poëzie op het scherm’, het
digitale poëzieproject van het Nederlands Letterenfonds, hebben zich de afgelopen
jaren heel wat Vlaamse dichters aangemeld.118
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Dat niet iedereen bij het horen van de termen ‘poëzie’ en ‘internet’ gelijk aan
experimenten met multimediale vormen van poëzie denkt, blijkt wel uit een
reportage in Taalschrift, getiteld ‘Poëzie razend populair maar niemand koopt het’.
Willy Tibergien, directeur van het Poëziecentrum Gent, wordt daarin gevraagd naar
de rol van internet in de huidige poëziecultuur. Hij denkt dat het internet nu nog
vooral wordt gebruikt voor het opzoeken van informatie over poëzie of voor het
lezen van één of twee gedichten: “Het gebeurt niet vaak dat ze complete bundels via
internet lezen”.119 Hij denkt dat de poëziecultuur zich nu nog voornamelijk op papier
afspeelt, maar sluit niet uit dat men in de toekomst wel poëzie van het scherm gaat
lezen. Hij bedoelt daarmee het lezen van bundels op een scherm; over multimediale
poëzievormen als e-poetry heeft Tibergien het niet. Met ‘poëziecultuur’ bedoelt
Tibergien waarschijnlijk ‘het lezen van poëzie’, want de poëziecultuur speelt zich wel
degelijk voor een groot deel op de internetfora en weblogs af. Dat hij aan poëzie
denkt als een zaak van bundels, digitaal of niet, komt ook terug in zijn antwoord op
een vraag over de verhouding tussen poëzieperformance en papieren poëzie:
“Volgens mij wil een dichter nog altijd vooral gelezen worden.”120 Als het klopt wat
Tibergien zegt, is het de vraag of een dichter zich wel gelezen voelt wanneer zijn
interactieve, bewegende of muzikale gedichten - die vaak in samenwerking met een
nieuwe mediakunstenaar worden gemaakt - worden bekeken. Het bekijken van
zoiets valt als ervaring min of meer tussen het zien van een poëzieperformance en
het lezen van een gedicht in, met soms een toegevoegde interactieve component.
Willy Tibergein betwijfelt de aantrekkelijkheid van het medium internet voor het
lezen van poëzie en aangezien elke dichter volgens hem “vooral gelezen” wil worden,
komt Tibergien uit bij het belang van de papieren bundel. Tibergien brengt het
gelezen willen worden dus in verband met het belang van de papieren bundel voor
een dichter, ondanks het geringe bereik ervan.

Aan het begin van deze paragraaf schreef ik dat Vaessens hoopt dat de poëzie als
presentatiekunst

op

internet

aantrekkelijker

wordt

voor

dichters,

zodat
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internetpublicaties niet slechts een voorstadium voor het papieren circuit blijven.
Ook zou er nog te weinig goede schifting op internet plaatsvinden. Maar de meeste
dichters die op papier publiceren zijn ook op het internet actief. De hiërarchieën van
het ‘papieren circuit’ werken dus door in het ‘internetcircuit’. Ik denk daarom niet
dat er sprake is van twee gescheiden circuits die aparte schiftingsmethoden nodig
hebben. Op internet zijn er misschien meer amateurdichters actief dan op papier,
maar de schiftingsmethoden zijn er hetzelfde: tijdschriften, fora en weblogs op
internet hebben een kritische redactie (bijvoorbeeld weblog en forum De
Contrabas), een minder kritische redactie (bijvoorbeeld het e-zine Meander
Magazine) of geen redactie (bijvoorbeeld Poëzie-leestafel.info) en publiceren net als
de papieren printmedia werk van bekende en minder bekende dichters, traditionele
en experimentele dichters. Het zou kunnen dat poëziepublicaties op internet soms
als een voorstadium voor papieren publicaties fungeren, maar dat geldt dan voor de
e-zines en weblogs met redacties die zich richten op nieuw dichttalent. De
presentatiepoëzie van ‘Poëzie op het scherm’ is in ieder geval geen ‘opstap’ naar het
papieren circuit, maar een ‘uitstap’ van het papieren circuit. Bijna alle dichters die
tot nu toe deelnamen aan ‘Poëzie op het scherm’ hebben eerder gepubliceerd bij
erkende uitgeverijen; die dichters hadden dus geen kwaliteitskeurmerk meer
nodig.121 Als gebrek aan goede schifting het probleem (nog) niet is, wat heeft epoetry dan nodig om voor dichters net zo belangrijk als een bundel te kunnen
worden? Misschien moet eerst de bestaande e-poetry meer onder de aandacht van
lezers gebracht worden voordat er door instanties en literatuurwetenschappers zo
hoog op wordt ingezet. Of e-poetry dan misschien toegankelijker wordt voor
potentieel publiek met nieuwere, draagbare media als smartphones en tablets met
touchscreens, wordt in de editie van 2011 van ‘Poëzie op het Scherm’ onderzocht.122
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3.4. Conclusie hoofdstuk 3: Discussie
In paragraaf 1 zette ik een aantal reacties op een rij naar aanleiding van een
Vlaams onderzoek uit 2011, dat een daling van een kwart in de poëzieverkoop van
individuele poëziebundels (dus geen bloemlezingen) over de afgelopen vier jaar laat
zien. De reacties varieerden van pleidooien voor meer subsidie voor het aanprijzen
van poëzie tot de constatering dat poëzie niet meer van deze tijd is. Het is in ieder
geval lastig te bepalen wat belang heeft in een samenleving en dus overheidssteun
verdient. Ook lijkt het wat krom om voor een betere poëzieverkoop een beroep te
doen op de voor overleving vechtende boekhandels en uitgeverijen, wanneer die
verkoop voor boekhandels slechts 0,5 tot 1 procent van hun omzet uitmaakt. 123 Als
de ouderwetse routes voor poëzie geen financiële injectie krijgen beweegt de poëzie
zich misschien wel vanzelf richting nu nog onconventionele routes voor het
publiceren van poëzie.

Eenzelfde soort conclusie trok ik aan het eind van paragraaf 2, waarin de
verschillende manieren voor het uitgeven van poëzie werden beschreven. Er zijn al
veel goede verkoop- en distributiemogelijkheden voor uitgaven in eigen beheer,
maar omdat veel instanties een kwaliteitsdrempel hanteren die gekoppeld is aan de
productiewijze, komen die uitgaven niet in aanmerking voor beurzen, een
inschrijving bij de stichting Schrijvers School en Samenleving of voor enkele literaire
prijzen. In het stuk over kleine uitgeverijen werd een artikel besproken uit tijdschrift
Rekto:verso, waarin Hans Demeyer pleit voor twee gescheiden literaire circuits: een
commercieel, eenvormig circuit van grote concernuitgeverijen en een onafhankelijk,
maar deels gesubsidieerd circuit van kleine uitgeverijen die openstaan voor vooral
vernieuwende, experimentele literatuur. Omdat zijn plan idealistisch is, geen
financieringsplan heeft en hij de pluriformiteit van de huidige literatuur niet in acht
neemt, krijgt zijn stuk veel kritiek. Demeyer wil een scheiding van de commerciële
uitgeverijen afdwingen om ‘literaire vooruitgang’ te waarborgen, maar misschien
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zoeken auteurs wel vanzelf de kleine uitgeverijen op als concernuitgeverijen hun
kansen beperken. In het stuk over grote uitgeverijen bleek dat enkele grote
concernuitgeverijen de strategie van titelvermindering zijn gaan toepassen. De
slechtst verkopende genres van een fonds, zoals poëzie, korte verhalen en
brievenboeken, komen hierdoor in de

verdrukking. Dat

aan de

grote

concernuitgeverijen nog altijd een kwaliteitsstempel wordt toegekend blijkt uit de
eisen die literaire instanties en prijzen aan de productiewijze van poëziebundels
stellen: ze moeten vaak uitgebracht zijn bij een ‘reguliere’, ‘professionele’, of
‘erkende’ uitgeverij, terwijl die termen nooit worden toegelicht. Omdat uitgeverijen
constant fuseren, verzelfstandigen, opgericht worden, nieuwe koersen gaan varen
en verdwijnen is het moeilijk voor een langere termijn te bepalen welke uitgeverijen
de kwaliteitsuitgeverijen zijn en welke niet. De auteurs zijn uiteindelijk zelfstandig en
kunnen nieuwe manieren zoeken om een publiek te bereiken, waardoor
‘kwaliteitsselectie’ op basis van uitgeversnaam of productiewijze problematisch kan
worden.

In paragraaf 3, Over digitale poëzie, wordt de ontwikkeling van
presentatiepoëzie op het internet besproken. Het Nederlands Letterenfonds
subsidieert en coördineert sinds 2005 het project ‘Poëzie op het Scherm’, waarbij
jaarlijks vijf reeds gepubliceerde dichters aan vijf nieuwe media kunstenaars worden
gekoppeld om de mogelijkheden van nieuwe, multimediale presentatievormen voor
poëzie te onderzoeken. Uit de jaarverslagen van die projecten blijkt dat e-poetry in
ieder geval tot en met 2010 nog in de beginfase zat. Buiten de projecten van ‘Poëzie
op het Scherm’ - en de website van digitale pionier Tonnus Oosterhoff - valt er
weinig te vinden over Nederlandse e-poetry. De Nederlandse multimediale
presentatiepoëzie op internet is in grote lijnen dus nog beperkt tot een aangereikt,
gesubsidieerd onderzoek voor Fondsauteurs. Vlaanderen lijkt met digitale poëzie wat
voor te lopen op Nederland, gezien de structurele subsidies die het Vlaams Fonds
voor de Letteren al aanbiedt voor zelf in te vullen digitale literatuurprojecten en de
grote interesse van Vlaamse dichters in het Nederlandse Fondsproject 'Poëzie op het
Scherm'.
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Ondanks de ongunstige berichtgeving over de verkoop en productie van
individuele dichtbundels in paragraaf 1 en 2 lijkt de oplossing zich dus nog niet in de
3e paragraaf – over digitale poëzie - aan te dienen. Slechts enkele dichters wagen
zich aan de nieuwe mediapoëzie, vooral op uitnodiging van het Nederlandse en
Vlaamse Letterenfonds. Die dichters gebruiken de mogelijkheden van nieuwe media
niet als alternatief voor een bundel, maar als een leuke aanvulling. Waarom is het
uitbrengen van een poëziebundel zo belangrijk voor een dichter? In het volgende
hoofdstuk gaat de zoektocht naar een antwoord verder en bespreek ik de resultaten
van de enquête en de interviews die ik onder een geselecteerde groep dichters hield.
In paragraaf 2 van dit hoofdstuk besprak ik al de voor- en nadelen van het publiceren
in eigen beheer ten opzichte van het publiceren bij een uitgeverij. In het volgende
hoofdstuk heb ik een concrete tweedeling gemaakt tussen bundels die in eigen
beheer zijn verschenen en bundels die bij een ‘erkende’ uitgeverij zijn verschenen.
Zo kan ik de institutionele impact van beide publicatiewijzen vergelijken en hopelijk
ontdekken of de waarde van een bundel voor dichters vooral in de eigenschappen
van het object zelf zit, of toch vooral in het stempel van de uitgeverij. Door te vragen
naar bezigheden in het literaire veld voor en na de publicatie van een eerste bundel
hoop ik zicht te krijgen in het ‘traject’ dat een dichter aflegt en op rol die de
dichtbundel daarin speelt.
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Hoofdstuk 4: Dichtersonderzoek
4.1. De enquête
4.1.1. Doel
De enquête bevat vragen over de bezigheden en verworvenheden van de
dichters voor en na het uitbrengen van dichtbundels. De antwoorden op deze vragen
leveren een bijdrage aan de beantwoording van het institutionele deel van mijn
onderzoeksvraag: welke institutionele redenen hebben dichters voor het uitbrengen
van dichtbundels? De enquête onderzoekt welke veranderingen er optreden in het
symbolische en letterlijke kapitaal van de dichter in de periode na het uitbrengen
van een eerste bundel. Ik maak hierbij een belangrijk onderscheid tussen het
uitgeven in eigen beheer en het uitgeven bij een erkende uitgeverij; zo kan ik
vergelijkingen tussen deze productiewijzen voor bundels maken. De vragen in de
enquête gaan over de frequentie van optredens en de hoogte van de honoraria voor
die optredens na het uitbrengen van een eerste bundel in eigen beheer of bij een
erkende uitgeverij. De enquête kan dus een licht werpen op het traject van de
dichter in relatie met de publicatiewijze van zijn eerste bundel. Het ‘traject’ van de
dichter blijft in deze enquête wel beperkt tot de frequentie, de vergoeding en het
soort voordrachten en nevenfuncties in het literaire veld.
Ik ben me ervan bewust dat niet elke dichter het voordragen van gedichten
als een belangrijk onderdeel van zijn of haar dichterschap beschouwt. De reden dat
ik toch gekozen heb voor vragen over optredens is een praktische: zowel
'uitgeverijdichters’ als 'eigen beheerdichters' dragen hun werk voor en deze vragen
geven me tevens de kans om de verhouding tussen twee veel voorkomende
dichtersactiviteiten te onderzoeken: optreden en het publiceren van bundels.
Uitkomsten over optreedfrequenties gekoppeld aan het verschijnen van een debuut
in eigen beheer of bij een uitgeverij, hoeven niet te duiden op een direct causaal
verband. Eventuele verschillen laten vooral zien dat die verschillen er zijn; dat er
correlatie is. Een uitzondering hierop vormt de vraag over nevenfuncties in het
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literaire veld, waarbij de dichter expliciet naar verbanden wordt gevraagd. (Waar
heeft uw eerste publicatie aan bijgedragen, denkt u?).
4.1.2. Opzet
Per e-mail heb ik 54 dichters benaderd met de vraag of ze wilden deelnemen
aan een korte dichtersenquête ten behoeve van mijn masterscriptie. Ik vermeldde
erbij dat de enquête vooral gesloten vragen bevat, over het uitbrengen van
dichtbundels en het voordragen van eigen werk. Ook beloofde ik de dichters dat de
resultaten van de enquête anoniem verwerkt zouden worden in mijn scriptie. Om de
enquête goed te kunnen maken, te versturen en te verwerken maakte ik een
account aan bij SyncForce SurveyWorld, een portaal voor marktonderzoek. Na
afronding van de enquête interviewde ik 10 van de 38 dichters die hadden
deelgenomen aan de enquête. In telefonische interviews van ongeveer een uur kon
ik de antwoorden van de enquête uitdiepen; in de interviews was er ook ruimte om
naar poëticale redenen voor het uitbrengen van bundels te vragen.
4.1.3. Vraagstelling
Alle vragen uit de enquête zijn terug te vinden in bijlage 1. De enquête
bestaat uit drie pagina’s. De vragen op de eerste pagina gaan over het aantal en de
jaartallen waarin er dichtbundels zijn uitgebracht in eigen beheer en bij een erkende
uitgeverij. De vragen op de tweede pagina gaan over het publiceren van
poëziebundels in eigen beheer en de vragen op de derde pagina gaan over het
uitbrengen van poëziebundels bij een erkende uitgeverij. Wanneer pagina 2 of 3 niet
van toepassing op de dichter was werd gevraagd op die pagina ‘niet van toepassing’
aan te vinken. De vragen op pagina 2 en 3 zijn identiek geformuleerd, alleen de
manier van uitgeven maakt de pagina’s verschillend.
Een uitzondering hierop vormen vraag 12 en vraag 18. Deze vragen zijn wel
hetzelfde geformuleerd (Waar heeft volgens u de publicatie van uw eerste
poëziebundel (in eigen beheer of bij een erkende uitgeverij) aan bijgedragen?), maar
op de pagina ‘eigen beheer’ is het een open vraag en op de pagina ‘erkende
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uitgeverij’ een gesloten vraag. Hierdoor zijn de antwoorden op deze vragen niet met
elkaar te vergelijken. De reden dat deze vraag op de pagina ‘eigen beheer’ open is en
op de pagina ‘uitgeverij’ gesloten, is dat het meerkeuze antwoord ‘werkbeurs’ wel
een mogelijkheid vormt voor dichters die bij een erkende uitgeverij hebben
gepubliceerd, maar in geen geval voor eigen beheerdichters. Om een werkbeurs bij
het Nederlandse of Vlaamse Letterenfonds te kunnen aanvragen moeten er
minstens twee bundels bij een erkende uitgeverij zijn gepubliceerd, voor een
stimuleringsbeurs – een soort werkbeurs voor net gedebuteerde schrijvers – één
bundel. Ook de andere mogelijke institutionele effecten die als mogelijke
antwoorden op de pagina ‘uitgeverij’ worden gegeven zijn te weinig toepasbaar op
eigen beheerdichters. Wanneer een vraag niet precies dezelfde mogelijke
antwoorden bevat op beide pagina’s kan ik al geen vergelijking meer maken, vandaar
dat ik op de eigen beheerpagina voor een ander vraagtype heb gekozen: de open
vraag. Daarnaast had ik van de gevolgen van een eigen beheerbundel minder
omlijnde ideeën dan van de gevolgen van een uitgeverijbundel.
De vragen in de enquête zijn meerkeuze vragen. Een paar vragen heeft wel
een open vervolgvraag (bijvoorbeeld: Merkte u een verschil in het soort optredens
dat u deed met uw eigen gedichten na de publicatie van uw eerste bundel in eigen
beheer / bij een erkende uitgeverij? En zo ja, wat was het verschil?). Vraag 12 is
volledig open (Waar heeft volgens u de publicatie van uw eerste poëziebundel in
eigen beheer aan bijgedragen?) en vormt dus – om redenen die ik hiervoor
besproken heb – de enige uitzondering. Omdat de vragen voornamelijk gesloten zijn
en een kwantitatief antwoord verlangen, heb ik bij elke vraag ruimte gelaten voor
commentaar van de dichter in de vorm van de optie 'Anders' en een leeg vak
genaamd ‘Commentaar’. Ten eerste om een zinvolle aanvulling op - of een verklaring
voor - antwoorden te kunnen krijgen, ten tweede om te ontdekken hoe de dichters
zouden reageren op de zakelijke vragen en zo weer extra informatie te ontvangen
over de visie van de dichters op hun eigen dichterschap.
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4.1.4. Deelnemers
Hoewel ik vooraf de deelnemers in drie groepen heb verdeeld (eigen beheer,
erkende uitgeverij en beide) en in de enquête mijn definitie van een erkende
uitgeverij onder ‘extra informatie’ heb toegelicht (zie paragraaf 4.1.6. Definitie
'erkende uitgeverij' en 'eigen beheer'), mochten de benaderde dichters zelf kiezen of
ze in de categorie eigen beheer, erkende uitgeverij of beide categorieën vielen. Ik
heb dit bewust vrij gelaten, om inzicht te krijgen in de categorisering van de dichters
zelf. Tot welke nieuwe verdeling deze categorisering leidde en waarom, staat in en
onder figuur 1 vermeld.
Oorspronkelijk heb ik 54 dichters geselecteerd door 40% bij ‘erkende’ grote
en kleine uitgeverijen uit te zoeken, 40% van de dichters heeft uitsluitend bundels in
eigen beheer gepubliceerd en over 20% van de dichters was op internet te vinden
dat ze zowel in eigen beheer als bij een erkende uitgeverij een bundel hebben
gepubliceerd. De dichters die in eigen beheer hebben gepubliceerd vond ik vooral
aan de hand van de jaarlijsten met eigen beheerbundels van het Poëziecentrum
(vnPcwebsite). Alle dichters zijn geselecteerd op basis van beschikbare gegevens op
het internet. Vervolgens verzamelde ik de e-mailadressen van de dichters. Een
enkele keer heb ik een dichter moeten vervangen door een andere dichter uit
dezelfde categorie, omdat ik niet aan het e-mailadres kon komen.
Hieronder staan de namen van de erkende uitgeverijen waar de door mij
geselecteerde 40% van de 54 benaderde dichters één of meerdere bundels heeft
uitgebracht. Ik heb de dichters bij zoveel mogelijk verschillende uitgeverijen
geselecteerd.
De Arbeiderspers (I), De Contrabas (III), Uitgeverij Contact (III), De Bezige Bij (I),
Nieuw Amsterdam (II), Uitgeverij Holland (II), Wereldbibliotheek (I), Uitgeverij Atlas
(II), Uitgeverij van Gennep (I), Prometheus (II), Uitgeverij Querido (I), Uitgeverij
Augustus (I), Uitgeverij 521 (I).
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4.1.5. Alle publicaties
In figuur 1 zijn de antwoorden op vraag 3 en 4 verwerkt. Bij de resultaten ziet
de verdeling van de dichters over de publicatiewijzen eruit als in figuur 1.
Vraag 3: Aantal poëziebundels gepubliceerd in eigen beheer?
Vraag 4: Aantal poëziebundels gepubliceerd bij een erkende uitgeverij?
figuur 1

Deelname percentage: 70% (38 van de 54). Hiervan naar eigen
zeggen bundel uitgegeven bij:
Erkende uitgeverij

79%

Eigen beheer

68%

Beide

47%

Zoals in de tabel hierboven (figuur 1) te zien is, is de verdeling van de dichters
over de manieren van uitgeven na hun eigen categorisering weer anders dan de
verdeling 40% – 40% – 20% die ik zelf alvast gemaakt had van de 54 geselecteerde
dichters,

met

als

doel

ongeveer

evenveel

‘eigen

beheerdichters’

als

‘uitgeverijdichters’ te enquêteren. Achteraf bleken dichters die bij erkende
uitgeverijen een bundel hadden uitgebracht vaak al eerder bundels in eigen beheer
te hebben uitgegeven. Gegevens hierover ontbreken meestal op internet. Ook
bleken veel dichters die ik tot de categorie ‘eigen beheer’ had gerekend zichzelf
(ook) tot de categorie ‘erkende uitgeverij’ te rekenen, ondanks de voorbeelden die ik
in mijn toelichting op een erkende uitgeverij gaf. (vn) Ik had dit al verwacht en
daarom de uiteindelijke keus voor ‘eigen beheer’ of ‘erkende uitgeverij’ aan de
dichters zelf overgelaten, omdat het me interessant leek na te gaan wanneer zij een
bundel als uitgebracht in eigen beheer zien en wanneer als uitgebracht bij een
erkende uitgeverij. Het bleek dat dichters vooral het onderscheid maakten tussen
eigen beheer en uitgeverij en minder geïnteresseerd waren in mijn toelichting op de
term ‘erkend’ (zie volgende paragraaf). Bijna alle dichters die bundels onder een
naam anders dan hun eigen naam hadden gepubliceerd, vulden de pagina ‘erkende
uitgeverij’ in. Een andere reden om de categorisering aan de dichters over te laten, is
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dat van veel dichters - die nu bij erkende uitgeverijen publiceren – niet meer te
achterhalen is welke bundels ze eerder in eigen beheer hebben gepubliceerd.
4.1.6. Definitie ‘erkende uitgeverij’ en ‘eigen beheer’
In paragraaf 3.2. Over verschillende manieren voor het publiceren van
bundels, werd al duidelijk dat literaire instanties uitgeverijen als kwaliteitsdrempel
hanteren, maar daarbij niet altijd verduidelijken wat precies een ‘reguliere’,
‘erkende’ of ‘professionele’ uitgeverij is. In paragraaf 3.2. bespreek ik het uitgeven in
eigen beheer, bij kleine uitgeverijen en bij grote uitgeverijen. In de definitie van een
‘erkende’ uitgeverij in deze enquête heb ik de grote en kleine uitgeverijen zoals
besproken in hoofdstuk 3 samengenomen. Alleen kleine uitgeverijen die,
onafhankelijk of niet, een soort uitgaven in het beheer van de dichters in plaats van
de uitgeverij leken te verzorgen, heb ik niet meegeteld als ‘erkende’ uitgeverij. Op de
eerste pagina van de enquête geef ik achter de knop ‘extra toelichting’ de volgende
toelichting op de definitie van een ‘erkende uitgeverij’: “Tot 'erkende uitgeverijen'
worden in deze enquête uitgeverijen gerekend als: De Bezige Bij, Querido, Atlas, De
Wereldbibliotheek, Contact, De Contrabas etc.”. En bij de extra informatie over de
definitie van ‘eigen beheer’ luidt de toelichting: “Onder 'eigen beheer' valt in deze
enquête ook het publiceren van een poëziebundel in samenwerking met een kleine
uitgeverij of stichting of via een zelf opgezette uitgeverij. Bibliofiele uitgaven vallen
niet onder 'eigen beheer' indien er al bundels bij een erkende uitgeverij zijn
verschenen”.
Zoals vermeld werd de categorisering ondanks de door mij gegeven
toelichting aan de dichters overgelaten, met uitzondering van de resultaten van
vraag 2, 5 en 6. Bij die vragen heb ik mijn eigen begrip van ‘eigen beheer’ en
‘erkende uitgeverij’ kunnen hanteren. Bij de overige resultaten was dit niet mogelijk,
omdat de dichters zelf bepaalden of ze pagina 2 (eigen beheer), pagina 3 (erkende
uitgeverij) of beide pagina’s invulden en dus ook zelf bepaalden in welke categorieën
hun antwoorden terecht kwamen. Omdat vraag 2, 5 en 6 thematisch los staan van de
rest (ze vragen alleen naar het jaar en de publicatiewijze van de eerste en meest
recente bundel), staan de resultaten bij die vragen los van de rest van de resultaten
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en leveren de twee verschillende definities van ‘eigen beheer’ en ‘erkende uitgeverij’
geen problemen op.
Uit de categorisering van de dichters zelf bleek dat dichters in het bijzonder
uitgaven bij een zelf opgezette uitgeverij of een coöperatieve uitgave in
samenwerking met een kleine uitgeverij toch tot uitgaven bij een ‘erkende uitgeverij’
rekenden, terwijl ik zelf deze publicatievormen in mijn toelichting duidelijk tot ‘eigen
beheer’ reken. Een bundel publiceren in samenwerking met een kleine uitgeverij valt
in mijn categorisering onder 'eigen beheer', omdat ik met die samenwerking doel op
coöperatieve uitgaven, die vaak sterk geïnitieerd worden door de dichter zelf en ook
niet zelden een financiële bijdrage van de auteur verlangen. Dit soort uitgaven wordt
minder goed verspreid over landelijke boekhandels en vooral door regionale media
besproken. Een gewone uitgave bij een erkende, kleine uitgeverij valt dus wel onder
'erkende uitgeverij' en een uitgave in samenwerking met een kleine uitgeverij niet.
De verschillen tussen mijn eigen categorisering en die van de dichters verklaren –
samen met de onvindbare publicaties in eigen beheer - de verhouding ‘erkende
uitgeverij – eigen beheer – beide’ als 79% - 68% - 49% (van de 38 deelnemende
dichters) in tabel 1, in plaats van de alvast door mij gecategoriseerde 40% - 40% 20% (van de 54 benaderde dichters), waarbij ik elke dichter slechts tot één categorie
rekende.
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4.2. Resultaten enquête
4.2.1. Debuut en meest recente bundel
Vraag 2: Geboortedatum?
Vraag 5: Jaar van publicatie eerste bundel? Eigen beheer of erkende uitgeverij?
Vraag 6: Jaar van publicatie meest recente bundel? Eigen beheer of erkende
uitgeverij?
gem. jaar

1998

e.b.

twijfel

erkend

debuut (37/38)

(31 jr.)

23

5

9

gem. jaar

2009

e.b.

twijfel

erkend

7

9

19

meest recent

figuur 2

(35/38)
gem. leeftijd

44

dichters

(1967)

In de tabel hierboven (figuur 2) staan van de 38 deelnemende dichters de
gemiddelde leeftijd, het gemiddelde debuutjaar en het gemiddelde jaar waarin de
meest recente bundel uitkwam. “E.b., twijfel, erkend” slaat op de manier van
productie van de eerste en meest recente bundel. Dit werd in een open vraag aan de
dichters gevraagd.
Vraag 2, 5 en 6 zijn de enige vragen in deze enquête waarbij de categorisering
van de typen uitgaven niet van de dichters is, maar van mezelf. Deze vragen gaan
alleen over het type debuut en het type bundel dat de laatste publicatie was en
staan daarom, zoals vermeld, los van de rest van de vragen.
Bij ‘twijfel’ staat het aantal dichters dat de naam van een uitgeverij of
productiewijze opgaf die niet gemakkelijk viel in te delen onder ‘eigen beheer’ of
‘erkende uitgeverij’. Het zijn vooral dichters die zichzelf tot 'erkende uitgeverij'
hebben gerekend, maar een uitgeversnaam opgaven die niet tot het rijtje van
erkende uitgeverijen gerekend kan worden. Vaak betreft het coöperatieve uitgaven.
Ook de dichters die zich tot 'eigen beheer' hadden gerekend maar onder een (niet
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erkende) uitgeversnaam publiceerden vallen hieronder. Zoals de term 'twijfel' al
aangeeft is de definitie ervan niet wachterdicht, de categorie is dan ook een soort
restcategorie die als buffer dient om de overgang tussen de categorieën ‘eigen
beheer’ en ‘erkende uitgeverij’ genuanceerder in beeld te krijgen. De breuken
“37/38” en “35/38” slaan op het aantal dichters van het totale aantal deelnemende
dichters (38) dat de vraag heeft ingevuld. Bij de overige resultaten zal ik steeds op
deze wijze noteren hoeveel deelnemers de vraag hebben ingevuld. Volgens figuur 1
zal dat bij de vragen op de pagina ‘erkende uitgeverij' dus ongeveer 80% van de 38
dichters zijn en op de pagina ‘eigen beheer’ ongeveer 70%.
Figuur 2 laat zien dat de in 2011 gemiddeld 44 jaar oude dichters op
gemiddeld 31-jarige leeftijd debuteerden. Zij deden dit gemiddeld in het jaar 1998.
Veruit het grootste gedeelte debuteerde met een bundel in eigen beheer. Diezelfde
dichters brachten in gemiddeld 2009 hun meest recente bundel uit, de helft van alle
geënquêteerde dichters deed dit bij een erkende uitgeverij.
Aan de hand van de antwoorden in de enquête kon ik ook de 'migratie' van
de dichters in de tussenliggende 11 jaar nagaan, hetzij met slechts twee
meetpunten: het debuut en de meest recente bundel. Die getallen laten eenzelfde
overheersende beweging van 'eigen beheer' naar 'erkende uitgeverij' zien als figuur
2. De stap van eigen beheer naar een erkende uitgeverij komt regelmatig voor bij de
geënquêteerde dichters en andersom nooit. Het lijkt erop dat een dichterscarrière
net als in Bourdieus veldtheorie een gang naar het ‘centrum’ van de poëzie is. In
paragraaf 3.2. noemde ik een paar voorbeelden van ‘erkende’ dichters die bewust
kozen voor het publiceren in eigen beheer en soms ook eerder bij een erkende
uitgeverij een bundel uitbrachten, maar het lijkt op basis van de antwoorden in deze
enquête (nog) niet gebruikelijk.
9 van eigen beheer naar erkende uitgeverij
5 van erkende uitgeverij naar erkende uitgeverij
4 van eigen beheer naar twijfel
3 van eigen beheer naar eigen beheer
3 van twijfel naar twijfel
2 van twijfel naar erkende uitgeverij
1 van twijfel naar eigen beheer
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0 van erkende uitgeverij naar eigen beheer
0 van erkende uitgeverij naar twijfel
8 dichters hebben één bundel uitgebracht

(35/38)
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4.2.2. Eigen beheer
Vraag 7 en 8
Vraag 7: Hoeveel optredens met uw eigen gedichten had u ongeveer vóór publicatie
van de eerste poëziebundel in eigen beheer?
figuur 3

(25/38)

Vraag 8: Hoeveel optredens met uw eigen gedichten had u ongeveer ná publicatie
van de eerste poëziebundel in eigen beheer?
figuur 4

(26/38)

Figuur 3 – vraag 7
Alle antwoorden in de categorie ‘Anders’ (24%) bij figuur 3: “2 keer in de
voorafgaande 2 maanden”, “2 keer per maand”, “ik had op dat moment 2 of 3 keer

69

opgetreden”, “meerdere malen per week”, “niet bijgehouden” en “6 tot 8 keer per
jaar”.
De antwoorden bij ‘Anders’ breng ik stuk voor stuk onder bij de gesloten
antwoorden, zodat ik de scores opnieuw kan berekenen en de uiteindelijke
resultaten van vraag 7 en 8 er anders uit komen te zien dan in figuur 3 en 4. Het
antwoord “2 keer in de voorafgaande 2 maanden" reken ik tot "1x per maand", "2
keer per maand" reken ik ook tot "1x per maand", “ik had op dat moment 2 of 3 keer
opgetreden" reken ik tot "een paar keer per jaar", "meerdere malen per week" valt
onder "wekelijks", “niet bijgehouden” telt niet mee als antwoord en “6 tot 8 keer per
jaar” reken ik tot “een paar keer per jaar". De antwoorden “1x per maand” en “een
paar keer per jaar” krijgen er dus twee dichters bij, het antwoord "wekelijks" krijgt er
één dichter bij.
Met de absolute getallen bij de antwoorden kan ik nu (opnieuw) de relatieve
scores per antwoord berekenen. Die zien er als volgt uit, in volgorde van hoogste
naar laagste score: 2. een paar keer per jaar: 50,0%, 5. nooit: 20,8%, 3. 1x per
maand: 16,7%, 4. wekelijks: 8,3%, 1. 1x per jaar: 4,2%. (24/38)
Antwoord 2, “een paar keer per jaar”, behoudt dus - ook na verrekening met
de antwoorden die bij ‘Anders’ werden opgegeven - het hoogste percentage van de
antwoorden op vraag 7: Hoeveel optredens met uw eigen gedichten had u ongeveer
vóór publicatie van de eerste poëziebundel in eigen beheer?
Figuur 4 - vraag 8
Alle antwoorden in de categorie ‘Anders’ (35%) bij figuur 4, vraag 8: “3 keer
per maand”, “het was iets voor 1 keer”, “kan me niets herinneren: nooit”, “meerdere
malen per week”, “niet bijgehouden”, “het steeg per bundel”, “tussen wekelijks en
maandelijks in”, “wat bedoel je met ‘na’?”, “zo’n 6 tot 8 keer per jaar”.
Ook de antwoorden bij ‘Anders’ in vraag 8 breng ik weer onder bij de
gesloten antwoorden. Het antwoord “3 keer per maand” valt onder “wekelijks”, het
antwoord “het was iets voor 1 keer” reken ik tot “1 keer per jaar”, “kan me niets
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herinneren: nooit” hoort bij “nooit”, “meerdere malen per week” reken ik tot
“wekelijks”, met het antwoord “niet bijgehouden” kan ik niets en reken ik daarom
ook niet mee als antwoord, het antwoord “het steeg per bundel” reken ik tot “1x per
maand” omdat deze dichter vóór de eerste publicatie bijna 1x per maand optrad,
“tussen wekelijks en maandelijks in” reken ik tot “maandelijks”, het antwoord “wat
bedoel je met ‘na’?” kan ik niet meetellen als antwoord en “zo’n 6 tot 8 keer per
jaar” reken ik tot “een paar keer per jaar”. Het antwoord “wekelijks” krijgt er dus
twee dichters bij, het antwoord “maandelijks” krijgt er ook twee dichters bij en de
overige drie antwoorden krijgen er allemaal één dichter bij.
Nu de antwoorden uit het open antwoord 'Anders' een plekje hebben
gekregen bij de gesloten antwoorden, kan ik opnieuw met de absolute getallen de
definitieve relatieve scores per antwoord bereken. Die zien er voor vraag 8 als volgt
uit, in volgorde van hoogste naar laagste score: 3. 1x per maand: 29,2%, 4. wekelijks
en 2. een paar keer per jaar, beide: 25,0%, 1. 1x per jaar: 12,5%, 5. nooit: 8,3%.
(24/38)
Antwoord 3, “1x per maand” wordt dus, na verrekening met de antwoorden
bij ‘Anders’, het antwoord met het hoogste percentage bij vraag 8: Hoeveel
optredens met uw eigen gedichten had u ongeveer na publicatie van de eerste
poëziebundel in eigen beheer? Het antwoord “1x per maand” wordt in percentage
wel op de voet gevolgd door de antwoorden "wekelijks” en “een paar keer per jaar”.
Vergelijking tussen vraag 7 en 8
Als we de scores van de antwoorden bij vraag 7 en 8 vergelijken wordt er
grofweg een verschuiving zichtbaar van een paar keer per jaar optreden voor
publicatie van de bundel richting maandelijks optreden in de periode na publicatie
van een eerste bundel in eigen beheer. De dichters uit de enquête lijken dus
gemiddeld meer te gaan optreden wanneer ze net hun eerste bundel in eigen beheer
hebben uitgebracht.
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Hiermee is niet gezegd dat het publiceren van een bundel in eigen beheer de
juiste condities zou scheppen voor het vergaren van meer optredens. Vraag 8 laat
alleen zien dát de dichters gemiddeld meer optraden, niet dat dit te danken is aan de
publicatie van een bundel. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken te bedenken. Het
kan zijn dat een dichter rond de publicatieperiode meer met poëzie bezig was en dus
meer aan poëzieactiviteiten deelnam dan in een andere periode. Het kan ook zijn dat
de dichter in de periode voor de publicatie vooral met het schrijfproces bezig was en
nog niet toe was aan optredens. Andere mogelijke verklaringen: dat de publicatie bij
organisatoren is opgevallen, of andersom: dat de dichters optredens aangrepen als
publiciteitsmogelijkheid voor hun bundel. Vraag 9 en 10 gaan verder in op de
verklaringen. Dat de dichters na het uitgeven van een eerste bundel in eigen beheer
gemiddeld tussen een paar keer per jaar tot wekelijks (dus maandelijks) zijn gaan
optreden laat wel zien dat er een link is tussen het publiceren in eigen beheer en
deelname aan een zogenaamd ‘podiumcircuit’ van poetryslams, festivals en
dichtavonden. En ook dat de publicatie van de eigen beheerbundel niet het resultaat
is van frequent voordragen, maar eerder het startpunt ervan.
Soort optredens en financiële vergoeding – Vraag 9 t/m 12
Vraag 9: Was er na publicatie van uw eerste poëziebundel in eigen beheer een
verschil te merken in het soort optredens dat u kreeg/deed met uw eigen gedichten?
Antwoord: Ja: 44% - Nee: 56% (27/38).
Zo ja, wat was het verschil? (Open vervolgvraag van vraag 9).

Aangegeven verschillen bij vraag 9 (open vraag):

Aantal keer gezegd:

Optredens op professionelere locaties.

3

Beter betaalde optredens.

2

Optredens in een collectief.

1

Optredens met meer zelfvertrouwen.

1

Minder deelname aan poetry slams.

1

Bundelverkoop en publiciteit bij optredens.

1
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Vraag 10: Was er verschil te merken in de hoogte van de gemiddelde financiële
vergoeding per betaald optreden met uw eigen gedichten tussen vóór en ná de
publicatie van een eerste bundel in eigen beheer?
Antwoord: Ja: 42% - Nee 58% (27/38).
Zo ja, waardoor kwam dit denkt u? (Open vervolgvraag van vraag 10).

Aangegeven oorzaken van verschil bij vraag 10 Aantal keer gezegd:
(open vraag):
Door naamsbekendheid vanwege bundel.

4

Doordat ik serieuzer werd genomen.

3

Door naamsbekendheid vanwege optredens.

1

Doordat ik meer vergoeding ging vragen.

1

Vraag 11: Hoe hoog was uw gemiddelde tarief bij betaalde optredens met uw eigen
gedichten ongeveer (netto, in euro) vóór publicatie van de eerste poëziebundel in
eigen beheer en: ná publicatie van de eerste poëziebundel in eigen beheer?
Antwoord: Gemiddelde financiële vergoeding per betaald optreden
vóór de eerste publicatie in eigen beheer: €41,73 (9/38)
ná de eerste publicatie in eigen beheer: € 98,45 (12/38).
(Vergoedingen van € 0 niet meegerekend).
Vraag 12: Waar heeft volgens u de publicatie van uw eerste poëziebundel in eigen
beheer aan bijgedragen (m.b.t. uw positie als dichter)? (29/38)
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Antwoorden bij vraag 12 (open vraag):

Aantal keer gezegd:

Een breder publiek bereiken / media-aandacht.

10

Dichterschap tastbaar maken / bevestigen.

9

Amusement van mijn omgeving / gewoon leuk.

6

Leerzaam proces.

3

Ontdekt worden door mijn huidige redacteur.

3

Bij de resultaten van vraag 9 is te zien dat ongeveer de helft van de dichters
een verschil merkte in het soort optredens dat ze kregen of deden na publicatie van
de eerste bundel in eigen beheer. Uit vraag 10 blijkt dat weer ongeveer de helft van
de dichters tevens een verschil merkte in de hoogte van de gemiddelde financiële
vergoeding per betaald optreden. De meest genoemde verschillen bij vraag 9 zijn
“professionelere locaties“ en “beter betaald” en de meest genoemde oorzaken
hiervan bij vraag 10 zijn “naamsbekendheid door bundel” en “serieuzer genomen
worden”. Helaas zijn de open vervolgvragen bij vraag 9 en 10 door lang niet alle
dichters ingevuld. Omdat ongeveer de helft van alle dichters een verschil merkte in
het soort optredens en de gemiddelde financiële vergoeding hiervoor, zouden zeker
12 of 13 dichters bij de open vervolgvraag van vraag 9 'beter betaald' geantwoord
moeten hebben. Nu is dat antwoord maar twee keer opgegeven. De antwoorden bij
die vervolgvragen geven dus geen perfect overzicht van verschillen en oorzaken.
Als vraag 7 en 8 aan vraag 9 en 10 worden gekoppeld, wordt duidelijk dat de
geënquêteerde dichters na publicatie van hun eerste bundel in eigen beheer
gemiddeld wat vaker gingen optreden (van overwegend een paar keer per jaar
richting maandelijks) en dat ongeveer de helft – iets minder – een verandering
merkte in het soort optredens en de hoogte van de gemiddelde financiële
vergoeding per betaald optreden. Uit vraag 11 blijkt dat de gemiddelde vergoeding
voor een betaald optreden na die eerste publicatie in eigen beheer steeg van €41,73
(9/38) naar € 98,45 (12/38) (iets meer dan een verdubbeling). Vraag 12 laat zien
waaraan de dichters denken dat de eerste publicatie in eigen beheer heeft
bijgedragen. Hierin waren twee richtingen te onderscheiden. De meeste dichters
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gaven antwoorden die te maken hebben met media-aandacht en het bevestigen van
de positie als dichter, maar er werden ook antwoorden gegeven die een minder
grote ambitie om het symbolisch kapitaal te vergroten lieten zien: “amusement van
mijn omgeving / gewoon leuk” (6x). De antwoorden bij vraag 7 t/m 12 worden nog
interessanter wanneer ze straks vergeleken worden met dezelfde vragen, maar dan
met betrekking tot een eerste publicatie bij een erkende uitgeverij.
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4.2.3. Erkende uitgeverij
Vraag 13 en 14
Vraag 13: Hoeveel optredens met uw eigen gedichten deed u ongeveer vóór
publicatie van een poëziebundel bij een erkende uitgeverij?
figuur 5

(29/38)

Vraag 14: Hoeveel optredens met uw eigen gedichten deed u ongeveer ná publicatie
van een poëziebundel bij een erkende uitgeverij?
figuur 6

(30/38)

Figuur 5 – vraag 13
Alle antwoorden in de categorie ‘Anders’ (23%) bij vraag 13: “2 keer per
maand" (2x), "meerdere malen per week", “een paar keer per jaar”, “soms” en “6 tot
8 keer per jaar”.
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De antwoorden bij ‘Anders’ breng ik, net als bij dezelfde vragen over eigen
beheer, onder bij de gesloten antwoorden. Zo kan ik opnieuw de percentages
berekenen, waardoor de uiteindelijke resultaten van vraag 13 en 14 er anders uit
komen te zien dan in figuur 5 en 6. Het antwoord “2 keer per maand” (2x) breng ik
onder bij "1x per maand", “meerdere malen per week” valt onder “wekelijks, “een
paar keer per jaar” hoort bij “een paar keer per jaar”, het antwoord “soms” reken ik
tot “een paar keer per jaar” en “6 tot 8 keer per jaar” valt ook onder “een paar keer
per jaar”. Het antwoord “een paar keer per jaar” krijgt er dus drie dichters bij, het
antwoord “1x per maand” twee dichters en "wekelijks" één dichter.
Nu de antwoorden bij het antwoord 'Anders' (23%) zijn herverdeeld, kan ik
met de absolute getallen de uiteindelijke scores van de antwoorden bij vraag 13
berekenen. Die zien er als volgt uit, in volgorde van hoogste naar laagste score: 2.
een paar keer per jaar: 37,9%, 3. 1x per maand: 31,0%, 4. wekelijks: 17,2%, 1. 1x per
jaar en 5. nooit, beide: 6,9%. (29/38)
Antwoord 2, “een paar keer per jaar”, behoudt dus ook na verrekening met
de antwoorden bij ‘Anders’, het hoogste percentage van de antwoorden op vraag 13:
Hoeveel optredens met uw eigen gedichten had u ongeveer vóór publicatie van de
eerste poëziebundel bij een erkende uitgeverij? Het antwoord “1x per maand” scoort
bijna even hoog.
Figuur 6 – vraag 14
Alle antwoorden in de categorie ‘Anders’ (33%) bij figuur 6: “2 keer per
maand" (5x), “1 keer in de 2 maanden” (2x), “meerdere malen per week” en
“wisselend”.
De antwoorden bij ‘Anders’ breng ik onder bij de gesloten antwoorden, zodat
ik de uiteindelijke scores van de antwoorden bij vraag 14 kan berekenen. Het
antwoord “2 keer per maand” werd vijf keer gegeven en reken ik, net als ik bij de
andere vragen gedaan heb, tot “1x per maand”. Het antwoord "1 keer in de 2
maanden" werd twee keer gegeven en valt onder "een paar keer per jaar",
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"meerdere malen per week" hoort bij "wekelijks" en het antwoord “wisselend” kan
ik helaas niet meetellen als antwoord. Het antwoord “1x per maand” krijgt er dus vijf
dichters bij, “een paar keer per jaar” krijgt er twee dichters bij en “wekelijks” één
dichter.
Nu de antwoorden bij het antwoord 'Anders' (33%) zijn herverdeeld, kan ik
met de absolute getallen de uiteindelijke scores van de antwoorden bij vraag 14
berekenen. Die zien er als volgt uit, in volgorde van hoogste naar laagste score: 3. 1x
per maand: 46,7%, 2. een paar keer per jaar: 30,0%, 4. wekelijks: 16,7%, 1. 1x per
jaar en 5. nooit, beide: 0,0%. (30/38)
Antwoord 3, “1x per maand” behoudt dus het hoogste percentage, gevolgd
door “een paar keer per jaar” (30,0%). De hiërarchie van de antwoorden zoals die in
figuur 6 te zien is, blijft dus na verrekening van de antwoorden bij 'Anders' hetzelfde.
Bijna de helft van de 30 dichters die een bundel bij een erkende uitgeverij hebben
gepubliceerd en vraag 14 hebben ingevuld, trad in de periode ná de eerste publicatie
gemiddeld 1x per maand op.
Vergelijking tussen vraag 13 en 14
Bij een vergelijking tussen de resultaten van vraag 13 en 14 valt een lichte
verschuiving van een paar keer per jaar optreden richting maandelijks optreden waar
te nemen. Die verschuiving is echter niet groot: vóór de publicatie van de eerste
bundel bij een erkende uitgeverij droeg gemiddeld 37,9% van de geënquêteerde
dichters een paar keer per jaar gedichten voor en 31,0% maandelijks. Na de eerste
publicatie deed 46,7% van de dichters dat 1x per maand en 30,0% van de dichters
een paar keer per jaar. Het percentage dichters dat wekelijks optreedt, blijft even
klein en het percentage dichters dat 1x per jaar of nooit optreedt gaat van een
miniem percentage (6,9%) naar 0,0% voor beide antwoorden. De veranderingen zijn
dus minimaal in vergelijking met de verschuiving na de eerste publicatie in eigen
beheer: daar zagen we dat de dichters vóór publicatie gemiddeld een paar keer per
jaar optraden en na de eerste eigen beheerbundel maandelijks tot wekelijks.
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Een mogelijke verklaring voor het kleine verschil in optreedfrequentie na de
eerste bundel bij een erkende uitgeverij, is volgens mij dat die uitgeverijdichters vaak
al een traject hebben doorlopen van optredens, wedstrijden, tijdschriftpublicaties, et
cetera. Hierdoor hadden ze wellicht al enige naamsbekendheid opgebouwd voor ze
debuteerden, waardoor ze weer makkelijker toegang hadden tot optredens. Na
publicatie verandert er dan relatief weinig aan de frequentie van de optredens. Het
zou wel kunnen dat de dichters na publicatie bij een uitgeverij meer gevraagd
worden voor optredens, terwijl ze daarvoor misschien vooral zelf optredens
regelden. Uiteraard zijn deze verklaringen speculatief, maar vanwege de hoge
optreedfrequentie voor en na de eerste publicatie bij een erkende uitgeverij lijkt het
er wel op dat een uitgeverijbundel pas verschijnt wanneer er al enig symbolisch
kapitaal is opgebouwd. De verschillen tussen het soort optredens en de hoogte van
de vergoedingen vóór en na de eerste publicatie bij een erkende uitgeverij komen
terug in vraag 15, 16, 17 en 18.
Soort optredens en financiële vergoeding – Vraag 15 t/m 18
Vraag 15: Was er na publicatie van uw eerste poëziebundel bij een erkende
uitgeverij een verschil te merken in het soort optredens dat u kreeg/deed met uw
eigen gedichten?
Antwoord: Ja: 79% - Nee: 21% (30/38).
Zo ja, wat was het verschil? (Open vervolgvraag van vraag 15).
Aangegeven verschillen bij vraag 15 (open vraag):

Aantal keer gezegd:

Optredens op professionelere locaties.

16

Beter betaalde optredens.

4

Ik werd serieuzer genomen.

4

Optredens in een collectief.

2

Betere performance / optredens als leerschool.

2

Minder/geen deelname aan poetry slam.

1

Ik deed daarvoor geen optredens.

1
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Vraag 16: Was er verschil te merken in de hoogte van de gemiddelde financiële
vergoeding per betaald optreden met uw eigen gedichten tussen vóór en ná de
publicatie van een eerste bundel bij een erkende uitgeverij?
Antwoord: Ja: 72% - Nee 28% (30/38).
Zo ja, waardoor kwam dit denkt u? (Open vervolgvraag van vraag 16).
Aangegeven oorzaken van verschil bij vraag 16 Aantal keer gezegd:
(open vraag):
Doordat ik meer vergoeding kon vragen (SSS).

9

Doordat ik serieuzer werd genomen.

8

Door naamsbekendheid vanwege bundel.

4

Doordat ik professioneler te werk ging.

3

Door naamsbekendheid vanwege optredens.

1

Doordat ik daarvoor geen optredens deed.

1

Vraag 17: Hoe hoog was uw gemiddelde tarief bij betaalde optredens met uw eigen
gedichten ongeveer (netto, in euro) vóór publicatie van de eerste poëziebundel in bij
een erkende uitgeverij en: ná publicatie van de eerste poëziebundel bij een erkende
uitgeverij?
Antwoord: Gemiddelde financiële vergoeding per betaald optreden…
vóór de eerste publicatie bij een erkende uitgeverij: €84,67 (18/38)
ná de eerste publicatie bij een erkende uitgeverij: € 172,11 (23/38)
(Vergoedingen van € 0 niet meegerekend).
Vraag 18: Waar heeft de publicatie van uw eerste bundel bij een erkende uitgeverij
(mede) aan bijgedragen, denkt u? (30/38)
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Antwoorden bij vraag 18 (gesloten vraag):

Aantal keer gezegd:

Beter betaalde optredens.

18

Meer optredens.

13

(Nominaties voor) literaire prijzen.

11

Jurerende / recenserende functie.

11

Docerende functie.

8

Werkbeurs.

8

Antwoorden bij ‘Anders’: “het komt niet alleen door de bundel, je moet
toch het meeste zelf doen" (4), “verspreiding van mijn gedichten” (3),
“tijdschriftpublicaties” (1), “herzien van het eigen werk” (poëticaal) (1).

Uit de antwoorden op vraag 15 blijkt dat ongeveer driekwart van de dichters
een verschil merkte in het soort optredens dat ze kregen of deden na publicatie van
de eerste bundel bij een erkende uitgeverij. Diezelfde driekwart van de
uitgeverijdichters merkte ook een verschil in de hoogte van de gemiddelde financiële
vergoeding per betaald optreden. De optreedfrequentie mag dan voor en na de
eerste bundel bij een uitgeverij weinig verschillen; het soort optredens en de
vergoeding daarvoor veranderde dus wel. Bij de dichters met hun eerste eigen
beheerdichters was dit juist andersom. Slechts de helft merkte een verschil in het
soort

optredens

en

de

vergoeding

daarvoor,

terwijl

de

gemiddelde

optreedfrequentie bij hen steeg van een paar keer per jaar richting maandelijks tot
wekelijks.
Er zijn ook opvallende gelijkenissen tussen beide ‘groepen’ (de helft van de
38 dichters zit in beide groepen, zie figuur 1). Zowel de eigen beheergroep als de
uitgeverijgroep noemt "professionelere locaties" en "beter betaalde optredens" als
de belangrijkste verschillen tussen de optredens voor en na de eerste publicatie. De
genoemde oorzaak van de hogere financiële vergoeding per betaald optreden
verschilde wel. De meest genoemde oorzaak door uitgeverijdichters was dat ze meer
konden vragen dankzij een inschrijving bij de bemiddelende stichting Schrijvers
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School en Samenleving (SSS). Een dichter dient voor zo’n inschrijving eerst bij een
erkende uitgeverij gepubliceerd te hebben. De overige meest genoemde oorzaken naamsbekendheid en erkenning van het dichterschap - waren bij beide groepen wel
hetzelfde. Nog een overeenkomst tussen beide groepen is de stijging van de
gemiddelde financiële vergoeding per betaald optreden. Zowel na de eerste eigen
beheerbundel (van €41,73 naar € 98,45) als na de eerste uitgeverijbundel (van
€84,67 naar € 172,11) werd dit gemiddelde bedrag iets meer dan twee keer zo hoog.
De hoogte van de bedragen verschilde.
Wat rest is nog de vraag aan welke institutionele verworvenheden de
geënquêteerde dichters zelf denken dat de publicatie van hun eerste poëziebundel
een bijdrage heeft geleverd (vraag 18). Het is bij deze vraag niet mogelijk een
vergelijking te maken tussen eigen beheerdebuten en uitgeverijdebuten. Bij 'eigen
beheer' is deze vraag open en bij 'erkende uitgeverij' gesloten. Ik heb gekozen voor
een open vraag op de eigen beheerpagina, omdat ik van tevoren een minder omlijnd
beeld had van de antwoorden die de eigen beheerdichters mogelijk zouden geven.
Ook zijn niet alle meerkeuze antwoorden van toepassing op de eigen
beheerdebutanten. Omdat een verschil in mogelijke antwoorden al geen vergelijking
tussen beide vragen meer mogelijk maakt, is er gekozen voor een open vraag op de
eigen beheerpagina. Een groot deel van de dichters die hun eerste bundel bij een
erkende uitgeverij hebben uitgebracht, geeft aan dat de bundel voor meer (13x) en
beter betaalde (18x) optredens heeft gezorgd. Nominaties voor literaire prijzen en
een jurerende of recenserende functie worden ook vaak genoemd (beide 11x). De
nuancerende antwoorden die gegeven werden in het open antwoordveld 'Anders'
waren opvallend. In totaal vulden tien dichters een antwoord bij 'Anders' in, altijd in
combinatie met het aankruisen van meerkeuze antwoorden. Vier dichters
benadrukten daar dat eventuele institutionele verworvenheden niet als logisch
gevolg uit een publicatie bij een uitgeverij voortvloeiden; dat ze een werk- of
stimuleringsbeurs, prijzen of nevenfuncties in het literaire veld vooral door eigen
inspanning voor elkaar hadden gekregen. Andere dichters lieten juist weten dat ze
alleen functies hadden aangevinkt waarvan ze zeker wisten dat de bundel een
belangrijke rol had gespeeld in het verkrijgen ervan. De resultaten van vraag 12 en
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18 zouden denk ik nog interessanter zijn als er ook gevraagd werd naar de mate
waarin de eerste publicatie heeft bijgedragen aan een bepaalde verworvenheid,
zoals een jurerende functie of een literaire prijs.

4.3. Wat zeggen de resultaten?
Zoals ik al bij de vergelijking tussen vraag 7 en 8 heb vermeld, denk ik dat de
stijging in optreedfrequentie na publicatie van een eerste eigen beheerbundel laat
zien dat die publicatie als een soort startpunt van een dichterscarrière functioneert,
terwijl aan de publicatie van een bundel bij een erkende uitgeverij eerder een heel
traject vooraf lijkt te gaan. De uitgeverijdebutanten gingen nauwelijks vaker
optreden na de eerste publicatie. Niet zelden hadden deze uitgeverijdebutanten al
eerder een bundel in eigen beheer gepubliceerd, 47% (zie figuur 1) van de dichters
valt immers in beide categorieën en de migratiecijfers laten zien dat een eigen
beheerbundel bij de geënquêteerden altijd vooraf gaat aan een uitgeverijbundel,
althans, de omgekeerde volgorde komt niet voor. Een eerste uitgeverijbundel lijkt op
basis van de resultaten dus wat later in een dichterscarrière te verschijnen.
Ook laten de resultaten zien dat een eerste bundel bij een erkende uitgeverij
de geënquêteerde dichters wat vaker dan een eigen beheerbundel (ongeveer 75%
tegenover ongeveer 50%) toegang gaf tot professionelere optreedlocaties en een
hogere

vergoeding

per

betaald

optreden.

Als

oorzaak

noemden

veel

uitgeverijdichters het vastleggen van een standaardtarief bij de stichting Schrijvers,
School en Samenleving (SSS), de overige veel genoemde oorzaken - erkenning van
dichterschap en naamsbekendheid - waren wel bij beide groepen gelijk. De stijging
van het gemiddelde bedrag dat de dichters voor een betaald optreden ontvingen
(van €41,73 naar € 98,45 bij eigen beheer en van €84,67 naar €172,11 bij
uitgeverijen) was bij beide groepen ook gelijk: ongeveer een verdubbeling van het
bedrag. Dat is opvallend, aangezien een inschrijving bij de SSS niet mogelijk is op
basis van bundels in eigen beheer.
De resultaten geven de indruk van een zeer gelaagd poëzieveld, met veel
(betaalde)

optreedmogelijkheden,

óók

voor

eigen

beheerdebutanten.

De
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antwoorden van de geënquêteerden laten zien dat de dichters zich in de richting van
professionelere en beter betaalde optredens bewogen, hoewel slechts de helft daar
al iets van merkte na het debuut in eigen beheer. Hun debuutbundel (zowel in eigen
beheer als bij een uitgeverij) hielp hen voornamelijk aan naamsbekendheid en
erkenning van hun dichterschap en voor uitgeverijdebutanten draagt de bundel ook
vaak bij aan het vergaren van nevenfuncties in het literaire veld (de dichters werden
expliciet naar een verband gevraagd). Onder de eigen beheerdebutanten bevond
zich ook een groep van zes dichters die aangaven dat ze het uitgeven van een bundel
‘gewoon leuk’ vonden, of dat de bundel diende 'ter vermaak' van hun directe
omgeving. Door de uitgeverijdebutanten werden dit soort antwoorden nooit
gegeven. Ik denk daarom - op basis van deze antwoorden en de antwoorden bij
vraag 2, 5 en 6 die de dichtersmigratie laten zien – dat de dichters die de pagina
‘eigen beheer’ hebben ingevuld grofweg in drie groepen zijn te verdelen. Ten eerste
een grote groep van dichters die later bij een uitgeverij gingen publiceren, ten
tweede een kleinere groep van dichters die hun dichterschap uitbouwden maar in
eigen beheer of in samenwerking met een kleine uitgeverij bleven publiceren en tot
slot nog een kleine groep dichters met ambities die niet tot buiten de familiekring
lijken te reiken.
In hoeverre de eerste publicatie werkelijk bijdroeg aan de stijging van het
aantal optredens, vergoedingen en nevenfuncties, en in hoeverre het een natuurlijke
lineaire stijging betrof die ook zonder publicatie zou bestaan, blijft natuurlijk de
vraag. Ik denk niet dat de dichters hier een antwoord op hadden kunnen geven. Het
is voor hen waarschijnlijk moeilijk in te schatten welke keuzes ze hadden gemaakt
zonder publicaties in de vorm van dichtbundels. De enquête laat vooral zien dat die
verschillen tussen voor en na de eerste publicatie er zijn, hoe groot ze waren en of
de dichters denken dat hun debuut daaraan heeft bijgedragen.
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4.3.1. Kanttekeningen bij de resultaten
Het is belangrijk te bedenken dat bij vraag 11 en 17 - de vragen over de
gemiddelde financiële vergoedingen per optreden - alleen betaalde optredens zijn
meegerekend. De gemiddelde vergoeding die de dichters in de periode vóór hun
debuut in eigen beheer voor een voordracht ontvingen, is berekend op basis van
maar 9 dichters, bij de uitgeverijdebutanten namen 18 dichters deel aan deze vraag.
Dat het deelnamepercentage bij de vraag over de periode vóór het eigen
beheerdebuut zo laag is, komt doordat veel van die dichters toen nooit betaald
kregen voor een optreden. Bij de berekening van de gemiddelde bedragen voor
optredens heb ik zowel bij de eigen beheer- als bij de uitgeverijgroep de vele
ingevulde bedragen van €0 niet meegerekend. In het commentaarveld gaven enkele
dichters aan dat ze in plaats van een geldelijke vergoeding vaak boekenbonnen of
consumptiebonnen van de organisatie ontvingen.
Iets anders om rekening mee te houden bij het zien van de resultaten, is dat
deze enquête beperkt is in onderwerpskeuze. De vragen van de enquête richten zich
op slechts een deel van de institutionele ‘verworvenheden’ van een dichter. Ik
vergelijk het publiceren van poëziebundels met het voordragen van gedichten,
terwijl lang niet elke dichter het voordragen van gedichten als een belangrijk
onderdeel van zijn of haar dichterschap beschouwt. Het is wel zo dat er bijna geen
dichters zijn die hun gedichten nooit voordragen of nooit bundels publiceren. Door
te kiezen voor het onderzoeken van bundels en voordracht zijn de vragen op bijna
elke dichter toepasbaar. Het aantal dichters dat aan deze enquête heeft
deelgenomen is beperkt. Het wordt iets makkelijker een verband te leggen tussen de
deelnemers aan de enquête en alle Nederlandstalige dichters wanneer er
bijvoorbeeld 100 dichters hadden deelgenomen in plaats van 38. Wel heb ik
geprobeerd de dichters zowel op institutionele als poëzie-inhoudelijke kenmerken zo
divers mogelijk te selecteren. Ik denk daarom niet dat de resultaten er heel anders
hadden uitgezien wanneer er meer dichters aan de enquête hadden deelgenomen.
Naar aanleiding van deze enquête kan ik niet zeggen dat een gestegen
optreedfrequentie en optreedvergoeding volledig of voor een groot deel valt toe te
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schrijven aan het uitkomen van een eerste bundel. Omgekeerd is vooral de relatieve
stijging van de gemiddelde optreedvergoeding na de eerste publicatie bij beide
categorieën zo groot en gelijkmatig dat het ook moeilijk te verdedigen valt dat de
publicatie van een bundel hier géén rol in speelt. De meeste dichters gaven aan dat
hun eerste publicatie hen naamsbekendheid en erkenning van hun dichterschap
opleverde. Het is lastig een publicatiemedium te verzinnen dat hetzelfde effect zou
kunnen hebben voor dichters.
In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van de interviews gegeven
die ik hield onder 10 dichters uit de enquête. In de interviews, die gemiddeld 45
minuten duurden, kon ik met meer aandacht voor poëticale aspecten ingaan op de
betekenis van poëziebundels voor de dichters.
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4.4. De interviews
Tien dichters werden telefonisch geïnterviewd. Elk interview bevatte negen
vaste vragen, een enkele keer stelde ik een extra vraag tussendoor wanneer ik dacht
dat die vraag interessante informatie op zou leveren. De telefoon zette ik op de
luidsprekerfunctie zodat ik tijdens de interviews kon mee typen met de vertellende
dichters. Om er zeker van te zijn dat mijn geschreven tekst de strekking van de
gegeven antwoorden zou weergeven, herhaalde ik steeds wat ik dacht dat de
dichters zojuist gezegd hadden. Dichter 4 gaf de voorkeur aan het beantwoorden van
de vragen per mail en is dus niet telefonisch geïnterviewd. De interviews duurden
gemiddeld ongeveer 45 minuten.

4.4.1. Doel en inhoud van de interviews
De negen vragen in het interview gaan over de manieren waarop een dichter
een publiek kan bereiken, over vormen van erkenning en kritiek, over het
voordragen van gedichten, over het componeren en publiceren van dichtbundels en
over de potentie van alternatieve publicatiemethoden. De geanonimiseerde,
uitgewerkte versies van de vragen en antwoorden zijn terug te vinden in bijlage 2. De
antwoorden van de dichters behandel ik vraag voor vraag in paragraaf 4.2.
Resultaten enquête. De vragen in het interview zijn geen gesloten vragen zoals in de
enquête, maar open vagen. Ze gaan niet hoofdzakelijk over optreedfrequentie en
vergoedingen, maar richten zich op een bredere, poëticale visie van de dichters op
hun eigen dichterschap. In de enquête maakte ik een duidelijk onderscheid tussen
publicaties in eigen beheer en bij een erkende uitgeverij, in de interviews doe ik dat
niet. Wel zijn het aantal en de soorten poëziepublicaties per geïnterviewde dichter
terug te vinden in paragraaf 4.1.4. Deelnemers. De kenmerken van de dichters betrek
ik nog niet bij het bespreken van de resultaten, maar wel bij het interpreteren van de
resultaten. Ook het leggen van een link tussen de resultaten van de enquête en de
interviews zal pas bij het interpreteren van de resultaten aan bod komen. Met de
enquête werd vooral het institutionele traject van de dichters in relatie met de
publicatiewijze van hun debuutbundel onderzocht. De enquête leverde dus een
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bijdrage

aan

de

beantwoording

van

het

institutionele

deel

van

mijn

onderzoeksvraag. De interviews kunnen bijdragen aan het beantwoorden van het
poëticale deel van mijn onderzoeksvraag: welke institutionele en poëticale redenen
hebben dichters voor het uitbrengen van poëziebundels?

4.4.2. Deelnemers
Ik heb de geïnterviewde dichters – net als bij de enquête – anonimiteit
beloofd. Om bij het citeren uit de interviews toch zicht te krijgen op enkele
institutionele eigenschappen van de dichter die de uitspraak deed, heb ik de dichters
genummerd van 1 t/m 10. Het aantal bundels dat ze hebben uitgegeven en de wijze
waarop deze gepubliceerd zijn (en bij welke uitgeverij) heb ik erachter vermeld.
Nummering en gegevens van de geïnterviewde dichters.
Dichter

Eigen beheer

Uitgeverij

Naam uitgeverij

1

1

1

Atlas (erk.)

2

25

1

Het Drentse Boek

3

3

1

De Contrabas (erk.)

4

0

13

Verschill. uitg. (erk.)

5

1

0

6

2

4

7

16 (ook bibl.)

0

8

2

1

De Witte Uitgeverij

9

1

2

Holland (erk.)

10

1

1

Contact (erk.)

Verschill. uitg. (erk.)

figuur 11

De categorisering van de publicaties in ‘eigen beheer’ en ‘erkende uitgeverij’
is - anders dan in de enquête - volgens mijn eigen definities, die zijn terug te vinden
in paragraaf 4.1.6. Definitie ‘erkende uitgeverij’ en ‘eigen beheer’. Wanneer er slechts
bij één uitgeverij bundels zijn verschenen vermeldde ik de naam van de uitgeverij, of
deze volgens mijn eigen definities onder ‘erkend’ valt staat erachter vermeld. Bij
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dichter 7 slaat de afkorting ‘bibl.’ op bibliofiele uitgaven, om aan te geven dat van
deze dichter (ook) bundels bij een bibliofiele drukker zijn verschenen. Zoals te zien is
in figuur 11, hebben de meeste geïnterviewde dichters zowel bundels in eigen
beheer als bij een uitgeverij uitgebracht. Dat maakt de tien dichters van de
interviews dus niet tot een precieze dwarsdoorsnede van de dichters uit de enquête.
Het bereiken van diversiteit in de samenstelling van de dichters is wel gelukt voor
het aantal publicaties, de soorten uitgeverijen en de leeftijden van de dichters. De
antwoorden uit de enquête hielpen mij bij het selecteren van dichters met
uiteenlopende dichterscarrières. Zo kon ik in de interviews ontdekken of deze
dichters er ook uiteenlopende visies op het dichterschap op nahouden.

4.5. Resultaten interviews
Vraag 1
Wilt u met uw gedichten een bepaald publiek bereiken en zo ja, hoe ziet dat
publiek eruit?
Alle dichters hebben geantwoord dat ze geen bepaald publiek beogen voor
de poëzie die ze schrijven, ze schrijven dus niet met een doelgroep in het hoofd.
Dichters 2 en 8 gaven aan dat ze vanwege hun (ex-)stadsdichterschap in ieder geval
een regionaal georiënteerd publiek hebben. Uit de antwoorden komt naar voren dat
de dichters bij voordrachten zien dat het publiek zeer divers is (verschillende
leeftijden), maar minder goed weten wie precies de bundels koopt. Dichter 1: “Ik heb
soms wel het idee dat ik vooral voor collega-dichters schrijf, omdat ik alleen van hen
weet of ze mijn bundel hebben gekocht”. Dichter 10 geeft aan dat het zelfs
waardevol kan zijn niet precies te weten wie je poëzie leest: “Taal is communicatie
en poëzie is het stilstaan bij communicatie. De lezer zelf kan het gedicht verrijken en
daarbij hoort ook het onverwachte, het niet precies weten wie die lezers zijn.”
Vraag 2
Hoe denkt u dat u het publiek het beste kunt bereiken en beïnvloedt het uw
keuze voor een bepaald medium? (online, bundel, optreden et cetera.)
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De meeste geïnterviewde dichters denken dat ze via optredens en via
internet het grootste publiek zouden kunnen bereiken, maar tegelijkertijd
beïnvloeden die gedachten hun keuze voor een bepaald medium nauwelijks. De
meningen over de voor- en nadelen van internet, het publiceren van bundels en het
voordragen van gedichten lopen sterk uiteen. Dichters 4, 5 en 6 vinden het
uitbrengen van een bundel toch wel het hoogste goed en noemen het vluchtige,
populaire karakter van internet en optredens als nadelen van die vormen van poëzie.
Dichter 1 denkt over het uitbrengen van een bundel op papier vooral dat het een
keuze van de uitgeverij is en dat de bundel in digitale vorm geen kleiner bereik hoeft
te hebben. Dichters 2, 3, 7 en 10 geloven niet dat er één medium het beste is voor
het bereiken van een publiek en hechten vooral waarde aan een combinatie van
verschillende media voor poëzie (bundel, optredens, internet, samenwerkingen met
andere kunstenaars, et cetera). Dichters 8 en 9 zien vooral de voordelen van poëzie
op het podium, maar dan wel in combinatie met het publiceren van bundels. Dichter
8: “Het bewijs dat dit (het podium opgaan, A.B.) werkt, zijn de vele dichters die
tegenwoordig op het podium beginnen en uiteindelijk bij uitgeverijen worden
uitgegeven. Ik vind dit een goede ontwikkeling.” De reden: “In deze tijd vind ik dat
een dichter vooral naar de mensen toe moet gaan.” Dichter 7 denkt precies het
tegenovergestelde: “Vroeger had het literaire tijdschrift heel duidelijk de rol van
kweekvijver, die redacteuren zaten echt te azen op nieuw literair talent, maar nu
heeft het podium dat een beetje overgenomen. Dat vind ik geen goede ontwikkeling:
de voordracht overschaduwt vaak de tekst. Het leidt af van de poëzie zelf.”
Vraag 3
Bereikt u met het voordragen van uw gedichten een ander publiek dan met de
verkoop van uw bundels?
Net als bij vraag 2 geven de meeste dichters (impliciet en expliciet) aan dat je
met optreden vooral meer publiek kunt bereiken dan met de verkoop van bundels.
Dichter 8: “Ik heb in mijn leven ongeveer 500 a 600 keer op een podium gestaan. Ik
verkoop niet genoeg bundels om dit met papier te overtreffen.” Over het verschil
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tussen lees- en luisterpubliek zeggen de dichters dat je bij een optreden het publiek
kunt zien en de mensen die je bundel kopen niet (dichters 3, 6 en 10) en dat er
inderdaad een verschil zit in het soort publiek omdat lang niet alle luisteraars een
bundel kopen (dichters 6 en 9). Maar ook dat optredens een mooie gelegenheid zijn
om bundels te verkopen (dichters 3, 7 en 9). Dichter 3: “Ik verkoop vooral bundels bij
mijn optredens omdat mijn uitgeverij niet veel extra voor de verkoop doet.” Uit de
meeste antwoorden komt ook naar voren dat de dichters bij optredens een
gevarieerd publiek zien, dat vaak niet speciaal voor hen is komen opdagen, maar
bijvoorbeeld ook voor andere dichters of voor de muziek. De kopers van hun bundels
worden vooral als die-hards bestempeld. Ze vormen een apart, klein deel van het
totale publiek en kunnen zich ook onder het luisterpubliek kunnen bevinden. Het
bewijs daarvoor wordt geleverd door de bundels die ze bij optredens verkopen.
Vraag 4
Op welke manier is het uitbrengen van dichtbundels belangrijk voor de
erkenning van uw dichterschap?
Met uitzondering van dichters 2 en 5 geven alle dichters expliciet aan dat een
bundel belangrijk is voor het erkennen van een dichterschap door de buitenwereld.
Dichter 4 geeft aan dat het een dichterschap ‘objectiveert’ en dichter 3 denkt dat het
door de Nederlandse poëziewereld als de kern van het huidige dichterschap wordt
gezien, los van de vraag of dit ook werkelijk zo is.

Dichters 4, 9 en 10 geven aan dat er niet zoiets bestaat als een podiumcircuit
en een papieren circuit. Dichter 9: “Het podiumcircuit is allerminst gescheiden van
het uitgeverscircuit, veel dichters begeven zich in beide. Het podiumcircuit is het
voorstadium voor een bundel geworden. Op Sven Ariaans na (podiumdichter en
slamorganisator) wil elke dichter die op het podium / in het slamcircuit begint
eindigen bij een erkende uitgeverij, of op zijn minst een bundel uitgeven.” Dichter 9
denkt ook dat dichters het kwaliteitsstempel van een bundel nodig hebben doordat
de pers alleen aandacht heeft voor het papieren gedeelte van een dichterscarrière,
terwijl bijna elke dichter in Nederland meer doet dan het publiceren van bundels.
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Dichter 9 betreurt dit en pleit voor meer persaandacht voor de Nederlandstalige
dichtpodia: “Die (critici) hoeven niet eens strenge schifting te maken, als iemand
maar aanwijst wat er allemaal gebeurt op en rond de podia.” Volgens dichter 10 is
het belang dat dichters aan bundels hechten ook zo groot door het gebrek aan
prijzen voor de voordracht en het feit dat het podiumcircuit nauwelijks van het
‘officiële’ circuit is gescheiden: “Je ziet wel dat het podiumcircuit gegroeid is sinds de
jaren negentig, maar de mensen die daarin meedraaien willen toch ook bundels
uitbrengen en de traditionele, papieren poëzie uit de literatuurgeschiedenis is in dat
circuit nog altijd de maatstaf. In Nederland en Vlaanderen is dat zo, in bijvoorbeeld
Franstalig België en Frankrijk ligt dat anders. Daar sluit het poetry slamcircuit meer
aan bij de rapcultuur, daar zijn het podiumcircuit en het ‘officiële’ circuit meer van
elkaar gescheiden.”

De meeste dichters die zelf bij een erkende uitgeverij hebben gepubliceerd
noemen het mogen aanvragen van een beurs bij het Nederlands Letterenfonds en de
mogelijkheid tot inschrijving bij de stichting Schrijvers, School en Samenleving (SSS)
als de voordelen van publicaties bij erkende uitgeverijen ten opzichte van uitgaven in
eigen beheer. Dichter 6 denkt dat het publiceren in eigen beheer in opkomst is voor
dichters die eerder bij een uitgeverij publiceerden, ondanks de bekende
institutionele nadelen. De reden: “Ik denk dat het ermee te maken heeft dat je dan
zelf alles in de hand hebt. Er is geen uitgeverij die je plannen kan beperken.” Dichter 7
ziet vanaf de jaren zeventig een toename in het aantal bundels dat jaarlijks verschijnt
en vindt dit problematisch: “Doordat nu iedereen een bundel kan uitgeven en ook
kleine uitgeverijen veel bundels uitgeven, wordt de poëzie ongeloofwaardiger. Ik zie
die toename van bundels ongeveer vanaf de jaren zeventig beginnen. Toch verkopen
al die dichters bundels, want vaak wil hun omgeving een bundel kopen. Het gaat de
kopers niet om de poëzie, maar om het kennen van de persoon.” Dichter 3 denkt ook
dat de houdbaarheidsduur van bundels steeds korter wordt, maar maakt anders dan
dichter 7 wel een onderscheid tussen publicaties in eigen beheer en bij erkende
uitgeverijen. Volgens deze dichter komt de toename van het aantal publicaties
vooral door het grote aantal do it yourself-bundels, waardoor erkende uitgeverijen
juist aan belangrijkheid zullen winnen: “Het gevolg, of zelfs voordeel hiervan (van de
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ontwaarding van bundels door overproductie) is dat de erkende uitgeverijen weer
extra belangrijk worden, want zij zijn níet meer poëzie gaan uitgeven. Dus door het
enorm (gegroeide) aanbod van bundels vallen de media en de lezers terug op het
oude peer review-systeem.” Als het inderdaad klopt dat het stempel van een
uitgeverij steeds belangrijker gaat worden, zoals dichter 3 beweert, kan dat lastig zijn
voor dichters die niet de standaard route naar institutioneel succes willen
bewandelen, zoals uitgebreid besproken wordt in hoofdstuk 3: Discussie.

Dan blijven dichters 2 en 5 - de enige dichters die niet expliciet de noodzaak
van een bundel voor het erkennen van een dichterschap noemden – nog over.
Dichter 5 heeft alleen een bundel in eigen beheer uitgebracht en geeft aan dat die
bundel meer als een soort visitekaartje dan als een kwaliteitsstempel functioneerde.
Zijn/haar volgende bundel wil hij/zij echter alleen uitbrengen als een erkende
uitgeverij hierin interesse toont. Dichter 2 vindt het uitbrengen van bundels niet
noodzakelijk – hoewel hij/zij er wel 26 heeft gepubliceerd. Deze dichter geeft aan dat
verwondering en improvisatie de kernbegrippen van zijn/haar dichterschap zijn en
dat hij/zij het nog leuker vindt wanneer de gedichten op websites, bierviltjes, Tshirts, cd’s etc. verschijnen. Dichter 2 lijkt een bijzonder democratische opvatting van
poëzie te hebben en verschilt hierin duidelijk van de overige geïnterviewde dichters.
Bij vraag 3 gaf deze dichter ook al aan dat hij/zij de bundels vaak door de kopers zelf
laat samenstellen.

Vraag 5
Hecht u meer waarde aan positieve recensies dan aan persoonlijke
lezerscommentaren en hoe ligt die verhouding? Waarom?

Zes van de tien dichters geven aan dat de waarde die ze aan een recensie of
persoonlijk lezerscommentaar hechten sterk afhangt van degene die het
commentaar geeft. De waarde van de recensie stijgt in de ogen van deze dichters als
ze het werk van de recensent – mits deze ook dichter is – bewonderen. De intenties
van de recensent vinden ze ook heel belangrijk. Waarom geeft iemand positieve of
negatieve kritiek? Heeft de recensent iets interessants over mijn werk te zeggen
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waar ik iets van kan leren of probeert de recensent vooral zichzelf te profileren? Het
zijn de meest voorkomende vragen die deze zes dichters zich eerst stellen bij het
horen van een commentaar of het zien van een recensie. Een enkele dichter gaf ook
aan dat het daarbij niet eens uitmaakt hoe groot het bereik of belang van de
recensie is, de waarde hangt van de recensent af.

Dichters 2, 8 en 9 hadden het in antwoord op deze vraag vooral over de
waarde van persoonlijke lezerscommentaren. Niet omdat er nooit een recensie over
hun werk is verschenen, maar omdat ze het waardevoller vinden wanneer iemand
laat weten geraakt te zijn door iets wat zij schreven. Voor dichter 8 is het
maatschappelijk engagement erg belangrijk: “Na mijn laatste bundel (met gedichten
over Laren, A.B.) kreeg ik bijvoorbeeld een lange brief van een vrouw die laaiend
enthousiast was en veel in de gedichten herkende. Ik ben ook huisdichter van een
blindeninstituut geweest en toen kreeg ik soms te horen van ouders dat ik het
karakter van hun kind zo goed had begrepen en weergegeven. Ik hecht veel waarde
aan dit soort reacties, ik vind als dichter het maatschappelijk engagement dan ook
erg belangrijk. Poëzie zou het verschil moeten maken voor mensen, daar gaat het
om.” Dichter 4 hoort bij de zes dichters die aangaven dat de waarde van een
recensie sterk van de recensent afhankelijk is. Maar dichter 4 geeft ook aan dat
“intrinsiek commentaar van een verstandige, toegewijde lezer een minstens even
grote beloning voor een dichter is”. Dichters 1 en 10 gaven aan de commentaren van
redacteuren tijdens het ontstaansproces van de bundel het meest waardevol te
vinden. Dichter 1: “Als het klaar is is het klaar".

Vraag 6
Is het voordragen van uw gedichten belangrijk voor u? Waarom?

Negen van de tien dichters geven aan dat ze het belangrijk vinden om hun
gedichten voor te dragen. Alleen dichter 7 geeft aan geen voorstander van
voordracht te zijn; de druk van het aanwezige publiek zou ervoor zorgen dat een
dichter trucs gaat uithalen om zo het publiek te boeien of aan het lachen te krijgen.
Dit zou teveel afleiden van de poëzie zelf. Deze dichter zegt ook veel ervaring in het
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voordragen van poëzie te hebben en het wel leuk te vinden om voor een zeer
geïnteresseerd publiek voor te dragen. Dichters 2, 3, 4, 5 en 10 geven aan dat de
voordracht bijdraagt aan het tot leven wekken, beleven en begrijpen van het
gedicht. Dichter 4: “Ik lees graag uit mijn werk voor, omdat de gedichten dan tot
leven komen. Veel lezers vinden op die manier de toonhoogte, de houding om die
gedichten te begrijpen. Vaak wordt me achteraf gezegd dat ze plots veel
toegankelijker lijken. Dat betekent dat voorlezen erg belangrijk is voor de receptie.”

Dichters 6 en 9 hebben het vooral over het belang van de interactie met het
publiek en het grote publieksbereik van voordracht ten opzichte van bundels. Ook
dichter 10 noemt de spanning die de interactie met het publiek geeft. Maar over het
verschil tussen luisteren naar poëzie en poëzie lezen zegt dichter 9 weer het
volgende: “Het lezen van poëzie is een wat meer vrijwillige vorm van poëzie tot je
nemen dan het meemaken van een optreden. Hoewel dat per plek waar je optreedt
verschilt, natuurlijk. Ook wordt aan een optreden iets extra’s toegevoegd: men
verwacht vermaak, entertainment. Het lezen van poëzie is zowel een vrijere (de lezer
heeft meer ruimte voor zijn eigen verbeeldingskracht, A.B.) als een puurdere omgang
met poëzie (er is geen optreden dat af kan leiden).” Ondanks zijn/haar liefde voor
voordracht noemt dichter 9 dus hetzelfde nadeel als dichter 7, die geen voorstander
van poëzievoordracht is: bij een optreden is er zoveel meer te ervaren dan alleen de
woorden dat het teveel kan afleiden van die woorden.

Dichter 8 noemt niet de interactie met het publiek als het voordeel van de
voordracht, maar de klankbordfunctie die optredens kunnen hebben voor zijn/haar
gedichten. Deze dichter geeft aan soms een gedicht ter plekke aan te passen tijdens
een voordracht als hij/zij niet tevreden is. De voordracht draagt dan bij aan het
redigeerproces van de gedichten. Dichter 1 en 10 noemen allebei een opvallend
ander

voordeel

van

poëzievoordrachten:

naast

het

bijdragen

aan

de

publieksbeleving van het gedicht, is het volgens hen ook nuttig of leuk om collegadichters en andere poëzieliefhebbers bij voordrachten te ontmoeten. Voor dichter 3
maakt de voordracht onderdeel uit van een onmisbare drie-eenheid: klank, schrift en
beeld: “Schrift is de vertelling van boven naar beneden, klank is het gesproken woord
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en beeld is de ordening op de pagina, hoe het gedicht op de bladspiegel staat. Bij de
verschillende media die ik kies is het gedicht onwrikbaar. Het is de uitingsvorm die
steeds anders is en het gedicht beïnvloedt.” Omdat deze dichter vrij experimentele,
klankgerichte gedichten schrijft krijgt het beeld - de ordening op de pagina waarschijnlijk wat meer aandacht dan van dichters die bijvoorbeeld de strofen in elk
gedicht netjes en gelijkmatig over de bladspiegel verdelen. Het lijkt me interessant
om te ontdekken of de samenhang tussen de door dichter 3 genoemde eenheden
(klank, schrift en beeld) voor de overige dichters net zo belangrijk is als voor dichter
3.

Tot nu toe weten we in elk geval dat negen van de tien dichters zowel het
belang van schrift (lezen) als klank (horen) voor hun poëzie onderkennen. De
dichters gaven verschillende redenen voor het belang van het horen van poëzie. Het
beter beleven en begrijpen van de gedichten door het publiek werd het meest
genoemd, maar ook de interactie met het publiek en het grote bereik van een
optreden werden genoemd. Een andere positieve bijkomstigheid vinden dichters 1
en 10 buiten de voordracht zelf, in de ontmoeting met collega-dichters. Als een
nadeel van voordracht noemde dichter 9 het onvrijwillige karakter ervan (het publiek
bepaalt niet wanneer de voordracht is afgelopen) en het tevreden willen stellen van
het publiek door van de voordracht teveel publieksentertainment te maken. Het
uithalen van trucs om het publiek te boeien zou volgens dichter 7 teveel afleiden van
de inhoud van de poëzie. In de volgende interviewvraag worden de dichters
gevraagd naar de verhouding tussen de twee eenheden die ze bijna allemaal
belangrijk vinden: schrift (het afgedrukte gedicht) en klank (in dit geval:
poëzievoordracht voor een publiek).

Vraag 7
Welke invloed heeft het uitbrengen van dichtbundels op de frequentie van
optredens en welke invloed hebben optredens op het uitbrengen van uw
dichtbundels?
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Dichters 1, 2, 3, 4, 6 en 9 geven aan meer met hun gedichten op te treden in
de periode na het uitbrengen van een bundel. Die toename werkt vanuit twee
kanten: sommige dichters geven aan dat ze door hun publicatie meer opvallen bij
organisatoren en andere dichters geven weer aan dat ze zelf meer optredens
aannemen om hun bundel te kunnen promoten. De meeste dichters noemen de
stijging van het aantal aanvragen voor optredens, maar dichter 6 en 9 benoemen
beide richtingen. Dichter 9: “Wanneer ik een nieuwe bundel uit heb gebracht heb ik
het gevoel dat ik meer moet gaan optreden, dan doe ik er meer moeite voor.
Tegelijkertijd komen er ook meer optredens op me af wanneer er net een bundel uit
is, dus het werkt kwantitatief gezien vanuit twee richtingen.” Dichter 6 legt zelfs een
link tussen een poëziebundel en een muziekalbum: “Als er net een bundel van mij uit
is weten literaire organisaties weer dat ik besta en nodigen ze me uit. Vergelijk het
maar met popmuziek: als er een nieuw album uit is ga je toeren.”

Dichters 3, 4, 8 en 10 geven (ook) aan dat optredens bijdragen aan de
totstandkoming van een bundel. Bij dichter 8 kwam dit door een stadsdichterschap,
de bundel was een soort eindpresentatie van de vele optredens in zijn/haar eigen
woonplaats. Dichter 3 geeft aan dat de verschuiving naar een nieuw repertoire
tijdens optredens zichtbaar wordt: “Na het uitbrengen van een bundel gaat de
frequentie van optreden inderdaad omhoog. Maar schrijven is een continue bezigheid
en het beïnvloedt langzaam mijn repertoire. Af en toe gaat er bij mijn optredens een
oud gedicht uit en komt er een nieuw gedicht bij. Dit gaat door tot je op een gegeven
moment een gat tegenkomt tussen je oudere en nieuwere repertoire. Dat is het
moment dat je een bundel wil uitbrengen.” Het zou goed kunnen dat de relatie
tussen optreden en publiceren er bij de meeste dichters zo uitziet, in combinatie met
de piek in het aantal aanvragen voor optredens die veel dichters na publicatie
signaleerden. Dichter 10 had voor het uitbrengen van een bundel om
werktechnische redenen meer tijd voor optredens en ging dus minder optreden na
de publicatie van zijn/haar bundel.

Dichters 5 en 7 zijn de enige dichters die geen relatie tussen publiceren en
optreden signaleren. Dichter 5 geeft aan dat vooral het stadsdichterschap hem/haar
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veel optredens heeft opgeleverd en niet de publicatie van een bundel in opdracht
aan het eind van die reeks voordrachten. Dichter 7 heeft iets tegen het haastig
promoten van poëzie: “De houdbaarheidsdatum van poëzie is nu zo kort dat iedereen
opgefokt raakt. Vroeger probeerde men juist de eeuwigheidswaarde van een werk te
meten. Poëzie is heel belangrijk in deze tijd. Men krijgt heel veel prikkels op een dag
binnen en poëzie biedt de mogelijkheid je op een eiland terug te trekken en je eigen
verbeeldingskracht tot leven te wekken. Poëzie wordt geschreven op een
teruggetrokken plaats, in een stolp, en zo moet het ook gelezen worden.” Bij vraag 4
gaf dichter 7 ook al aan dat hij/zij bang is dat de promotie van bundels afleidt van de
poëzie zelf. Bij deze vraag geeft hij/zij aan de promotie van poëzie niet goed te
keuren omdat poëzie juist tegenwicht kan bieden aan de snelle prikkels van reclames
voor snel te consumeren producten. Poëzie moet zich niet gedragen als zo’n
product, maar als iets van blijvende waarde dat niet snel ‘geconsumeerd’ hoeft te
worden.

Vraag 8
Is het denkbaar dat u uw gedichten op een andere manier bij elkaar brengt
dan in een dichtbundel? Zo ja, in hoeverre hangt de keuze voor alternatieve
publicatievormen samen met een poëticale visie op het dichterschap?

Dichters 1, 4, 5 en 7 zien vooral de nadelen van andere publicatievormen
naast of in plaats van een poëziebundel. Voor dichter 1 is poëzie “een boel woorden
bij elkaar in een bundel”. Deze dichter vindt het belangrijk zelf volledig de controle
over de uitkomst van het uiteindelijke kunstwerk te houden en dat kan lastig zijn bij
de samenwerkingsprojecten met andere kunstenaars. Dichter 4 ziet tijdschriften,
websites, vertalingen, blogs, locaties en projecten alleen als voorlopige manieren om
gedichten bij elkaar te brengen en het publiceren van een bundel als de definitieve
manier. Dichter 5 wil zijn/haar gedichten simpelweg niet op een andere manier dan
in een bundel samenbrengen en dichter 7 geeft eenzelfde soort antwoord als bij
vraag 4 en 7: dat de lezer naar de dichter moet toekomen en dat hij/zij alternatieve
publicatievormen daarom afkeurt wanneer ze het opzichtig etaleren van poëzie
inhouden, zoals muurgedichten. Bij een hele persoonlijke manier van poëzie etaleren
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zou deze dichter zich meer kunnen voorstellen, zoals het behangen van een
slaapkamer met behangpapier waarop een favoriet gedicht staat afgedrukt. Dat
voorbeeld sluit goed aan bij twee terugkerende voorwaarden die deze dichter stelt
voor het bereiken van publiek: het etaleren moet buiten het publieke domein
gebeuren en het moet de lezer zijn die de eerste stap zet, niet de dichter.

Dichters 2, 3, 6, 8, 9 en 10 hebben zich al gewaagd aan (uiteenlopende)
andere publicatiemethoden en vertellen welke potentie ze daarin zien. Dichter 2
geeft net als bij vraag 3 aan in zijn/haar dichterschap een hang naar democratisering
te voelen. Dat deze dichter niet alleen graag bundels laat samenstellen door de
kopers zelf, maar ook graag gedichten achterlaat op bierviltjes, t-shirts, cd’s en
websites is dus niet verbazend en heeft niets te maken met een onvrede over de
‘officiële’ poëzie en alles met een poëticale visie op het dichterschap. Dichter 3 werkt
zoals hij/zij in vraag 6 al aangaf vanuit de drie-eenheid klank – schrift – beeld en
heeft daarvoor verschillende media nodig. Dichter 6 vindt de samenwerking met
beeldend kunstenaars en muzikanten interessant, maar vindt de bundel uiteindelijk
toch het belangrijkste, mooiste medium voor poëzie. Hij/zij vergelijkt de bundel met
het vinyl in de muziekindustrie: echte muziekliefhebbers komen na de cassette en de
cd toch weer bij het verzamelen van vinyl uit. Dichter 8 vindt het medium secundair
en vindt het vooral belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in contact komen met
poëzie. Deze dichter kan zich naar eigen zeggen volledig vinden in het credo van
Simon Vinkenoog: dat ‘de dichter van nu’ vooral ‘naar de mensen toe’ moet gaan. Er
zijn van deze dichter dan ook gedichten verschenen in steen, metaal en glas op
plekken waar veel mensen komen. Dichter 9 is ook wel een voorstander van
alternatieve publicatiemethoden en vindt het vooral leuk als zijn/haar gedichten
verschijnen op plekken waar mensen geen poëzie verwachten. Zo zijn de gedichten
van deze dichter al verschenen op stickers, in VJ-filmpjes voor discotheken en in
vaktijdschriften die normaal gesproken geen poëzie publiceren. Dichter 10 is de
enige van de geïnterviewde dichters die zegt zich met digitale presentatievormen
voor poëzie bezig te houden. Dichter 10 deed mee aan het project ‘Poëzie op het
Scherm’ van het Nederlands Letterenfonds en ziet vooral een meerwaarde in
toegevoegde dimensies als beweging, beeld en geluid bij zulke digitale poëzie
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experimenten. Hij/zij ziet het als een kans om de rijkdom terug te halen die
oorspronkelijk ook in het gedicht zit en geeft een voorbeeld van een eigen gedicht
dat door meerdere stemmen is ingesproken. Het publiek kan geboeid raken door
zo’n onverwachte, afwisselende presentatievorm.

Van de tien geïnterviewde dichters gaven dus vier dichters aan de bundel nog
steeds als de enige echte presentatievorm voor poëzie te zien. Van de zes dichters
die wel met alternatieve publicatiewijzen geëxperimenteerd hebben gaven twee
dichters (dichters 6 en 9) gelijk aan de bundel nog altijd het mooiste of belangrijkste
medium voor poëzie te vinden. Van de overige vier dichters werken er twee (dichters
2 en 8) vanuit de democratische poëzieopvatting dat gedichten vooral waarde
hebben als ze onder de mensen gebracht worden, één dichter (dichter 3) heeft
alternatieve

publicatiemethoden

nodig

voor
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werken

aan

zijn/haar

probleemstellingen die te maken hebben met de drie-eenheid klank, schrift en beeld
en de dichter 10 vindt vernieuwende, digitale presentatievormen voor poëzie wel
interessant en zou hier meer mee willen doen.
Vraag 9
Heeft de compositie van een dichtbundel volgens u een toegevoegde waarde
voor de afzonderlijke gedichten?

Alle tien de dichters geven aan de compositie van een poëziebundel
belangrijk te vinden en zien het vooral als een taak om er een harmonieus,
samenhangend geheel van te maken. Volgens dichter 1 kan dit ook bereikt worden
wanneer alleen het begin en einde van een bundel thematisch sterk samenhangen,
die compositie werkt dan door in een eventueel minder strak gecomponeerd
middengedeelte. Dichters 4 en 7 noemen ook het belang van het object ‘de bundel’.
Dichter 4 denkt dat de inprenting dieper en het engagement sterker is met de
gedichten wanneer poëzie van papier wordt gelezen, terwijl dichter 1 zich ook een
bundel als e-book kan voorstellen, zolang het maar een bundel is. Dichter 7
omschrijft de bundel als de ideale manier om toegang tot de wereld van de dichter
te krijgen: “Verder is het ‘ding’ de bundel wel degelijk belangrijk voor het lezen van
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poëzie. Op de voorkant staat nog geen gedicht, alleen een titel en vaak een
afbeelding. Dat is de deur. De daaropvolgende pagina’s zijn een soort hal en
langzaam krijg je toegang tot de wereld van de dichter.”

Dichters 3, 6 en 10 leggen in hun antwoord de nadruk op het belang van de
bundel als autonoom kunstwerk. Dichter 3 geeft aan dat de dichter volledig de baas
is (of hoort te zijn) over zijn bundel. Bij tijdschrift- en krantenpublicaties ben je
overgeleverd aan zetters die vaak fouten maken. Wanneer een gedicht niet precies
wordt afgedrukt zoals het door de dichter bedoeld is, is het zijn kunstwerk niet meer.
Dichter 3 maakt daarom een vergelijking met de schilderkunst: “Wanneer je een
afbeelding van De Nachtwacht publiceert in een krant snij je toch ook niet per
ongeluk een stukje van het schilderij eraf.” Ook het internet vindt hij/zij een lastig
medium voor autonome kunstwerken als gedichten en bundels, tenzij het
presentatiekunst als e-poetry betreft. Aan zo’n flashfilmpje op een speciale website
kan niemand iets veranderen. Het nadeel van internet vindt hij/zij het slechte
archiveringsprincipe. Er is wel veel poëzie te vinden via zoekmachines als Google,
maar wat je vindt zijn echo’s van het oorspronkelijke kunstwerk: simulacra. Het
belang van papieren archieven, zoals het Poëziecentrum en de Koninklijke
Bibliotheek die hebben, moet daarom volgens dichter 3 niet onderschat worden.
Dichter 10 denkt dat elk medium voor poëzie weer andere compositiemogelijkheden
met zich meebrengt. De tijdsbeleving is bij een bundel anders dan bij een voordracht
of bij e-poetry: “Bij een bundel kun je zien hoeveel pagina’s er zijn en weet je
wanneer die is ‘afgelopen’. Bij een voordracht bepaalt de dichter wanneer het is
afgelopen en het medium internet vraagt weer meer om een interactief labyrint.
Door inmenging van de lezer hoeft zowel het eindpunt van het kunstwerk als de
volgorde van de gedichten of woorden niet vast te staan.” Deze vorm van poëzie mist
dus – naast het papier – nog een paar kenmerken die we traditioneel aan boeken
toeschrijven, zoals een kaft met een titel en illustratie en een vaststaande volgorde
van lezen die vanzelf samenhang genereert. Misschien is het creëren van samenhang
in een poëziebundel voor dichters de beste manier om van hun losse gedichten een
echt boek te maken.
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4.6. Wat zeggen de resultaten?
De eerste drie vragen gingen over het bereiken van publiek met
poëziebundels en met optredens. Vraag 4 en 5 gingen over het publiceren van
bundels, 6 en 7 weer over voordrachten en vraag 8 en 9 over alternatieve
publicatiemogelijkheden en compositie. Alle dichters gaven bij de eerste vraag aan
niet voor een bepaald publiek te schrijven, alleen de dichters die een functie als
stadsdichter hebben vervuld gaven aan in ieder geval tijdelijk voor een regionaal
publiek te hebben geschreven. Ze geven bijna allemaal aan niet te weten wie de
bundels koopt en de meeste dichters gaven aan dat ze denken met optredens meer
publiek te kunnen bereiken dan met hun bundels. Bij voordrachten zien ze wel weer
ongeveer wie het publiek is, maar dat publiek komt vaak (ook) voor de andere acts
die tijdens zo’n avond op het programma staan. Over het algemeen vinden de
dichters optredens wel een geschikte gelegenheid om bundels te verkopen, maar het
gaat volgens enkele dichters dan om niet meer dan maximaal een paar die-hards in
een hele zaal die graag de gedichten van de voordracht willen nalezen. Een enkele
dichter gaf aan bij optredens meer bundels te verkopen dan via de winkel. Ik vind het
opvallend dat de dichters aangeven niet te weten wie hun bundels koopt en geen
bepaald publiek voor ogen te hebben, terwijl er toch maar maximaal een paar
honderd exemplaren van een bundel worden verkocht. Het zou daarom ook
interessant zijn de poëziekopers en hun motieven in kaart te brengen. Zijn zij
familieleden van de dichter, zijn zij vooral zelf dichter, hebben ze een veelbelovende
recensie gelezen of maakten ze hun keuze in de boekhandel? Het onderzoeken van
kopers motieven vraagt echter om een grootschalig marktonderzoek via internet en
de boekhandels.
In hoofdstuk 2 kwam al naar voren dat het literaire veld in ieder geval sinds
de Romantiek buiten het economische veld ligt en ook andere wetten kent,
waardoor teveel verkoopsucces de geloofwaardigheid van de dichter eerder schaadt
dan goed doet. Uit de interviews blijkt die afkeer voor het grote publiek ook: dichters
schrijven niet voor een publiek, maar voor de poëzie, zo lijkt het wel. Ondanks het
slechte bereik van bundels ten opzichte van optredens lijkt het publiceren van
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bundels de kern van een dichterschap, optreden lijkt me voor beginnende dichters
dan geen hoofddoel, maar een opstapje naar het uitbrengen van een bundel. Als
dichters met optredens meer publiek bereiken dan met de verkoop van hun bundels,
moet er wel iets anders zijn dat de poëziebundel tot het meest aantrekkelijke
medium voor dichters maakt.
Vraag 4 gaat niet over het bereiken van publiek, maar onderzoekt op welke
manier het uitbrengen van dichtbundels belangrijk is voor de erkenning van een
dichterschap. Op dichters 2 en 5 na gaven alle dichters expliciet aan dat het
uitbrengen van dichtbundels belangrijk is voor de erkenning van een dichterschap.
Toch heeft dichter 2 al 26 bundels gepubliceerd en wil dichter 5 – na zijn/haar
uitgave in eigen beheer – alsnog bij een erkende uitgeverij publiceren. Voor drie
dichters (3, 9 en 10) gaf deze vraag aanleiding om duidelijk te maken dat in
Nederland het podiumcircuit niet gescheiden is van het papieren circuit en dat er op
een genoemde uitzondering na geen dichters in Nederland zijn zonder papieren
ambities. Volgens dichter 9 is het podiumcircuit het voorstadium voor een bundel
geworden. Andersom zijn er nauwelijks publicerende dichters die hun gedichten
nooit voordragen. Dichter 9 denkt dan ook dat dichters het kwaliteitsstempel van
een uitgeverijbundel nodig hebben, deels omdat de pers weinig aandacht besteedt
aan wat er rond de podia gebeurt. Dichter 10 denkt hier hetzelfde over en ziet een
verschil met Franstalig België en Frankrijk; daar is het podiumcircuit wel meer
gescheiden van het papieren circuit en speelt de orale rapcultuur een grotere rol.
Dat gebrek aan een scheiding tussen een officieel circuit en een underground circuit
waarin de traditie van het gesproken woord een grotere rol speelt dan de
literatuurcanon, zou dus bij kunnen dragen aan de verklaring van het grote belang
dat dichters aan bundels hechten. De conventies van de ‘officiële’ poëzie, zoals het
uitbrengen van papieren bundels, werken dan gewoon door in alle overige circuits.
Omdat de circuits ongescheiden zijn werkt dit ook andersom: dichters die bundels bij
erkende uitgeverijen publiceren kunnen het zich vanwege de populariteit van
podiumavonden niet permitteren geen aandacht aan de voordracht van hun werk te
besteden.
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Thomas Vaessens zag het podium- en papieren circuit wel als twee aparte
circuits en besteedde vijf jaar geleden nog een heel hoofdstuk van zijn essay
Ongerijmd succes. Poëzie in een onpoëtische tijd (2006) aan het benadrukken van de
verschillen tussen het officiële circuit en een podiumcircuit dat in opkomst was. 124 Hij
beschrijft hoe slechts een enkeling wist door te breken naar het officiële circuit,
terwijl het inmiddels eerder de standaard dan de uitzondering is dat uitgeverijen
werk van succesvolle podiumdichters publiceren en dat kranten hun bundels
bespreken. De voorbeelden van podiumdichters die Vaessens gebruikt zijn dan ook
wat gedateerd: het gaat in dit hoofdstuk vooral over de emancipatorische inzet van
podiumdichter Serge van Duijnhoven die de ‘klassenmaatschappij’ van de poëzie in
de jaren negentig wil doorbreken naar Amerikaans voorbeeld en over de dichters uit
de bloemlezing Sprong naar de sterren. De laatste generatie dichters van de
twintigste eeuw (1999). Volgens Vaessens is de poëzie van deze dichters (o.a. Ruben
van Gogh, Menno Wigman, Ronald Ohlsen, Albertina Soepboer) te simpel en te
weinig avant-gardistisch om echt inhoudelijk interessant te zijn voor poëziecritici125,
terwijl deze dichters stuk voor stuk hun weg naar het ‘centrum’ van de poëzie
hebben gevonden, ook al in 2006: het jaar waarin Vaessens’ essay verscheen. Omdat
Vaessens gelooft dat het podiumcircuit los van het officiële circuit opereert, eindigt
hij zijn hoofdstuk met de voorspelling dat er voor podiumpoëzie vanzelf prestigieuze
prijzen zullen ontstaan, vergelijkbaar met de Jan Campertprijs en de VSB-poëzieprijs
voor bundels. Ik denk eerder dat het door Vaessens gehekelde “verongelijkt
gemopper over het gebrek aan serieuze aandacht van de ‘officiële kritiek’” van de
generatie van Sprong naar de sterren (1999) erop wijst dat zij helemaal geen apart
circuit zijn of willen zijn. Misschien verscheen dit boek net te vroeg (2006) om te
kunnen zien tot welke herverdelingen in de Nederlandstalige poëzie de hernieuwde
aandacht voor performance vanaf de eenentwintigste eeuw zou leiden. Er is al tien
jaar een Nederlands Kampioenschap voor poetry slam, maar het aantal maandelijkse
voordrachtwedstrijden neemt de laatste jaren niet toe en er zijn geen prijzen voor
poëzie performance bijgekomen.126 Bovendien publiceren bijna alle voormalig
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Thomas Vaessens, Ongerijmd succes. Poëzie in een onpoëtische tijd, Nijmegen 2006, pp. 57-78.
Ibidem, pp. 67-68.
Overzicht en geschiedenis poetry slams op http://www.poetryslam.nl/slams/ (25 november 2011).
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kampioenen poetry slam bundels bij uitgeverijen of ze deden dit al voor ze hieraan
deelnamen. Uit de enquête en de interviews bleek hoezeer de dichters veelvuldig
optreden combineren met het publiceren van bundels bij uitgeverijen; tekenen van
duidelijk begrensde subculturen binnen de poëzie waren er niet.
Aan het uitbrengen van een bundel kleven ook zakelijke, institutionele
voordelen. Een groot deel van de geïnterviewde dichters wees op de mogelijkheid
tot inschrijving bij de stichting Schrijvers, School en Samenleving (SSS) en tot het
aanvragen van een beurs bij het Nederlands Letterenfonds. Aangezien het de
voorwaarde is dat de bundel bij een erkende uitgeverij werd gepubliceerd, kan die
voorwaarde een reden zijn niet voor een uitgave in eigen beheer te kiezen. Dichter 3
denkt dat het stempel van de erkende uitgeverijen weer belangrijker gaat worden
vanwege het grote aantal “do it yourself-bundels”. Dichter 6 denkt juist dat de
populariteit van eigen beheeruitgaven gaat toenemen vanwege de volledige controle
die de dichter over zijn zelf uitgegeven publicatie heeft, ondanks de genoemde
institutionele nadelen. De meeste geïnterviewde dichters denken wel dat het totale
aantal poëziepublicaties per jaar toeneemt, maar of dit gaat leiden tot een
herwaardering van eigen beheeruitgaven en de ontwikkeling van nieuwe
kwaliteitsstempels voor dichters, of eerder tot een grotere concurrentie aan de
poorten van uitgeverijen, daarover verschillen de meningen.
De vijfde vraag ging over de waarde die de dichters aan recensies of
persoonlijke lezerscommentaren hechten. Zes van de tien dichters gaven direct aan
dat de waarde die ze aan een recensie toekennen sterk afhangt van degene die de
recensie schreef. De waardering hangt af van de bewondering die ze voor het werk
van de recensent hebben, wanneer deze ook literatuur schrijft. Daarnaast hangt de
waarde af van de intenties die achter het commentaar schuilen. Probeert de
recensent zich te profileren met uitlatingen over mijn werk of wordt mijn werk
oprecht en kritisch besproken zodat ik er wat van kan leren? Uit hun antwoorden
blijkt geen voorkeur voor bepaalde tijdschriften of kranten of een belangstelling voor
het bereik van de recensie, maar het was wel opvallend dát alle dichters hun bundel
besproken zagen, of dat nu door een landelijke of regionale krant was. Twee dichters

105

wezen op het belang van kritisch commentaar tijdens het ontstaansproces van de
bundel en drie dichters gaven aan vooral veel waarde te hechten aan persoonlijke
lezerscommentaren. Bij die lezerscommentaren geldt ook dat de waarde ervan in de
eerste plaats afhangt van wie het commentaar geeft en met welke intentie het
gezegd wordt. Dichters 2, 8 en 9 onderscheiden zich van de rest van de dichters door
vooral voorbeelden van positieve lezerscommentaren te geven. Vooral dichters 2 en
8 gaven ook al bij andere vragen aan dat ze het belangrijk vinden hun poëzie ‘naar de
mensen toe’ te brengen, terwijl de overige dichters het vooral hebben over het
onderzoeken van de eigen probleemstellingen of over de institutionele
mogelijkheden voor dichters. Ik ben geneigd die hang naar democratisering van de
poëzie van deze dichters deels toe te schrijven aan hun leeftijd: beiden groeiden op
in de jaren zestig.
Uit vraag 6 en 7 – over het voordragen van het eigen werk – bleek dat negen
van de tien dichters het voordragen van eigen werk belangrijk vinden, dichter 7 vindt
dat voordracht te snel op publieksentertainment gaat lijken en daardoor afleidt van
de inhoud, maar heeft zelf wel veel ervaring met het voordragen van gedichten. De
redenen die het meest gegeven werden voor het belang van de voordracht waren
het grote bereik, de interactie met het publiek en het beter kunnen begrijpen en
beleven van gedichten door het publiek. Twee dichters gaven aan dat optredens ook
een belangrijke sociale gelegenheid zijn; ze ontmoeten er collega-dichters of andere
poëzieliefhebbers. Alle geïnterviewde dichters – hoe verschillend hun poëzie en hun
poëzieopvattingen ook mogen zijn – hebben dus redelijk veel tot veel ervaring met
het voordragen van het eigen werk en vinden dit – op dichter 7 na - belangrijk voor
de receptie van hun poëzie. Het publiceren van bundels vinden alle dichters
belangrijk en er waren verbanden te bespeuren tussen publiceren en optreden. Zes
van de tien dichters gaven zelf aan dat ze meer optreden in de periode na het
uitbrengen van een bundel, deels door een verhoogde eigen inzet in die periode en
deels door de tijdelijke media-aandacht die de publicatie veroorzaakt. Dichter 6 legt
hier een link met de muziekindustrie: “Vergelijk het maar met popmuziek: als er een
nieuw album uit is ga je toeren.” De vergelijking met muzikanten komt in de
volgende vragen nog een paar keer terug en zou ook zo toegepast kunnen worden
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op de opmerking van dichter 8: “In de keuze van gedichten voor een setlist tijdens
een optreden wordt de verschuiving richting een nieuw repertoire zichtbaar, wanneer
alle oude gedichten door nieuwe zijn vervangen, is het tijd om een nieuwe bundel uit
te brengen.” Het zijn juist die vergelijkingen tussen een dichter en een popartiest
(album, setlist) die dichter 7 waarschijnlijk de stuipen op het lijf jagen. Omdat poëzie
meestal afgezonderd wordt geschreven, dient het ook in afzondering gelezen te
worden, vindt deze dichter. Een overige categorie vormen de (ex-)stadsdichters, die
aangeven de publicatie van hun bundel eerder als een soort eindpresentatie van een
reeks regionale optredens te zien, dan als uitgangspunt om te gaan ‘toeren’.
Ook de antwoorden op vraag 6 en 7 lijken dus eerder te wijzen op een
geïntegreerd circuit van publiceren en optreden, dan op twee of meer gescheiden
circuits waarin dichters met sterk uiteenlopende ambities zijn te vinden. Alle
geïnterviewde dichters vinden zowel optreden als publiceren heel belangrijk. Uit de
antwoorden bij vraag 5, over recensies, bleek dat zowel de eigen beheerbundels als
de uitgeverijbundels van de dichters besproken werden door regionale of landelijke
pers. Alle interviews samen gaven de indruk dat er voor elke dichter een carrière
inclusief optredens, publicaties en persaandacht mogelijk is. De ingrediënten voor
dat dichterschap lijken bij alle geïnterviewde dichters dus hetzelfde, het zijn vooral
hun poëticale opvattingen die verschillen. Voor de ene dichter ligt het belang van
poëzie vooral in hun onderzoek naar de mogelijkheden van de taal via verschillende
media, voor de andere dichter staat het maatschappelijk engagement, het bereiken
van mensen voorop. Weer andere dichters bevinden zich op deze schaal ergens in
het midden.
Vraag 8 ging over de aantrekkelijkheid van alternatieve publicatievormen. In
de antwoorden valt het op dat een groot deel van de dichters hun autonome
dichterschap gewaarborgd ziet in het schrijven en samenstellen van een individuele
dichtbundel en die autonomie mist bij samenwerkingen met bijvoorbeeld nieuwe
mediakunstenaars en muzikanten. Een paar andere dichters zien in de artistieke
samenwerking met andere kunstenaars juist een gewin. Een kleine meerderheid van
de dichters heeft zijn of haar gedichten al buiten het papier gepubliceerd en bij deze

107

dichters vallen twee tendensen op. De dichters die het publieksbereik of het
maatschappelijk engagement belangrijk vinden hebben (ook) geëxperimenteerd met
gedichten in de openbare ruimte, terwijl de overige dichters vooral samenwerkingen
met muzikanten noemden. Eén geïnterviewde dichter heeft zich bezig gehouden met
e-poetry of New Media Poetry en zou hier meer mee willen doen.
Bij muziek en bij e-poetry gaat het om samenwerkingen met andere
kunstenaars en is de dichter dus niet in zijn eentje verantwoordelijk voor het
eindresultaat, bij gedichten op voorwerpen en in de openbare ruimte is dat wel het
geval. Voor de dichters die hun autonomie als dichter niet willen opgeven zouden
publicaties in de openbare ruimte in theorie dus een goede optie zijn. Alleen voor
dichter 7 in ieder geval niet; hij/zij hekelt in zijn/haar antwoorden op alle vragen het
etaleren van poëzie alsof het een consumptieartikel is. Poëzie zou juist het
tegenovergestelde moeten zijn: een toevluchtsoord voor zij die stilte en verdieping
zoeken. Dichters moeten daarom volgens deze dichter niet de methoden van de
consumptiemaatschappij overnemen om publiek te bereiken, het publiek moet
nieuwsgierig worden en de poëzie zelf opzoeken. Uit het antwoord van dichter 8
over de waarde van persoonlijke lezerscommentaren blijkt dat ook hij/zij denkt dat
poëzie mensen iets bijzonders kan opleveren, in ieder geval iets anders dan de snelle
prikkels die ons koopgedrag en dus de economie moeten stimuleren. Toch geeft
deze dichter de voorkeur aan een compleet andere aanpak: hij/zij wil juist zoveel
mogelijk mensen in contact brengen met poëzie. Het uiteindelijke verschil tussen
deze twee dichters zit dus vooral in de manier van publieksbenadering: een aanpak
die neigt naar maatschappelijk werk (dichter 8) versus de romantische dichter die de
maatschappij de rug toekeert (dichter 7).

De laatste vraag ging over iets waar alle geïnterviewde dichters zich mee
bezig hebben gehouden: het samenstellen van een bundel. Allemaal gaven ze aan de
compositie van een poëziebundel belangrijk te vinden en te proberen er een
harmonieus, samenhangend geheel van te maken. Bij de vorige vraag werd het
voordeel van een bundel ten opzichte van andere verschijningsvormen voor poëzie
al genoemd door enkele dichters: de dichter kan autonoom werken, zij het onder
toezicht van een redacteur. Het belang van autonoom dichterschap komt naar voren
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in de antwoorden op deze laatste vraag, over de meerwaarde van de compositie in
een bundel. Een paar dichters zien de bundel als een eenheid waarbinnen alles
tenminste zo gedrukt staat als de dichter het bedoeld heeft. Zo geeft dichter 3 aan
dat dichters in kranten en tijdschriften zijn overgeleverd aan eventuele druk- en
opmaakfouten en op internet aan een slecht archiveringssysteem. Wat je via google
aan poëzie vindt is volgens deze dichter door de ontbrekende context vaak niet meer
dan een echo van het oorspronkelijke kunstwerk. Dichter 3 komt daardoor uit bij de
waarde van papieren archieven. Poëzie als echte presentatiekunst op internet (epoetry) staat echter op speciale websites, is onwrikbaar en ondervindt daarom
minder last van slordigheden of slechte archivering.
Een aantal andere dichters komt via een andere weg uit bij het belang van
het papier. Volgens dichter 4 is de inprenting van de poëzie beter en dieper wanneer
er van papier wordt gelezen, in plaats van een computerscherm. Dichter 10 heeft
geen bepaalde voorkeur voor een bepaalde presentatievorm voor poëzie en focust
vooral op de verschillende compositiemogelijkheden die het papier, de voordracht
en e-poetry met zich meebrengen. Het papier en de voordracht hebben beide een
lineaire tijdsbeleving, maar bij een bundel weet de lezer wanneer deze is ‘afgelopen’
en bij een voordracht niet. Wanneer e-poetry op een interactieve manier gebruikt
wordt, hoeft de volgorde van woorden en zinnen niet vast te staan en heeft de lezer
invloed op de compositie van het geheel. De tijdsbeleving hoeft dan niet lineair te
zijn en het ‘einde’ van een interactief kunstwerk hoeft niet van tevoren bij de lezer
bekend te zijn.

Zo’n interactief poëzielabyrint lijkt dus om een hele andere manier van lezen
te vragen dan een bundel, maar ik denk dat er ook opvallende overeenkomsten zijn.
De meeste dichters gaven aan de creatie van een lijn of verhaal in een bundel
belangrijk te vinden en houden hier soms voor ze gaan schrijven al rekening mee,
meestal ontdekken ze achteraf vanzelf een soort chronologische lijn in hun
gedichten. Dat de dichters die lijn belangrijk vinden wil niet zeggen dat de lezers
deze lijn ook volgen bij het lezen. Opnieuw wordt er een vergelijking met de
muziekwereld gemaakt, dit keer door dichter 1: “Vergelijk het belang van compositie
in een bundel met een muziekalbum: soms wil je één bepaald liedje horen en soms
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het hele album.” Ook dichter 6 geeft aan het maken van een bundel op te vatten als
een proces van orde scheppen, maar gaat bij het lezen van een bundel lang niet
altijd op zoek naar samenhang. Ook in het boek De tweede gisting. Over de
compositie van dichtbundels (2001) komt naar voren dat dichters en recensenten de
samenhang in een bundel vaak belangrijker vinden dan de lezers. Ad Zuiderent
citeert dichter Gerrit Krol in de inleiding van dit boek, want volgens Krol gedraagt
een poëzielezer zich vaak als bloemlezer en kiest deze zijn favoriete gedichten of
regels al bladerend en lezend uit. Hij noemt een bundel daarom “een boek met
schilderijtjes”.127

Dankzij de terugkerende vergelijking met de muziekindustrie door de
geïnterviewde dichters kan ik daar nu de vergelijking tussen een bundel en een
muziekalbum op vinyl aan toevoegen, een e-book is dan te vergelijken met een
muziekalbum als mp3: wel de bundeling van gedichten of liedjes, maar niet het
object. Ad Zuiderent omschrijft de compositie van een bundel als ‘secundaire
esthetische kwestie’, de gedichten zelf zijn de primaire esthetische kwestie voor de
dichter.128 Voor het overbrengen van de betekenis van de gedichten is de compositie
van een bundel misschien een secundaire kwestie, maar voor het literaire medium
‘de bundel’ vormt de compositie denk ik de legitimering. Zonder compositie is een
bundel geen autonoom kunstwerk, maar een verzameling losse gedichten. Het
oeuvre van een dichter zou dan bijvoorbeeld uitsluitend uit genummerde
verzamelde werken bestaan. De compositie van een poëziebundel is in dat opzicht
niet een leuk extraatje voor lezers en recensenten, maar noodzakelijk omdat het de
individuele bundel onderscheidt van een verzameld werk en het is nu eenmaal de
conventie dat een verzameld werk pas na een aantal individuele bundels verschijnt.
Een roman verwacht een lezing van elke letter in een vastgestelde volgorde. Een
bundel is fragmentarisch vanwege de losse gedichten en moet dus op een andere
manier aan samenhang komen om een echt ‘boek’ te worden. Ik kan me voorstellen
dat alternatieve publicatievormen voor poëzie die weinig ruimte laten voor
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kenmerken van een boek (kaft, titel, samenhang, hoofdstukken of afdelingen)
minder aantrekkingskracht hebben op dichters die graag een echt boek willen
uitbrengen waarmee ze hun dichterschap kunnen objectiveren. Bij een e-book zijn
wel alle kenmerken van een boek aanwezig – het is de volledige bundel in digitale
vorm -, maar ontbreekt het object weer. Er zijn denk ik minstens twee voorwaarden
te noemen waaraan een bundel moet voldoen om in de 150 jaar oude traditie van de
individuele dichtbundel te passen: er moet sprake zijn van een doordachte
compositie die samenhang genereert en de bundel moet uit papier bestaan. Bij epoetry kunnen beide kenmerken ontbreken, bij een e-book ontbreekt alleen het
papier. Of dichters tegenwoordig open staan voor alternatieve publicatievormen
voor hun poëzie hangt denk ik sterk af van de waarde die ze nog aan overige
poëzieconventies uit de negentiende eeuw – als besproken in hoofdstuk 2 – hechten.
Ik denk dat er in ieder geval nog een paar romantische poëzieconventies
springlevend zijn, aangezien e-poetry door dichters tot nu toe niet als een mogelijke
vervanging van de papieren bundel wordt gezien, slechts als een aanvulling.

4.7. Vergelijking met de resultaten van de enquête
Een belangrijk verschil in aanpak tussen de enquête en de interviews is dat er
in de resultaten van de enquête een onderscheid gemaakt wordt tussen eigen
beheer debuten en uitgeverijdebuten, in de interviews niet. De publicatiewijzen van
de geïnterviewde dichters zijn wel terug te vinden in figuur 11, maar spelen in de
resultaten geen grote rol. De dichters werden namelijk niet geïnterviewd over hun
debuutbundel, maar over al hun publicaties en bezigheden als dichter. Bovendien
hebben bijna alle geïnterviewde dichters zowel bundels in eigen beheer als bij
erkende en minder erkende uitgeverijen uitgebracht.
Toch laten de resultaten van de enquête en de interviews een aantal
vergelijkbare patronen zien. De enquête liet zien dat de dichters minimaal een paar
keer per jaar tot maandelijks met hun gedichten optraden, in de interviews lieten
alle dichters (op één na) weten het voordragen van eigen werk een belangrijk
onderdeel van hun dichterschap te vinden. De enquête liet ook zien dat dichters die
in eigen beheer debuteren zich in veel gevallen richting meer en beter betaalde
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optredens bewogen en uiteindelijk vaak een bundel bij een uitgeverij uitbrachten.
Dit komt overeen met de indruk die de interviews van het ‘podiumcircuit’ gaven: dat
optreden eerder als voorstadium voor het ‘papieren circuit’ functioneert dan dat er
sprake zou zijn van twee gescheiden circuits. Enquête en interviews laten een link
tussen publiceren en optreden voor alle typen dichters zien. Voor dichters met een
publicatie bij een erkende uitgeverij heeft die link tussen publiceren en optreden een
praktisch voordeel: ze kunnen zich inschrijven voor het standaard optreedtarief van
de SSS en bovendien een werkbeurs aanvragen bij het Nederlands Letterenfonds. Uit
de enquête bleek dat dichters met een debuut in eigen beheer vaker gaan optreden,
uitgeverijdebutanten niet. Toch wisten beide groepen dichters de gemiddelde
vergoeding per optreden te verdubbelen. De hoogte van de bedragen lag bij de
uitgeverijdebutanten uiteraard wel hoger.
Bij de uitleg van de enquêteresultaten vermeldde ik al dat die resultaten de
indruk geven van een zeer gelaagd poëzieveld, met – ook voor dichters die in eigen
beheer publiceren – veel optreedmogelijkheden. De resultaten van de interviews
lieten zien dat alle typen dichters serieus nadachten over hun dichterschap en stuk
voor stuk een – naar eigen inzicht – carrière als dichter wisten op te bouwen.

Wanneer ik de gegevens van de geënquêteerde en geïnterviewde dichters
vergelijk met hun uitspraken, zie ik geen duidelijke correlatie tussen de poëticale
visies en de persoonlijke of institutionele kenmerken van de dichters. Dichters 7 en 8
staan

bijvoorbeeld

lijnrecht

tegenover

elkaar

in

hun

opvattingen

over

publieksbenadering (dichter 7 pleit voor een gereserveerde houding van de dichter
ten opzichte van de massa, dichter 8 ziet het als taak zoveel mogelijk mensen in
contact te brengen met poëzie), maar publiceren hun bundels allebei niet bij een –
volgens mijn definitie, zie figuur 11 en de enquête – erkende uitgeverij.
Een ander voorbeeld: dichters 1, 9 en 10 zijn alle drie jonge dichters die zowel
in eigen beheer als bij een erkende uitgeverij één of twee bundels hebben
gepubliceerd. Dichter 1 ziet het uitbrengen van een bundel als de kern van het
dichterschap en heeft maar matige interesse in optredens en alternatieve
publicatievormen, voor dichter 9 zijn optredens en het publiceren van poëzie op
onverwachte plekken het belangrijkst en dichter 10 vindt de onbegrensde
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mogelijkheden van e-poetry weer veel interessanter dan traditionele uitingsvormen
voor poëzie. Hun leeftijden, het aantal uitgebrachte bundels en de publicatiewijzen
daarvan komen overeen, maar hun voorkeuren voor vormen van poëzieoverdracht
lopen sterk uiteen. Toch bevinden deze drie dichters zich niet in gescheiden circuits,
brengen ze alle drie bundels uit en dragen ze hun werk voor. De manier waarop ze
verschillen staat model voor de rest van de geïnterviewde dichters en brengt mij tot
de verdeling van de geïnterviewde dichters in grofweg drie dichterstypen, op basis
van hun poëticale visie op het dichterschap. In noem ze voor het gemak ‘de
conservatieve dichter’, ‘de optredende/democratische dichter’ en ‘de experimentele
dichter’. ‘De conservatieve dichter’ hecht waarde aan traditionele poëzieconventies
en heeft een gereserveerde houding richting publiek en maatschappij, ‘de
optredende/democratische dichter’ is geïnteresseerd in verschillende vormen van
niet-digitale poëzie-uitingen en wil zoveel mogelijk mensen in contact brengen met
poëzie en ‘de experimentele dichter’ is meer geïnteresseerd in de invloed die
verschillende media voor poëzie op (de beleving van) het werk hebben en schuwt
daarbij geen vernieuwende publicatiemethoden. De dichtersprofielen zeggen dus
niets over de poëzie die de dichters schrijven, alleen iets over poëticale opvattingen
over het dichterschap.

Wanneer ik de aan dichters 1, 9 en 10 ontleende dichterstypen of –profielen
geheel generaliserend toepas op de overige geïnterviewde dichters, kom ik tot de
volgende verdeling: dichters 1, 4 en 7 passen het beste bij ‘de conservatieve dichter’,
dichters 2, 6, 8 en 9 vallen dan onder ‘de optredende/democratische dichter’ en
dichters 3 en 10 voldoen het meest aan het profiel van ‘de experimentele dichter’.
Vanzelfsprekend zijn deze stempels van alle kanten te betwisten. Zo zullen er
dichters tussen zitten die minstens twee van deze stempels verdienen en hoeven de
geïnterviewde dichters geen precieze dwarsdoorsnede van het Nederlandse
dichterslandschap te zijn. Wat de indeling wel laat zien, is dat de geïnterviewde
dichters kenmerken dragen van minimaal één van de drie genoemde
dichtersprofielen. Daarmee wordt duidelijk dat er in ieder geval een paar
uiteenlopende dichtershoudingen bestaan in het huidige poëzieveld. Ook laten deze
dichterstypen zien dat de gemiddelde cijfers van de enquête zijn opgebouwd uit de
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antwoorden van dichters met uiteenlopende poëzieopvattingen. Aangezien de
enquête alleen institutionele vragen bevat, duurde het tot de interviews voor de
poëticale visies van de dichters de ruimte kregen. De institutionele vragen in de
enquête lieten een aantal verschillen in institutionele verworvenheden tussen de
eigen beheerdebutanten en de uitgeverijdebutanten zien, maar aan de hand van de
interviews bleek er dus nauwelijks correlatie te bestaan tussen institutionele
kenmerken of verworvenheden en poëticale opvattingen over het dichterschap van
de dichters.
Deze observatie lijkt goed aan te sluiten bij de eerdere observatie (hoofdstuk
2 en 3) dat er vanuit het ‘centrum’ van het huidige poëzieveld nauwelijks nog een
poëticale leidraad uitgaat, slechts een zakelijke, institutionele. Omdat ik geen
tekenen van gescheiden circuits met eigen poëticale en institutionele kenmerken
heb aangetroffen, denk ik dat er eerder sprake is van wederzijdse institutionele
beïnvloeding tussen het ‘centrum’ (officiële publicaties en receptie) en de ‘randen’
(optreden, alternatieve publicatiemethoden) van het poëzieveld, los van de
individuele poëticale opvattingen van de dichters. In de conclusie bekijk ik
institutionele en poëticale opvattingen vooral vanuit het medium en object waar het
in deze scriptie om draait: de poëziebundel.
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Hoofdstuk 5: Conclusie
In deel 1 van het historisch-theoretisch kader schreef ik dat veel ideeën over
dichters en poëzie die we tegenwoordig hebben, ontstaan zijn in de tweede helft van
de negentiende eeuw. Dichters gingen zich minder aantrekken van de wensen van
de maatschappij en behielden zich het recht voor om kritisch commentaar te
leveren, waardoor zowel dichter als maatschappij belang had bij het doorsnijden van
de wederzijdse banden. De socioloog Pierre Bourdieu (1993) introduceerde daarom
de metafoor van een autonoom ‘literair veld’ dat andere regels kent dan de
‘gewone’ maatschappij, maar daar wel noodzakelijk door erkend en gesteund wordt.
Pierre Bourdieu beschreef dit literaire veld als de ideale onschendbare positie voor
een dichter, William Marx betreurde in zijn essay Het afscheid van de literatuur
(2008) juist dat gebrek aan wederzijdse bemoeienis. Hoe dan ook, op dat bejubelde
én betreurde breukvlak tussen het literaire universum en de maatschappij kon eind
negentiende eeuw het romantische dichterstype van de poète maudit ontstaan, dat
de drang naar vrijheid en de eisen van de maatschappij maar niet kon verenigen en
die strijd liet reflecteren in zijn gedichten. Dit dichterstype is onlosmakelijk
verbonden met literaire vooruitgang en werd door de maatschappij relatief
onschendbaar geacht en financieel gesteund, omdat men geloofde in zijn
oorspronkelijke scheppingskracht – spontaniteit was sinds de Romantiek een
voorwaarde voor goede kunst geworden – en omdat zijn zelfverkozen, armlastige
dichterschap hem een zekere heldenstatus bezorgde.
Op dit romantische dichterstype waren volgens Bourdieu nog een aantal
regels van toepassing. Teveel succes in het veld van de ‘gewone’ maatschappij
maakte een dichter al snel artistiek ongeloofwaardig in het literaire veld. Ook was de
dichter voor het vergaren van zijn symbolische kapitaal sterk afhankelijk van de
onderlinge relaties binnen het autonome literaire veld. De socioloog Bernard Lahire
(1998) relativeerde Bourdieu’s metafoor van het literaire veld weer, door erop te
wijzen dat de dichter ook vaak zijn ‘veld’ moet verlaten om geld te gaan verdienen in
de ‘echte’ wereld. Het beroep van dichter blijkt namelijk, ondanks de
professionalisering van de literatuur eind negentiende eeuw en de schaalvergroting
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in het boekenvak in de tweede helft van de twintigste eeuw, financieel gezien nog
steeds nauwelijks te bestaan. De dynamiek in Bourdieu’s literaire veld wordt
veroorzaakt door de strijd tussen schrijvers om de poëticale ‘regels’ voor de
literatuur van de toekomst te mogen bepalen. Hiervoor moeten ze doordringen tot
het ‘centrum’ van het literaire veld. Aan Bourdieu’s literaire veld is dus het
autonome, avantgardistische auteurstype verbonden dat op zoek gaat naar literaire
vernieuwing.
Dit soort theorieën over een autonoom literair veld, de mythe van de
scheppende kunstenaar en de poëticale strijd tussen schrijvers is verbonden aan de
Romantiek en de opkomst van het drukwerk in de negentiende eeuw, maar sluiten
nog steeds aan bij veel huidige opvattingen over literatuur en over dichterschap.
Uit de discussie, de enquête en de interviews kwam naar voren dat die breuk
tussen het literaire veld en de ‘normale’ wereld – ook al begeeft de dichter zich om
financiële redenen in beide werelden – nog steeds actueel is. De meeste dichters
lijken de poëzie zelf centraal te stellen, los van de vraag of er publiek voor is. In
hoofdstuk 3, in de discussie over de dalende verkoopcijfers van poëzie in
Vlaanderen, staat het in de meeste reacties (vooral in die van dichters) vast dat
poëzie een belangrijke kunstvorm is die zichzelf niet kan redden en daarom steun
van de overheid moet krijgen. Die reacties zijn begrijpelijk, omdat de voor overleving
vechtende boekhandels en uitgeverijen voor winst sneller op andere boekengenres
zullen inzetten dan op het altijd al marginale genre van de poëziebundel. Maar het
valt aan die reacties wel op dat er volledig vanuit het belang van de poëzie wordt
geredeneerd en de rol of het beeld van het poëziepubliek altijd heel diffuus blijft. De
reactie van Ann de Craemer vormt een uitzondering. Ze vraagt zich in haar column in
De Morgen (besproken in paragraaf 3.1.) hardop af of poëzie nog wel van deze tijd is,
waarmee ze veel verontwaardigde reacties uitlokte bij dichters. In de discussie over
kleine uitgeverijen, in paragraaf 3.2., wordt in tijdschrift Rekto:verso een plan
geïntroduceerd voor een gescheiden uitgeverscircuit. In dat plan krijgen de kleine
onafhankelijke uitgeverijen, die kritische of experimentele literatuur willen uitgeven,
een kans als apart circuit naast de ‘commerciële’ uitgeverijen. Dat dit plan alleen
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uitvoerbaar is met subsidies van de overheid komt als een nog uit te werken detail
voorbij en de vraag naar - of het belang van – dit type literatuur wordt met een
argument uit een romantisch paradigma verdedigd: het zou de literaire vernieuwing
kunnen waarborgen. Het is echter de vraag of je wel van literaire vernieuwing kunt
spreken wanneer er weinig navolging is in de rest van het literaire veld. Het lijkt
eerder om een van de vele poëzieopvattingen te gaan. Een plan voor twee circuits
met in totaal maar twee typen literatuur negeert de pluriformiteit van het huidige
literaire veld.
Ook uit een aantal verontwaardigde reacties op de enquête die ik per e-mail
ontving, bleek dat ik met mijn zakelijke vragen over publieksbereik en
optreedtarieven ongewone vragen aan dichters had gesteld. Een dichter was bang
dat ik over het hoofd had gezien dat het dichterschap niet draait om podiumsucces
en financieel gewin, maar om het verspreiden van gedichten. De commentaarvelden
werden dan ook veelvuldig gebruikt voor het delen van nuanceringen,
achtergrondinformatie en poëticale opvattingen over het dichterschap, terwijl van
tevoren werd gemeld dat het om institutionele vragen zou gaan en dat poëticale
vragen voor de interviews bewaard zouden blijven.
In de interviews antwoordden alle dichters op vraag 1 dat ze geen bepaald
publiek in gedachten hebben voor hun poëzie en dat ze geen beeld hebben van de
mensen die hun bundels kopen. Direct contact met de afnemers is sinds de
professionalisering en institutionalisering van de literatuur eind negentiende eeuw
inderdaad steeds minder nodig. Door schaalvergroting in het boekenvak kon de
uitgever de zorgen voor de productie, distributie en verkoop van boeken uit handen
van de schrijvers nemen. Zo konden dichters nog beter hun buitenmaatschappelijke
zolderkamerimago in stand houden en zich in theorie volledig op de literatuur zelf
richten.
Er zijn onder hedendaagse dichters dus genoeg opvattingen te vinden die
aansluiten bij de heersende literaire conventies ten tijde van de professionaliserende
literatuur in de negentiende eeuw. Ook de individuele dichtbundel zoals we die nu
kennen is verbonden aan de opkomst van het drukwerk in de negentiende eeuw. Het
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specialistische, marginale karakter van dichtbundels verbindt de dichter misschien
wel meer dan andere typen schrijvers aan romantische poëzieconventies; op breed
maatschappelijk succes en begrip hoeft de dichter nauwelijks te rekenen, dat maakt
het belang van zijn symbolisch kapitaal des te groter.
Ondertussen leven we in een tijd waarin honderden dichters gewoon hun
gedichten schrijven, publiceren en voordragen en misschien wel helemaal geen
boodschap hebben aan een literair veld, laat staan een centrum in dat veld waar ze
tot door zouden willen dringen om als voorbeeld voor andere dichters te gelden. Ze
hoeven zich helemaal niet bewust te zijn van de romantische begrippen waar hun
poëzieopvattingen soms gelijkenis mee vertonen.
In paragraaf 2.4. Het einde van literaire vernieuwing?, besprak ik de geluiden
die in de jaren zestig opdoken over het einde van het avantgardistische principe in
de kunst nu sociale hiërarchieën in alle hoeken van de maatschappij kritisch
bevraagd werden. Het idee van een artistieke voorhoede werd hierdoor minder
aantrekkelijk. In paragraaf 2.5. De boekensupermarkt, beschreef ik hoe de
boekenbranche zich de afgelopen twintig jaar steeds verder volgens industriële
logica heeft aangepast aan de vraag van de markt. De dichtbundel lijkt te midden van
al dat mediageweld bijna een relikwie uit een andere tijd, terwijl meer mensen dan
ooit gedichten schrijven en hiermee het internet en de podia op gingen zoeken. Ten
eerste zijn er dus nog de hardnekkige poëzieconventies uit de Romantiek, ten
tweede lijkt het ‘centrum’ van het literaire veld niet meer de rol van poëticale
leidraad te vervullen, ten derde is er een enorm boekenaanbod met een hoge
titelomloop – waardoor het marginale genre van de poëziebundel in boekhandels en
uitgeverijen nog meer in de verdrukking komt – en ten vierde zijn er meer dichters
dan ooit.
Welk

effect

hebben

deze

ontwikkelingen

gehad

op

het

huidige

poëzielandschap? Zoals ik in de vergelijking tussen de resultaten van de enquête en
de interviews al aangaf, heb ik het idee dat de ‘officiële’ poëzie in de vorm van
letterenfondsen, uitgeverijen, stichtingen en tijdschriften vooral als een soort
stempelloket functioneert voor het vergaren van (meer) symbolisch kapitaal, zonder
118

dat de poëticale opvattingen van de dichter hierbij een rol spelen. In die theorie is er
ook weinig behoefte aan aparte poëziecircuits; men hoeft niet aan een bepaald
dichterstype te voldoen; het belang van het CV is voor die instellingen groter. Uit de
enquête en de interviews bleek dat bijna alle dichters zowel het publiceren van
bundels als het voordragen van eigen werk als een essentieel onderdeel van hun
dichterschap beschouwen. Enkele dichters lieten weten dat het podium eerder als
voorstadium voor het papieren circuit fungeert dan als een apart circuit en dat de
hiërarchieën en regels van het papieren circuit ook gewoon op het internet geldig
zijn. Podiumdichters publiceren immers volop bij erkende uitgeverijen, deelname
aan digitale experimenten van het Letterenfonds is alleen mogelijk als er al papieren
publicaties bij een uitgeverij zijn verschenen en op internet zijn er websites die – net
als in de uitgeverswereld – soms een kritische redactie hebben, soms een minder
kritische.
In Ongerijmd succes (2006) merkt ook Thomas Vaessens op dat optredens
lang niet meer in elke dichtersloopbaan als randverschijnsel gezien kunnen worden.
Hij slaat volgens mij echter de plank mis wanneer hij de situatie van veelvuldig
optredende dichters met die van middeleeuwse troubadours vergelijkt, die het ook
niet belangrijk vonden om hun werk op papier gereproduceerd te zien.129 Dichters 9
en 10 gaven in de interviews aan dat de podia in Nederland en Vlaanderen meer
aansluiten bij de schriftelijke, moderne poëziecanon dan bij een orale traditie. Er
zouden daarom geen dichters te vinden zijn die het publiceren van bundels niet
belangrijk vinden. Vaessens dacht – in 2006 – nog in gescheiden, onverenigbare
poëziecircuits die om een aparte receptie vragen. Op basis van de enquête en
interviews krijg ik eerder de indruk van een vrij eenvormig institutioneel circuit, waar
de geïnstitutionaliseerde ‘routes’ voor het verkrijgen van symbolisch kapitaal
iedereen dezelfde ingrediënten aan zijn of haar dichterschap laten toevoegen. Hun
poëticale opvattingen over het dichterschap lopen echter wel sterk uiteen.
Op basis van de antwoorden in de interviews onderscheidde ik grofweg drie
dichterstypen, die uiteraard geen recht doen aan de werkelijke diversiteit aan
129
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opvattingen onder de geïnterviewde dichters. Ik onderscheidde ‘de conservatieve
dichter’, ‘de optredende/democratische dichter’ en ‘de experimentele dichter’. Het
is vooral de optredende dichter met (semi-)eigen beheerbundels en democratische
poëzieopvattingen die ervoor kiest geen chique afstand te bewaren tot het publiek.
De poëzieopvattingen van dit soort dichters wortelen denk ik eerder in de jaren
zestig van de twintigste eeuw dan in de Romantiek van de late negentiende eeuw.
Het profiel van 'de optredende dichter’, die de poëzie middenin de samenleving wil
plaatsen door deze 'naar de mensen toe' te brengen en zijn werk in eigen beheer
publiceert, past bij die nieuwe, democratische poëzieopvatting die in de jaren zestig
ontstond. De overige profielen bevatten veel meer sporen van het romantische
dichterstype. ‘De conservatieve dichter’ respecteert namelijk de ‘regels’ in het
literaire veld die sinds de Romantiek geïnstitutionaliseerd werden en hecht aan zijn
autonome dichterschap. ‘De experimentele dichter’ zoekt – naast het publiceren van
bundels – ook naar onconventionelere media voor poëzie, waarmee hij – in ieder
geval op institutioneel niveau – de avant-gardistische ‘traditie van de breuk’ lijkt
voort te zetten. De houdingen van de dichters tegenover publiek en maatschappij
lopen in het dichtersonderzoek dus uiteen van zeer afstandelijk (een vermoede
erfenis van de Romantiek) tot zeer democratisch en geëngageerd (een vermoede
erfenis van de culturele transformatie in de jaren zestig).
Toch brengen alle Nederlandstalige dichters bundels uit, of zijn dit van plan.
Ook wanneer ze met hun optredens of via internet veel meer mensen kunnen
bereiken. Niet alleen de dichters zelf zien de bundel als de kern van het dichterschap,
de hele huidige poëzie is op bundels ingesteld. Prijzen en recensies gaan over
bundels en voor het aanvragen van een stimulerings- of werkbeurs bij het
Nederlands Letterenfonds dienen er minstens één of twee bundels bij een
‘professionele uitgeverij’ verschenen te zijn. Ook bemiddelingsbureau SSS voor
optredens, lezingen en workshops hanteert een drempel voor inschrijving in de vorm
van een uitgeverijbundel. Hiermee heb ik een aantal mogelijke institutionele
redenen genoemd voor het publiceren van bundels: die redenen hebben te maken
met het toegang krijgen tot een professioneler dichterschap. Het valt echter op dat
er aan die vereiste 'erkende', 'reguliere', 'professionele' of 'gerenommeerde’
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uitgeverij geen concrete eigenschappen worden toegekend. Er vindt dus uitsluiting
plaats op basis van de productiewijze van de bundel. Dit kan problematisch worden
op de met dalende omzet kampende boekenmarkt. In paragraaf 3.2. bleek dat
enkele uitgeverijen nu al geneigd zijn de weinig winstgevende poëzieproductie terug
te schroeven en te kiezen voor beter verkoopbare, commerciëlere boeken. Termen
als ‘professionele’ of ‘erkende’ uitgeverijen zijn bedoeld als kwaliteitsdrempel voor
aanvragen en inzendingen naar de literaire instanties, maar omdat er geen concrete
eigenschappen aan worden verbonden zijn de termen vage, lege omhulsels. Ook zijn
uitgeverijen veranderlijk; gerenommeerde uitgeverijen hoeven niet altijd garant te
staan voor ‘kwaliteitsliteratuur’ en nieuwe uitgeverijen missen weer een rijke
geschiedenis om voor ‘gerenommeerd’ door te gaan.
Ook dichters die om poëticale redenen in eigen beheer publiceren worden
dus deels uitgesloten van deelname aan de geïnstitutionaliseerde literatuur. De
enquête liet echter zien dat de geënquêteerde eigen beheerdebutanten net als de
uitgeverijdebutanten hun gemiddelde optreedtarief in de periode na de eerste
publicatie verdubbeld zagen ten opzichte van de periode voor publicatie. Ook waren
de optredens van de dichters na de eerste bundel in eigen beheer – net als de
uitgeverijdebutanten – vaak beter betaald en op professionelere locaties. Het geeft
aan dat er na de eerste publicatie niet alleen iets in gang wordt gezet dankzij regels
van instituten over officiële debuten, maar dat ook minder officiële debuten kunnen
bijdragen aan het zelfvertrouwen van organisaties of dichters, dat mogelijk tot een
hogere gemiddelde optreedvergoeding leidt. Ook voor eigen beheerdebutanten
draagt de bundel dus bij aan institutionele erkenning in de vorm van beter betaalde
optredens. Een bundel bij een uitgeverij lijkt vooral concretere institutionele
voordelen te geven dan een bundel in eigen beheer.
Een dichter zou omgekeerd ook institutionele redenen kunnen hebben voor
het niet willen uitbrengen van een poëziebundel bij een uitgeverij, wanneer de
dichter bijvoorbeeld de commerciële uitgeverijen of de bijbehorende institutionele
route voor het verkrijgen van symbolisch kapitaal wil omzeilen. In paragraaf 3.2.
Over verschillende manieren voor het publiceren van bundels, bleek dat het bewust
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publiceren in eigen beheer al voor enkele dichters een succesvol alternatief is. Ook
tussen de interviews zat een dichter die bewuste keuzes maakte uit onvrede met de
werking van de huidige Nederlandstalige poëziewereld. Of steeds meer dichters de
nadelen van een publicatie in eigen beheer voor lief nemen en uit onvrede met
onduidelijke, verouderde regels over de productiewijze van bundels het heft in
handen nemen, moet in de toekomst nog blijken. Het zou natuurlijk ook kunnen dat
de instanties wat achterlopen, maar uiteindelijk hun regels toch aanpassen aan het
huidige poëzieveld.
In de interviews kwam de bundel naar voren als het ideale autonome
kunstwerk voor de dichter. Zelfs de dichters die kenmerken dragen van 'de
optredende/democratische dichter’ – die vooral poëzie onder de mensen wil
brengen –, publiceren bundels. Ook wanneer de dichters met die bundels maar een
klein deel van hun totale publiek bereiken. Met de intrede van het belang van
vernieuwing en originaliteit zochten schrijvers en kunstenaars eind negentiende
eeuw niet alleen autonomie ten opzichte van de maatschappij, maar ook ten
opzichte van de literatuur- of kunstgeschiedenis. De kern van een dichterschap werd
een eigen oeuvre met bundels als op zichzelf staande kunstwerken die van kaft tot
kaft onder de creatieve supervisie van de dichter stonden. Bovendien waren er voor
dichters toen niet zoveel 'nevenactiviteiten' als nu mogelijk, zoals optreden, digitale
activiteiten, wedstrijden en multidisciplinaire samenwerkingen met andere
kunstenaars. Die activiteiten zijn nu wel mogelijk, maar konden niet verhinderen dat
het uitbrengen van bundels 150 jaar later nog steeds door dichters, lezers en
literatuurinstellingen als de kern van het dichterschap wordt gezien.
Het object ‘de bundel’ heeft een aantal intrinsieke eigenschappen die
mogelijk bijdragen aan de aantrekkelijkheid ervan voor dichters. Ten eerste is de
bundel een object. De fysieke aanwezigheid maakt het object geschikt voor
archivering. Een dichter die ik als ‘experimentele dichter’ aanmerkte betreurde de
vele opmaakfouten die bij kranten- en tijdschriftpublicaties gemaakt worden, die
fouten zorgen ervoor dat het gedicht eenmaal afgedrukt niet meer het gedicht is
zoals dat oorspronkelijk door de dichter is bedoeld. Deze dichter zag ook het
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gebrekkige archiveringsprincipe van het internet in. De vele zoekresultaten zouden
vaak niet meer dan echo’s zijn van het werk zoals het door de kunstenaar bedoeld is.
De dichter is daar overgeleverd aan een systeem van automatische dataverzameling
en is zijn autonomie kwijt. Het belang van onveranderlijke, papieren archieven als
die van de Koninklijke Bibliotheek zouden daarom volgens hem weleens onderschat
kunnen worden. Een andere dichter, een 'conservatieve dichter’, wees ook expliciet
op de betere archiveringsmogelijkheden van papieren bundels en roemde de bundel
om haar ‘eeuwigheidswaarde’.
Ten tweede heeft het papier zelf, de bladzijden, een aantal kenmerken ten
opzichte van andere publicatievormen. Een van de dichters uit de interviews dacht
dat het lezen van papier voor een ‘diepere inprenting’ van de gedichten in het hoofd
van de lezer zou zorgen. Zelf denk ik dat die diepere, duurzame inprenting meer met
het leesgedrag bij een bundel te maken heeft dan met het papier zelf. Bij het
bespreken van de resultaten van de interviews gaf ik al een citaat van Gerrit Krol uit
de inleiding van De tweede gisting: over de compositie van dichtbundels (2001),
waarin hij opmerkte dat de lezer een bundel als een boek met schilderijtjes ziet en
zijn favorieten al lezend en bladerend uitkiest. De vrijheid van de lezer wordt denk ik
alleen maar bevorderd door de vaststaande eenheid van de bundel: verder dan de
laatste bladzijde gaat het niet, dus de bladzijden waartussen de lezer zijn gang kan
gaan staan vast. Een andere dichter gaf in het interview aan dat de lezer van een
dichtbundel het huis van de dichter binnenstapt: de voorkant is de deur, de
inhoudsopgave de hal, de afdelingen kunnen de kamers zijn, et cetera. Alle dichters
gaven in de interviews aan tijdens het samenstellen van een bundel te zoeken naar
een bepaalde lijn, naar een verhaal door de hele bundel heen. De compositie kan
dan gezien worden als de gang door het huis (de bundel) van de dichter. Bij een
bundel heeft de dichter de supervisie over zijn huis, maar de lezer kan zelf bepalen of
hij/zij de gebaande paden tijdens het lezen handhaaft. Het grappige is dus dat de
volledige autonomie van beide partijen alleen gewaarborgd blijft als dichter en lezer
elkaar een beetje negeren. De vrije manier van lezen binnen een begrensde context,
zorgt denk ik voor het gevoel de wereld van de dichter binnen te stappen. Bij
voordracht en bij bijvoorbeeld bewegende beeldgedichten is er meer sprake van
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eenrichtingsverkeer: de lezer krijgt de gedichten 'gevoerd' en weet van tevoren niet
precies waar de grens van het gedicht of de reeks ligt. Bij het lezen van een bundel
gaat de lezer meer op bezoek bij de gedichten in hun context. Dat is een ervaring
met een andere ruimte- en tijdsbeleving.
In de discussie en tijdens de interviews kwam ook de potentie van
presentatiekunst voor poëzie op internet (e-poetry) aan bod. In paragraaf 3.3. Over
digitale poëzie gaf ik al aan dat er buiten het Fondsproject ‘Poëzie op het Scherm’ –
waaraan alleen Fondsdichters mee mogen doen – weinig Nederlandse e-poetry te
vinden is. Ook uit de verslagen die de afgelopen jaren over ‘Poëzie op het Scherm’
gemaakt werden, blijkt weinig uitbreiding of ontwikkeling. In 2005 liet Thomas
Vaessens in een Volkskrantartikel met dezelfde titel als deze scriptie weten grote
verwachtingen van e-poetry te hebben voor de komende jaren, maar hij gaf ook aan
waar volgens hem het knelpunt nog zat: “Het levert je nog geen reputatie op bezig te
zijn met internetpoëzie', zegt Vaessens. 'Je bent pas dichter als je een bundel
uitgeeft.' E-poetry moet geïnstitutionaliseerd worden, stelt hij. Critici die schifting
maken, de overheid die financieel ondersteunt.”130
Doordat Vaessens een voorstel doet voor schifting en institutionalisering,
doet hij net alsof e-poetry een soort voorstadium voor het papieren circuit is, terwijl
e-poetry in Nederland – op die van Tonnus Oosterhoff na – vooral een door het
fonds geïnitieerd en gesubsidieerd project is, voor dichters die al bij een erkende
uitgeverij bundels publiceren. Tijdens de interviews, bij de vraag over alternatieve
publicatiemethoden, dacht er maar één dichter aan e-poetry. De overige dichters –
als ze überhaupt interesse hadden in alternatieve publicatievormen – waren dichters
met kenmerken van het profiel van ‘de optredende/democratische dichter’ en waren
meer geïnteresseerd in het plaatsen van gedichten in de openbare ruimte en op
onverwachte plekken en voorwerpen. Ze brengen de poëzie liever ‘onder de
mensen’.
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Jurgen Tiekstra, ‘Je bent pas dichter met een bundel’ de Volkskrant 23 november 2005
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Media/archief/article/detail/650536/2005/11/23/Je-bent-pasdichter-met-een-bundel.dhtml (9 november 2011). Citaat Thomas Vaessens.
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Thomas Vaessens noemt dus een institutioneel knelpunt voor epoetry: het zou nog geen status opleveren voor dichters. Hij denkt daarom dat epoetry aantrekkelijker wordt voor dichters wanneer er keurmerken voor komen, los
van de vraag of er vanuit lezers wel belangstelling voor het genre getoond wordt. In
paragraaf 3.3. Over digitale poëzie gaf ik een citaat van Willy Tibergien – de directeur
van Het Poëziecentrum in Gent – waarin hij over de aantrekkelijkheid van internet
voor dichters opmerkt dat dichters ‘vooral gelezen’ willen worden: een poëticaal
argument. Ik denk dat het ervaren van gedichten in nieuwe mediakunst het midden
houdt tussen het luisteren naar een poëzievoordracht en het lezen van een bundel.
Als dichters inderdaad ‘vooral gelezen’ willen worden, kunnen ze dus beter voor de
publicatie van een papieren bundel kiezen. Een ander mogelijk nadeel van e-poetry is
dat het maken ervan vrij technisch is. Een dichter werkt daarom meestal samen met
een kunstenaar in de nieuwe media, waarmee de dichter een stukje van zijn
autonome dichterschap opgeeft. Ook is e-poetry nog niet bekend bij ‘het grote
publiek’, maar dat kan natuurlijk nog gaan veranderen.
Er zijn dus verschillende redenen voor dichters om bundels uit te brengen. De
institutionele redenen zijn vaak verbonden aan de werking van het literaire veld: een
bundel bij een ‘erkende’ uitgeverij geeft toegang tot een aantal instanties en zorgt
voor naamsbekendheid en erkenning van het dichterschap. Wanneer een bundel in
eigen beheer gepubliceerd is, wordt een dichter door een aantal instanties buiten
gesloten, maar – op basis van de resultaten in de enquête – lijkt het hem niet te
beletten zijn gemiddelde optreedtarief (net als bij de uitgeverijdichters een
verdubbeling van het bedrag) omhoog te krijgen. Of die verhogingen ook zonder de
publicatie van een bundel hadden plaatsgevonden laat de enquête niet zien.
Poëticale redenen voor dichters om bundels uit te brengen hebben meer
met het object zelf te maken. Het oeuvre van een schrijver bestaat uit boeken en het
oeuvre van een dichter bestaat – sinds de Romantiek – uit dichtbundels. De bundel is
het autonome kunstwerk zoals het door de dichter bedoeld is; niet vluchtig als een
optreden of slecht gearchiveerd in los drukwerk of als echo’s op het internet. In de
interviews werd er een paar keer een interessante vergelijking met de
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muziekindustrie gemaakt: er komen geavanceerdere audiodragers op de markt,
maar de echte muziekliefhebber komt toch altijd weer bij vinyl uit. Als de bundel het
vinyl is, zou een e-book een mp3-bestand kunnen zijn; wel het volledige en
autonome kunstwerk, niet de materie. De vergelijking met de muziekwereld werd
door een dichter in de enquêtes ook gebruikt om de relatie tussen publiceren en
optreden te omschrijven: “als er een album uit is ga je toeren” (dichter 6). De derde
vergelijking met de muziekindustrie door de geïnterviewde dichters had te maken
met het belang van compositie. De lezer of luisteraar kiest zijn favoriete gedichten of
liedjes zelf wel uit; soms wil je een enkel liedje horen en soms het hele album, toch is
de compositie van het album of de bundel als geheel onmisbaar. Het vormt denk ik
de legitimering van ‘het muziekalbum’ of ‘de dichtbundel’ als kunstwerk. Zonder een
compositie met de losse stukken is het oeuvre van een dichter of muzikant slechts
een oneindig verzameld werk zonder begrenzing; een zekere aandacht voor
compositie lijkt me daarom intrinsiek aan een autonoom kunstwerk. De waarde van
een bundel voor een dichter kan dus zowel in de kwaliteitsstempel van de uitgeverij
zitten als in de eigenschappen van het object zelf.
Poëziebundels mogen dan aantrekkelijk zijn voor dichters, verkocht worden
ze niet. De cultuurbeleving van de eenentwintigste eeuw speelt zich niet meer
hoofdzakelijk af in een aantal gescheiden ‘culturele velden’ die om voorkennis en
verdieping vragen. Eerder is ze fragmentarisch, snel en gericht op massamedia.
Papieren boeken nemen daarbinnen maar een bescheiden plaats in. De
poëziebundel was altijd al een marginaal genre in de dooier van Baricco’s spiegelei,
maar het eiwit (de meer consumptieve boeken) dat de afgelopen decennia tot
gigantische proporties is uitgegroeid, heeft volgens Baricco wel degelijk invloed op
de ideeën over boeken binnen de dooier. Baricco’s ‘barbaren’ – de liefhebbers van
het eiwit – zien het boek als een knooppunt tussen verschillende ‘stukjes wereld’.
Hoe meer stukjes wereld het boek verbindt, hoe interessanter de barbaar het boek
vindt. Poëzie wordt bij uitstek níet gebruikt voor het eenduidig doorgeven van
informatie, de mogelijkheden van de taal zelf treden naar de voorgrond en worden
niet zelden een thema. Het lezen van een dichtbundel vraagt vaak om voorkennis,
stilstand en verdieping in een taal die niet de ‘gewone’ taal van de wereld is. Om
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deze reden zullen bloemlezingen met hoogtepunten uit de poëziecanon en flarden
van gedichten in de openbare ruimte de vertegenwoordigers van Baricco’s nieuwe
cultuuropvatting meer kunnen bekoren dan individuele dichtbundels. Ze willen de
autonomie van literatuur afbreken en het inschakelen in een groter geheel van
culturele uitingen, terwijl de dichter van oudsher juist zo gehecht is aan het
autonome aspect van zijn dichterschap. Het huidige dichterslandschap lijkt met deze
romantische bagage en de technologie van de eenentwintigste eeuw daarom te
bestaan uit een interessante mix van traditionele romantici, veelzijdige barbaren en
avantgardistische

literatuurenthousiastelingen.

Hun

opvattingen

over

het

dichterschap stammen uit verschillende perioden, maar de institutionele invulling
ervan is meer eenvormig en duidt niet op gescheiden circuits: je bent pas dichter
met een bundel.
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