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Inleiding 

 

De moderne tijd staat in het teken van continue (technologische) verandering, vernieuwing en 

innovatie, zo ook de literaire wereld. Literatuur is in plaats van een liefhebberij voor uitgevers 

winstgevend geworden en literaire uitgeverijen zijn commerciëler ingesteld door fusie tot grote 

concerns (Van Krevelen, 2003). Dit is niet verwonderlijk aangezien sommige van deze 

uitgeverijen op de beurs genoteerd staan. Er is een markt voor literatuur, maar vreemd 

genoeg doen de literaire tijdschriften het economisch gezien niet goed. De afgelopen jaren is 

het aantal abonnementen op de literaire tijdschriften sterk gedaald en dat wordt niet 

gecompenseerd door de losse verkoop (Drost, 2008). Het Nederlands Literair Productie- en 

Vertalingenfonds (NLPVF) heeft in januari 2008 aan de bel getrokken. Dat de tijdschriften een 

grote kostenpost zijn voor de uitgever is niet iets van de laatste jaren en hoeft misschien ook 

niet ter discussie gesteld te worden. De afnemende aandacht voor het literaire tijdschrift van 

zowel publiek als media echter wel. Is er nog een functie weggelegd voor het 

Nederlandstalige literaire tijdschrift in de huidige literaire wereld? 

De functie van het literaire tijdschrift is al meerdere malen onderzocht1. Het laatste 

Nederlandse onderzoek dateert uit 1993 en sindsdien is er veel veranderd in de literaire 

wereld. Er wordt in verschillende onderzoeken aandacht besteed aan onder andere de 

kweekvijverfunctie van het literaire tijdschrift voor literair talent en de plaats van het literaire 

tijdschrift in de literaire wereld.  

Met dit onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan de discussie, die is gestart door het NLPVF, 

over de toekomst van de Nederlandstalige literaire tijdschriften, door inzicht te geven in de 

huidige aard en functie van tien gesubsidieerde Nederlandstalige literaire tijdschriften. Ik wil in 

dit onderzoek de volgende vraag beantwoorden: 

Wat is de functie van tien gesubsidieerde Nederlandstalige literaire tijdschriften in de periode 

van 2002 tot en met 2007 voor de Nederlandstalige literaire uitgeverijen? 

De periode die onderzocht wordt loopt van 2002 tot en met 2007. Het gaat om de volgende 

tien tijdschriften: Bunker Hill (1997), De Gids (1837), Hollands Maandblad (1959/1963), Liter 

(1997), Parmentier (1991), Passionate (1995), De Revisor (1974), Tirade (1957) en De 

Tweede Ronde (1980). Niet alle Nederlandstalige literaire tijdschriften worden in dit 

onderzoek besproken, maar alleen de gesubsidieerde Nederlandstalige literaire tijdschriften. 
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1 Eerder onderzoek is gedaan door o.a. Van Buuren (1985), Janssen & Olislagers (1986), Verdaasdonk (1989), 

Verdaasdonk & Seegers (1991), Walgreen (1993) en Tournicourt & Van Balen (2007). 

 



De keuze om alleen gesubsidieerde tijdschriften in dit onderzoek op te nemen heeft enerzijds 

te maken met de beschikbaarheid van de gegevens – het NLPVF heeft de gegevens van de 

gesubsidieerde tijdschriften zorgvuldig gearchiveerd –, anderzijds heeft het te maken met een 

bepaalde waarde die de subsidiegever aan het literaire tijdschrift toekent. Hoe hoger de 

kwaliteit van een tijdschrift, hoe groter de kans op structurele subsidie en hoe hoger het 

subsidiebedrag. De kwaliteit wordt beoordeeld door een commissie van experts. Van de 

twaalf door het NLPVF gesubsidieerde Nederlandstalige literaire tijdschriften zijn er tien 

opgenomen in dit onderzoek. In de digitale bibliografie van de Vlaamse- en Nederlandse 

literaire tijdschriften worden de bibliografische gegevens getoond van achtentwintig 

Nederlandstalige literaire tijdschriften2. Hierin staan alle verschenen nummers vermeld vanaf 

jaargang 2001 of 2002. In deze bibliografie zijn De Parelduiker en Armada (wel gesubsidieerd 

door het NLPVF) niet opgenomen omdat deze tijdschriften volgens één van de 

initiatiefnemers van de bibliografie, Peter de Bode, niet aan de criteria voldoen: het tijdschrift 

bevat voor een belangrijk deel poëzie en/of proza, is aanwezig in de nationale bibliotheek en 

de literaire kwaliteit is evident. Om deze reden worden De Parelduiker en Armada in dit 

onderzoek niet behandeld.  

In de volgende hoofdstukken wordt toegewerkt naar een conclusie over de huidige functie 

van de gesubsidieerde Nederlandstalige literaire tijdschriften. In hoofdstuk 2 worden de aard 

en plaats van het Nederlandstalige literaire tijdschrift in de Nederlandse literaire wereld 

besproken. Wat is een literair tijdschrift? En is het literaire tijdschrift eigenlijk wel in staat om 

mee te bewegen met de veranderingen in de literaire wereld? De rode draad in dit hoofdstuk 

is de ‘Six constraints’-theorie van Richard Peterson (1985). Zijn theorie wordt gebruikt als een 

zoeklicht om de randvoorwaarden van het literaire tijdschrift in kaart te brengen. Nadat de 

positie van het literaire tijdschrift is bepaald, wordt in hoofdstuk 3 de discussie over de 

toekomst van het literaire tijdschrift in kaart gebracht. Hoofdstuk 4 analyseert en interpreteert 

de functie van het literaire tijdschrift voor literaire auteurs en redactieleden door data-analyse. 

Hierna concludeer ik wat de functie van het literaire tijdschrift anno 2008 is.  
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Hoofdstuk 1  

 

Het Nederlandstalige literaire tijdschrift in de literaire wereld 

 

De omgevingsfactoren in de literaire wereld veranderen waardoor actoren moeten 

meebewegen. Hoe functioneert het literaire tijdschrift in een veranderende literaire omgeving? 

Dit hoofdstuk brengt allereerst in kaart vanuit welke behoefte het literaire tijdschrift is ontstaan 

en op welke manier het literaire tijdschrift zich onderscheidt van andere tijdschriften. Daarna 

wordt het literaire tijdschrift aan de hand van twee benaderingswijzen beschreven: een 

theoretische en een beleidsmatige. De theoretische benaderingswijze gaat in op de 

specifieke eigenschappen van het literaire tijdschrift. Deze eigenschappen zijn gebaseerd op 

onderzoek door data-analyses en geven een objectief beeld van de aard van het literaire 

tijdschrift. Hiermee wil ik komen tot een definitie van het literaire tijdschrift. De beleidsmatige 

benaderingswijze gaat in op het toekennen van kwaliteit aan het literaire tijdschrift om de 

subsidiegelden zo goed mogelijk te verdelen. Hiermee geef ik aan wat de invloed van beleid 

is op het bestaan van literaire tijdschriften. Daarna wordt met de ‘Six constraints’-theorie van 

Richard Peterson beschreven wat de randvoorwaarden zijn voor het voortbestaan van het 

Nederlandstalige literaire tijdschrift in de literaire wereld waarmee een theoretische link wordt 

gelegd tussen de theoretische en de beleidsmatige invalshoek voor de beschrijving van de 

functie van de Nederlandstalige literaire tijdschriften. 

 

1.1 Het begin en verder 

De literaire tijdschriften kennen een traditie van 180 jaar. Het oudste Nederlandstalige literaire 

tijdschrift De Gids is opgericht in 1837. Literaire tijdschriften ontstonden uit de behoefte om 

niet alleen informatie te bieden, zoals de kranten en de eerste spectatoriale tijdschriften uit 

het begin van de achttiende eeuw, maar om ook aan een meer programmatische behoefte 

tegemoet te komen. De tijdschriften propageerden een eigen literatuuropvatting, kritische 

normen en een daarmee overeenkomende creatieve praktijk. De literaire tijdschriften 

ontstonden vaak vanuit een (nieuwe) stroming in de literatuur. Het was een goede manier om 

een eigen literaire visie of poëtica onder de aandacht van een geïnteresseerd publiek te 

brengen. Door de duidelijke programmatische inslag van de meeste tijdschriften kunnen zij 

fungeren als hulpmiddel om de negentiende- en twintigste-eeuwse letterkunde in te delen. De 

tijdschriften zijn vaak het theoretische, kritische en creatieve middelpunt van een stroming 

(Bakker, 1985: 12). Siem Bakker heeft dan ook in 1985 een literatuurgeschiedenis opgesteld 

met als voornaamste invalshoek de literaire tijdschriften: Literaire tijdschriften. Van 1885 tot 

heden. Een van de eerste literaire tijdschriften dat het middelpunt was van een literaire 

beweging was het tijdschrift De Nieuwe Gids, opgericht in 1885. De Nieuwe Gids fungeerde 
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als spreekbuis voor één groep auteurs en was een reactie op het literaire tijdschrift De Gids. 

Onderlinge geschillen tussen de redactieleden van De Nieuwe Gids leidden na negen jaar tot 

een afsplitsing in het Tweemaandelijksch tijdschrift dat vervolgens weer werd opgesplitst in 

De XXe eeuw en De beweging.  

Rond 1900 is er een kleurrijk geheel ontstaan van verschillende literaire tijdschriften met 

allemaal een eigen signatuur. Bakker verdeelt de tijdschriften in drie categorieën: 

programmatisch, ideologische en informatieve tijdschriften. De programmatische tijdschriften 

staan in het teken van een bepaalde stroming zoals het impressionisme, symbolisme of 

naturalisme. Ideologische tijdschriften dragen een bepaalde ideologische moraal uit. 

Voorbeelden hiervan zijn: Van onzen tijd (Katholiek), Ons Tijdschrift (Protestants) en De 

Nieuwe Tijd (socialistisch). Informatieve tijdschriften besteden meer aandacht aan de 

randgebieden rond de literatuur. Deze tijdschriften lijken meer op een magazine, bijvoorbeeld 

Passionate (Bakker, 1985: 12-13).  

Literaire tijdschriften ontstaan en verdwijnen. In de jaren tachtig en negentig van de vorige 

eeuw werden onder andere de volgende tijdschriften opgericht: jongerentijdschrift De Held in 

1984, poëzietijdschrift De zingende zaag in 1989, literair-wetenschappelijk tijdschrift 

Parmentier in 1991, prozatijdschrift Zoetermeer in 1994, literair-historisch tijdschrift De 

Parelduiker in 1996 en literair tijdschrift Bunker Hill in 1997. Daartegenover staat dat de 

literaire magazines Literatuur en Bzzletin, het lesbische tijdschrift Lust & Gratie en literair 

tijdschrift Maatstaf de afgelopen jaren het bijltje erbij neer hebben gegooid, evenals 

Zoetermeer overigens. De een zijn dood is de ander zijn brood, want waar een tijdschrift 

wordt opgeheven staat een nieuwe redactie alweer te trappelen om een tijdschrift op te 

richten.  

“10 januari 2005 – De wereld van het literaire tijdschrift is flink in beweging. Met 

Kreatief legt het derde3 Nederlandstalige literaire blad in korte tijd het hoofd in de 

schoot. Prometheus begint daarentegen komend voorjaar met Kinbote.” 

(www.boekblad.nl) 

De literaire tijdschriftenwereld is beweeglijk. Voordat ik in ga op de plaats van het literaire 

tijdschrift in het literaire veld definieer ik eerst het verschijnsel literair tijdschrift.  

 

1.2. Literaire tijdschriften onder de loep 

Er kan op twee manieren over het literaire tijdschrift worden gesproken. Ten eerste kan het 

verschijnsel literair tijdschrift worden geduid naar aanleiding van onderzoeken die ingaan op 

de specifieke eigenschappen van het tijdschrift. De definities die hieruit volgen gaan uit van 

                                                            
3 Eerder werden de literaire tijdschriften Literatuur en Bzzletin opgeheven door hun uitgever, respectievelijk 

Amsterdam University Press en Bzztôh. Kreatief is uit eigen beweging gestopt.  
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bepaalde criteria over de inhoud, de functie en de aard van het literaire tijdschrift. Ten tweede 

wordt beleidsmatig een onderscheid gemaakt tussen de verschillende literaire tijdschriften op 

basis van kwaliteit. Dit waardeoordeel wordt toegekend door het NLPVF die, om de 

subsidiegelden zo goed mogelijk te verdelen, de tijdschriften rangschikt.  

Het literaire tijdschrift heeft een aantal specifieke eigenschappen waardoor het zich 

onderscheidt van bijvoorbeeld dag- en weekbladen. In 1965 is door Fritz Schlawe onderzoek 

gedaan naar een aantal Duitse literaire tijdschriften: Literarische Zeitschriften. 1885 – 1910. 

Uit zijn onderzoek volgt de volgende definitie van literaire tijdschriften: 

“Man bezeichnet als Zeitschrift gewöhnlich ein Drückwerk, das in regelmäßigen 

Abständen erscheint und von einer Mehrheit von Verfassern herrührt, das sich nach 

Inhalt und Ton an einen bestimmten Personenkreis wendet, aber ohne sich an einen 

Ort oder an aktuelle Verhältnisse zu binden (= Periodizität, Kontinuität, Kollektivität, 

Standortfreiheit; bedingte Öffentlichkeit, bedingte Popularität, bedingte Aktualität und 

bedingte Universalität). Dabei besitzt besonderes die Kulturelle Zeitschrift große 

gesellschaftliche Bedeutung als Organ einer Gemeinschaft (oder eines Einzeln) mit 

dem Ziele der gesinnungsmässigen Gemeinschaftsbildung.” (F. Schlawe, 1965. 

Geciteerd in: Bakker, 1985: 13) 

Literaire tijdschriften verschijnen periodiek en worden gelezen in een vaste kring. In deze 

kring functioneert het literaire tijdschrift als spreekbuis van een kleine gemeenschap. In de 

definitie van Schlawe zijn literaire tijdschriften niet gericht op maatschappelijke actualiteit. 

Twintig jaar later wordt door Maarten van Buren (1985) een definitie opgesteld die veel 

overeenkomsten vertoont met de definitie van Schlawe. Van Buuren stelt dat er twee 

kenmerkende eigenschappen van het literaire tijdschrift zijn:  

“1. Literarische Zeitschriften sind kaum die Aktualität verpflichtet. Das es sich um 

monatliche, zweimonatliche oder sogar vierteljährliche Zeitschriften handelt, können 

sie sich auf die Gattungen verlegen (Lyrik, Essay), die über das Tagesinteresse 

hinausgeben. 

2. Zielgruppe der literarische Zeitschriften ist ein sehr kleine Publikum (von einigem 

hundert bis etwa 2500 Abonnementen), während das Publikum der Tages- und 

Wochenzeitungen mehr als das Hundertfache umfaβt. Damit hängt zusammen, daβ 

die literarischen Zeitschriften sich mit relativ unpopulären Gattungen wie Lyrik und 

Essay und mit debütierenden, unbekannten Autoren befassen können.” (Van Buuren, 

1985: 162) 
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Ook volgens Van Buuren hebben literaire tijdschriften in principe niets van doen met de 

dagelijkse actualiteit. Deze onafhankelijkheid van actuele gebeurtenissen vormt het grootste 

verschil met dag- en weekbladen, waarin de recensie en de column domineren. Dit zijn juist 

genres die sterk afhankelijk zijn van de actualiteit. In de recensie worden literaire werken 

 



besproken die onlangs verschenen zijn zodat de lezer op de hoogte wordt gebracht van de 

actuele literatuur. De column is een “regelmatige (min of meer kritische en op een vaste 

plaats verschijnende) bijdrage aan een krant of een weekblad, meestal ondertekend, een 

specifiek domein van het maatschappelijk leven becommentariërend of afwisselend de meest 

gevarieerde onderwerpen behandelend” (Van Dale, 1991). Columns springen vaak in op de 

actualiteit. In de column worden nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen of persoonlijke 

ergernissen van de auteur besproken, gericht op de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. 

Proza, poëzie of literaire essays hebben echter niets te maken met deze actualiteit. Proza en 

poëzie zijn per definitie fictioneel en in een literair essay kan een literair werk uit de achttiende 

eeuw uitgebreid besproken worden. 

“Die literarischen Beilagen folgen jedoch dem Profil der Tages- und 

Wochenzeitungen: Rezension und Kolumne sind auch hier dominant (18,6%, 7,9%), 

das Interview ist – relativ gesehen – etwas stärker vertreten (2,5%), aber der typisch 

‘literarischen’ Gattungen sind mit Erzählung und Essay sehr Schwach repräsentiert 

(3,5%, 0,6%), Lyrik fehlt gänzlich.” (Van Buuren, 1985: 160) 

Van Buuren toont aan dat ook de boekenbijlagen van dag- en weekbladen veel meer 

aandacht besteden aan de recensie en de column dan aan literaire bijdragen, zoals proza en 

literaire essays. Poëzie ontbreekt volledig in de bijlagen van de dag- en weekbladen. De 

onafhankelijkheid van de actualiteit van het literaire tijdschrift komt voort uit het periodiek 

verschijnen – maandelijks, tweemaandelijks of viermaandelijks – waardoor actuele 

onderwerpen niet aan bod hoeven te komen. In de definitie van Van Buuren richt het literaire 

tijdschrift zich voornamelijk op lyrische en essayistische uitingen en dan specifiek op 

debuterende, onbekende auteurs. Het literaire tijdschrift biedt deze groep 

publicatiemogelijkheden. Dit vindt ook Bakker: 

“Onder de tijdschriften valt het literaire tijdschrift op, doordat het in zijn ideale vorm, 

nieuwe poëzie, nieuw proza, kritieken en beschouwingen bevat en daardoor een 

hechte band kan onderhouden met produktie, kritiek en publiek.” (Bakker, 1985: 13) 

De mogelijkheden die het literaire tijdschrift aan nieuw jong talent biedt om zichzelf onder de 

aandacht te brengen, ziet Bakker als de brug tussen het publiek, de kritiek en de productie. 

Dit komt voort uit de aanname dat de specifieke functie van een literair tijdschrift kan worden 

omschreven door middel van de lezersgroep, de kleine club van geïnteresseerden, en de 

makers van het literaire tijdschrift, de redactieleden en de auteurs. De opvatting van de 

laatste groep klinkt door in het tijdschrift en het publiek koopt het tijdschrift alleen wanneer het 

zich met deze literatuuropvatting verwant voelt. Gesteld kan worden dat hoe extremer de 

literatuuropvatting van een literair tijdschrift, hoe kleiner het aantal abonnees (Bakker, 1985: 

14).  
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Volgens Schlawe en Van Buuren bestaat de doelgroep van de literaire tijdschriften uit een 

kleine groep geïnteresseerde lezers. In tegenstelling tot dag- en weekbladen die vaak 

beschikken over een groot lezerspubliek (Van Buuren, 1985: 162). Niet alleen de doelgroep 

van een literair tijdschrift is klein, maar ook het beschikbaar aantal auteurs dat voldoende 

kwaliteit of talent bezit om in de literair tijdschriften te publiceren, zo stelt Hugo Verdaasdonk 

(1989). Verdaasdonk wijt dit aan de regelmaat waarin de tijdschriften uitgebracht worden en 

aan de geringe omvang van Nederland en het Nederlandse taalgebied. 

“This periodicity has […] consequences. […] Literary magazines in a small country 

such as the Netherlands devote most of their pages to essays. Since a magazine’s 

(book length) issues are published in a steady rhythm, the group of contributors must 

be large and varying. Among literary authors, essayists constitute the largest group; 

the talent for writing non-fiction is more widespread than that for writing poetry, short 

stories or novels.” (Verdaasdonk, 1989: 215) 

Verdaasdonk stelt dat in een klein land de redactie van een literair tijdschrift slechts de 

beschikking heeft over een kleine groep literaire auteurs die een geschikte bijdrage kunnen 

leveren omdat er binnen een vaststaand tijdsbestek een nieuwe aflevering moet worden 

gevuld. De tijdschriften verschijnen met meer regelmaat dan dat er (nieuwe) auteurs zijn om 

(nieuwe) bijdragen te leveren. Volgens Verdaasdonk resulteert dit in een groter aantal non-

fictiebijdragen zoals literaire of maatschappijkritische essays. 

“In a small country such as the Netherlands, the dependence of a literary magazine 

on a large Group of contributors had a marked impact on its content. The body of 

authors of non-fiction texts always exceeds that of authors of fiction.” (Verdaasdonk, 

1989: 218) 

Hoewel één van de eigenschappen van literaire tijdschriften is dat zij in het teken staan van 

proza en poëzie, is het Nederlandstalige literaire tijdschrift grotendeels afhankelijk van 

essayistische bijdragen om de continuïteit van het tijdschrift te waarborgen. Hiermee 

onderscheidt een literair tijdschrift zich wel weer van dag- en weekbladen waarin vrijwel geen 

aandacht aan literaire essays wordt besteed (Verdaasdonk, 1989: 218-219). De literaire 

essays zijn aan de ene kant onmisbaar voor het voortbestaan van het literaire tijdschrift, aan 

de andere kant kan het grote aantal literaire essays ook de oorzaak zijn van de marginale 

positie van het literaire tijdschrift: 

“Dutch literary magazines contain predominantly essays, whereas the bulk of supply 

of literary books contains narrative prose. From a commercial point of view the literary 

magazine is of marginal interest. On account of these features it constitutes a special 

product. (Verdaasdonk & Seegers, 1991: 362) 
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Proza verkoopt bij het lezerspubliek, maar in de literaire tijdschriften wordt vooral veel 

aandacht besteed aan literaire essays. Volgens Verdaasdonk & Seegers zorgt dit 

commercieel gezien voor een marginale positie van het literaire tijdschrift. 

Naar aanleiding van bovenstaande kies ik de volgende definitie over het literaire tijdschrift. In 

dit onderzoek is een literair tijdschrift een bundeling van teksten met een bepaalde signatuur 

voor een klein, geïnteresseerd publiek. De aandacht in het literaire tijdschrift gaat primair uit 

naar (nieuwe) proza- en poëziebijdragen van zowel gevestigde auteurs als opkomend talent. 

Gezien het periodieke – maandelijks, tweemaandelijks, of per kwartaal – verschijnen van het 

literaire tijdschrift hoeft het tijdschrift geen aandacht te besteden aan de actualiteit. De inhoud 

van het literaire tijdschrift is naast proza en poëzie voor een groot deel gevuld met literaire 

essays. Er zijn verschillende literaire tijdschriften en deze verschillen niet alleen van elkaar 

qua inhoud, vormgeving en poëtica, maar ook in kwaliteit.  

 

1.3 Kwaliteit als keurmerk 

Om de vraag te beantwoorden hoe beleidsregels het bestaan van literaire tijdschriften 

beïnvloedt, sluit ik aan bij de manier waarop het NLPVF kwaliteit toekent aan het brede scala 

van literaire tijdschriften. Het NLPVF is als overheidsorgaan de belangrijkste 

subsidieverstrekker voor de literaire tijdschriften en maakt een onderscheid tussen de 

verschillende literaire tijdschriften. Het fonds rangschikt de literaire tijdschriften met het oog 

op de verdeling van de subsidiegelden in drie verschillende literaire categorieën.4    

1. Tijdschriften die de nadruk leggen op nieuw creatief werk, op de reflectie op 

literatuur of de vertaling van buitenlandse literatuur. 

2. Tijdschriften die de nadruk leggen op literatuur- en cultuurgeschiedenis. 

3. Algemeen-culturele tijdschriften met een duidelijke literaire component. De 

informatie over literatuur en de literaire teksten, waaronder essayistiek, dient meer 

dan 50 procent van het totale aantal pagina’s te beslaan. 

De volgorde van deze categorieën geeft een rangorde aan. De eerste categorie wordt gezien 

als het literaire tijdschrift in de meest pure zin van het woord en daarom moet deze categorie 

volgens het NLPVF de grootste blijven. Uit de categorisering blijkt dat er bij de meest pure 

vorm van het literaire tijdschrift, categorie 1, ruimte is ingebouwd voor essayistiek, reflectie op 

literatuur. Dit is een bevestiging van Verdaasdonks stelling dat het Nederlandstalige literaire 

tijdschrift veel ruimte beschikbaar stelt aan literaire essays. De essayistiek valt ook bij de 

derde categorie onder de literaire component, hoogstwaarschijnlijk wederom door het hoge 

                                                            
4 Subsidieregeling literaire tijdschriften, pg. 1. 
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aandeel van literaire essays in de literaire tijdschriften. Het NLPVF wil met deze 

categorisering het volgende stimuleren5: 

1. De vernieuwing van de letteren, de diepgaande analyse ervan en het behoud van 

de Nederlandse vertaaltraditie. 

2. Het besef van literaire traditie. 

3. Het denken over literatuur in een breder sociaal-cultureel kader 

Hieruit blijkt dat het NLPVF een belangrijke functie toekent aan het literaire tijdschrift in de 

literatuur. Door de tijdschriften te steunen hoopt het NLPVF een vruchtbaar en levendig 

literair veld te bevorderen. De tijdschriften worden niet alleen gerangschikt op inhoudelijke 

gronden. Een literair tijdschrift dat aanspraak wil maken op subsidie moet ook aan een aantal 

praktische criteria voldoen, zoals een acceptabele verkoopprijs of minimaal vier keer per jaar 

verschijnen. De continuering van de periodiciteit van het literaire tijdschrift is dus in de 

subsidieregeling vastgelegd, want: “Een tijdschrift kan zich heel wat permitteren, maar niet 

dat het niet verschijnt” (Bakker, 2002: 245). De regeling van het NLPVF gaat alleen over de 

Nederlandstalige literaire tijdschriften. Tijdschriften die zich richten op één taalgebied, anders 

dan het Nederlandse, komen niet voor subsidie in aanmerking. De uiteindelijke kwaliteit van 

een literair tijdschrift wordt bepaald door een commissie die het tijdschrift beoordeelt op grond 

van het belang van het tijdschrift voor het geheel van de Nederlandse letteren. Daarnaast 

bekijkt de commissie het letterkundig programma van het tijdschrift dat door de redactie van 

te voren is geëxpliciteerd. Ten slotte beoordeelt de commissie het tijdschrift in relatie tot de 

andere tijdschriften binnen dezelfde categorie. De status die aan het tijdschrift wordt 

toegekend, geldt voor een periode van drie jaar. Jaarlijks geeft de commissie een voorlopige 

beoordeling die een rol speelt bij de driejaarlijkse eindbeoordeling.6   

De kritiek van redacties en uitgevers op de kwaliteitswaardering gekoppeld aan de subsidie is 

dat het NLPVF, en dus de overheid, zich te veel bemoeit met de esthetische waarde van 

literatuur. Overheidsinmenging in de kunst of de literatuur wordt niet als iets positiefs gezien. 

Dit blijkt ook uit het standpunt van Bert de Groot tijdens een bijeenkomst in 1994 over de 

toekomst van het literaire tijdschrift naar aanleiding van een subsidiebeleidswijziging in 1993. 

Deze beleidswijziging heeft geleid tot het huidige subsidiebeleid waarbij de hoogte van het 

subsidiebedrag dat aan een literair tijdschrift wordt toegekend niet uitsluitend is gebaseerd op 

het exploitatietekort, maar ook op de kwaliteit van het tijdschrift. 

“Er zijn te veel tijdschriften. Het produktiefonds onderneemt een poging er iets aan te 

doen. Het heeft voor de toekenning van subsidie een kwaliteitsoordeel ingebracht. De 

overheid treedt op als scherprechter, weliswaar door een deskundige commissie, 
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5 Subsidieregeling literaire tijdschriften, pg. 1. 
6 Subsidieregeling literaire tijdschriften, pg. 3. 

 



maar er wordt een literair oordeel geveld met financiële consequenties. Hoewel ik 

geen betere weg weet, is dat per se een slechte zaak.” (Bert de Groot, 1994. In: N.N., 

1994) 

Waardetoekenning aan kunst en cultuur is altijd subjectief. Toch probeert het NLPVF een zo 

objectief mogelijk waardeoordeel te geven doordat een commissie van experts de van te 

voren vastgestelde kenmerken van het literaire tijdschrift bekijkt en beoordeelt. Ik volg deze 

indelingscriteria in dit onderzoek. 

Opmerkelijk is dat, zoals Bert de Groot al aangeeft, de literaire wereld over het algemeen wel 

kritiek uit op bemoeienissen vanuit de overheid, maar zelf geen alternatief weet. De 

tijdschriften hebben de subsidies van de overheid in vrijwel alle gevallen nodig om het hoofd 

boven water te houden. De wens om kwalitatief onafhankelijk en daarnaast financieel 

afhankelijk te zijn van de overheid, gaat niet met elkaar samen en is voor redactieleden 

moeilijk te accepteren. Bakker stelt in 2002 dat redactieleden en uitgevers over de inzet van 

de overheid om de literaire tijdschriften te behouden niets te klagen hebben. Het NLPVF 

bekommert zich, volgens Bakker, om de literaire tijdschriften waardoor het bestaan van de 

meeste tijdschriften gewaarborgd is. 

“Over belangstelling van de zijde van de overheid kunnen de tijdschriften in 

Nederland […] toch niet te veel te mopperen hebben. Jaarlijks is er de kwalitatieve 

beoordeling en onderlinge vergelijking met het oog op de tegemoetkoming in de 

distributie- en exploitatiekosten. Er zijn promotiesubsidies voor de bibliotheken. Een 

indirecte subsidie van de individuele abonnee was er in Nederland tot voor kort ook, 

maar deze is verdwenen bij de fiscale herziening.” (Bakker, 2002: 494-450)  

Het NLPVF probeert de tijdschriften te ondersteunen waar dat mogelijk is. Wanneer wordt 

geconstateerd dat het niet goed gaat met de literaire tijdschriften wordt er gewacht door 

redacties en uitgevers op een anticiperend NLPVF alvorens zij zelf actie ondernemen. De 

redacties en uitgevers nemen een passieve houding aan ten opzichte van het fonds. Een 

voorbeeld van deze houding is terug te zien in de subsidieaanvragen. De formulieren worden 

door het NLPVF opgestuurd naar de redacties in plaats van dat redacties zelf een formulier 

aanvragen. Vrijwel alle redacties leveren vervolgens de formulieren veel te laat en soms zelfs 

onvolledig in bij het NLPVF. Deze gang van zaken heeft tot op heden geen consequenties 

voor de subsidietoewijzing.    

In de volgende paragraaf wordt de positie van het literaire tijdschrift in de literaire wereld 

besproken aan de hand van de ‘Six constraints’-theorie van de kunstsocioloog Richard 

Peterson. Wellicht ontstaat hierdoor ook meer inzicht in de passieve houding van de redacties 

en uitgevers tegenover de Nederlandstalige literaire tijdschriften en het NLPVF. 
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1.4 De ‘Six contraints’ en het Nederlandstalige literaire tijdschrift 

De definitie van de literaire tijdschriften die ik hanteer is onder andere gericht op de omgeving 

van het literaire tijdschrift. Zo zijn een klein publiek en het feit dat de tijdschriften geen 

aandacht besteden aan de actualiteit duidelijke omgevingsfactoren die de aard van het 

literaire tijdschrift bepalen. De Amerikaanse kunstsocioloog Richard Peterson houdt zich 

bezig met empirisch sociaalwetenschappelijk onderzoek waarbij aandacht wordt besteed aan 

de omgeving van een kunstwerk. Hij legt de nadruk op de sociale context van 

cultuurproductie en doet afstand van het idee dat de kunstenaar alles bepaalt. Peterson 

benadert kunst vanuit het productiestandpunt dat kunst moet worden gemaakt. Dit sluit aan 

bij mijn definitie van het literaire tijdschrift waarbij ingegaan wordt op verschillende factoren 

die ervoor zorgen dat een tijdschrift een literair tijdschrift is.  

Peterson stelt dat kunst er niet zomaar is, maar wordt gecreëerd, geproduceerd en 

gedistribueerd. Dat een object kunst wordt, komt door bepaalde conventies die in de 

desbetreffende kunstwereld gelden en de materialen en bronnen die beschikbaar zijn.  

“The production of culture approach recognizes that art is created, produced, and 

distributed. […] It is shaped by the conventions of the art world, and by the available 

materials and resources. Art, which we normally think of as somehow sacred or 

divorced from mundane concerns, is highly tied up with practicality, money, and 

commerce. This is as true for the fine arts as it is for the “media” arts, and has always 

been true.” (Alexander, 2003: 80) 

Peterson verlegt de aandacht van de kunstenaar naar de omgeving waardoor de kunstwereld 

beter is te beschrijven en te bevatten. In het artikel “Six contraints on the production of literary 

works” beschrijft Peterson zijn ‘Six constraints’-theorie. Hij ziet kunstproducten als de uitkomst 

van het op elkaar inwerken van een aantal factoren, die door hem constraints 

(randvoorwaarden) worden genoemd: niet-artistieke, maatschappelijke factoren functioneren 

als beperkende omstandigheden.  

“The production of culture perspective, explicated here, takes as its point of departure 

the observation that the nature and content of symbolic products, such as literary 

works, are significantly shaped by the social, legal and economic milieux in wich they 

are created, edited, manufactured, marketed, purchased and evaluated. Thus, while 

the perspective is rooted in economic, industrial, and organizational analyses, its 

intent is to illuminate the political and ideological implications inherent in the workings 

of the production process.” (Peterson, 1985: 46) 

De zes factoren die een rol spelen bij de productie van literair werk zijn: technologie, recht, 

industriële structuur, organisatiestructuur, beroepscarrières en markt. Deze factoren werken 

voortdurend samen en beperken of beïnvloeden alleen of gezamenlijk literaire expressie. 
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“First, the six constraints typically influence an art world in interaction with each other. 

[…] Second, use of the term ‘constraint’ should not be construed as implying that law, 

technology, etc. are simply imposed from outside the literary world. Quite the 

contrary, the various interests within the world of literary actively support or contest 

with each other to shape, implement, or oppose the influence of one constraint or 

another.” (Peterson, 1985: 47)   

De literaire wereld wordt beïnvloed door de wisselwerking tussen deze factoren. Peterson 

benadrukt dat de factoren niet gezien moeten worden als factoren die alleen buiten de 

literaire wereld functioneren. Volgens Peterson creëren de zes factoren gezamenlijk de 

grenzen, de randvoorwaarden, waarin een literair werk in het huidige literaire veld 

functioneert. 

Er bestaat kritiek op de benaderingswijze van Peterson. Zo vinden sommige critici dat 

Peterson negeert wat kunst zo speciaal maakt en zich daardoor onderscheidt van andere 

(gebruiks)producten: “production of culture theorists [ignore] what is special about art, what 

distinguishes it from the production of automobiles or shoes” (Alexander, 2003: 80. Geciteerd 

in: Peterson & Anand, 2004: 326). Peterson behandelt puur de instituties die om een 

kunstwerk heen functioneren en waardoor een kunstproduct wordt gecreëerd. Hij besteedt 

geen aandacht aan de esthetische waarde van een kunstwerk.  

“What is important about art, popular culture, and the other foci of the production 

perspective is that they provide techniques for researching the constructed nature of 

collective representations, values, and the other aspects of culture.” (Peterson & 

Anand, 2004: 327) 

Ik gebruik de ‘Six constraints’-theorie in dit onderzoek als een zoeklicht om de veranderende 

randvoorwaarden van het literaire tijdschrift in kaart te brengen. De zes verschillende factoren 

worden behandeld om de vraag te beantwoorden wat de huidige positie is van het literaire 

tijdschrift in het huidige literaire veld. Zoals Peterson en Anand aangeven is de ‘Six 

constraints’-theorie voor mij een instrument waarmee handvatten worden geboden om een 

kunstwereld te beschrijven, de literaire in dit geval.  
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Techniek 

Nieuwe technieken hebben sinds de negentiende eeuw de distributie en de productie van de 

literaire tijdschriften veranderd. Volgens Peterson hebben technologische vernieuwingen 

voornamelijk invloed op het vergroten van het bereik van (literaire) teksten. Technologische 

innovaties, zoals de drukpers in 1885 en de typemachine in 1958, hebben de kosten om 

(literaire) teksten te publiceren om laag gebracht. Een tijdschrift kan al worden gemaakt 

wanneer een redactie in het bezit is van een type- en stencilmachine (Vaessens, 2005). Een 

voorbeeld hiervan is het literaire tijdschrift Barbarber dat in de jaren zestig werd gemaakt door 

 



de literaire groepering de Zestigers. Thomas Vaessens (2005) stelt dat de technologische 

innovatie ervoor zorgde dat “een stel onvermogende jongeren op eigen houtje een tijdschrift 

deden verschijnen” (Vaessens, 2005).  

De nieuwe technologieën, na de drukpers en de stencilmachine, bevorderen volgens 

Peterson een andere vorm van communicatie, namelijk oraal en visueel. De geschreven tekst 

moet de concurrentie aangaan met de nieuwe massamedia.  

“These new technologies include photography, radio, the phonograph, movies and 

television. While books and magazines were the mass medium of communication 

hundred years ago, the form of written communication has continually had to adapt to 

meet the competition form the oral/visual media for people’s time and money.” 

(Peterson, 1985: 48)    

Uit bovenstaand citaat kan worden opgemaakt dat Peterson de nieuwe technologieën als een 

bedreiging ziet voor het geschreven en gedrukte woord. Het internet, één van de 

invloedrijkste technologische vernieuwingen van de afgelopen decennia, wordt nog niet 

genoemd door Peterson, aangezien hij halverwege de jaren tachtig niet kon voorzien wat 

voor invloed deze technologische vernieuwing op de maatschappij zou hebben. In 

tegenstelling tot de andere nieuwe technologieën die Peterson noemt, zoals fotografie, film en 

televisie, werkt het internet mijn inziens zowel voor als tegen het geschreven en gedrukte 

woord. Aan de ene kant zorgt het internet ervoor dat teksten door iedereen te allen tijde 

verspreid en gelezen kunnen worden, mits men dezelfde taal spreekt. Het bereik van teksten 

groeit exponentieel evenals het gemak om een tekst te publiceren. Aan de andere kant 

bedreigt het internet de papierenindustrie, want er komt geen drukker of uitgever meer bij het 

proces kijken.  

Het internet is bedreigend voor het literaire tijdschrift in de vorm van de zogenaamde e-zine, 

een elektronisch tijdschrift. Een e-zine is gratis toegankelijk waardoor de drempel met het 

publiek aanzienlijk wordt verlaagd. De e-zine maakt gebruik van de mogelijkheden die het 

internet biedt, zoals een hogere vorm van interactie met het publiek en een groter 

publieksbereik.  

“Binnen de elektronische kronieken en tijdschriften wordt uiteraard heel wat plaats 

ingeruimd voor de publicatie van onuitgegeven creatief werk. Het internet treedt hier 

op als een soort forum dat sneller, breder en interactiever is dan de traditionele 

gedrukte tijdschriften.” (Baetens & De Geest 2007: 170)     
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Veel redacties van papieren tijdschriften zijn zich bewust van de impact en het bereik van 

internet, maar hebben nog geen kennis en kunde om zich zowel op papier als op het internet 

te manifesteren. Het Vlaamse literaire tijdschrift De Brakke Hond lijkt hierin een uitzondering 

doordat de redactie de teksten die in het papieren nummer verschijnen ook op het internet 

aanbiedt. Een andere voorloper is Meander Magazine dat zoals de redactie zelf stelt, “al 

 



sinds 1995 laat zien dat internet en literatuur samen kunnen gaan” 

(www.meanderstichting.info). Het publiek kan zich abonneren op de tweemaandelijkse 

uitgaven van Meander Magazine dat dan kosteloos in de inbox van de lezer verschijnt.  

E-zines blijven tot op heden een uitzondering op de regel. Doordat de selectiedrempel lager 

is, komt dat de kwaliteit van de bijdragen niet altijd ten goede (Baetens & De Geest, 2007: 

170). Er bestaat bovendien ook nog geen subsidiesysteem voor de e-zine waaruit opgemaakt 

kan worden dat deze nog niet zijn geïnstitutionaliseerd.  

Langzaamaan reageren de redacties van de papieren tijdschriften op de mogelijkheden die 

het internet biedt, maar de aanvullende websites van de traditionele papieren tijdschriften, als 

het er één heeft, laten vaak qua vormgeving en inhoudelijke diepgang te wensen over. Terwijl 

bij de papieren versie de vormgeving en inhoud per nummer uitgebreid aandacht krijgen. De 

internetsites van de meeste papieren tijdschriften zijn daarbij vrijwel altijd informatief: er is 

informatie te vinden over de geschiedenis van het tijdschrift en in beperkte mate wordt de 

verkoop gestimuleerd doordat het publiek via internet papieren nummers van het tijdschrift 

kan bestellen.  

  

Recht 

Peterson spreekt van de constraint recht als wetten en regels die de financiële en esthetische 

randvoorwaarden waarin literatuur zich kan ontwikkelen, beïnvloeden:  

“Statute law and administrative codes shape the financial and aesthetic conditions 

within literature can develop.” (Peterson, 1985: 55)  

Het auteursrecht is bijvoorbeeld één van de randvoorwaarden waarbinnen de literatuur in 

Nederland zich ontwikkelt. Een andere randvoorwaarde in Nederland is de vaste boekenprijs. 

Deze regels die opgelegd worden door de overheid beschermen auteurs en uitgeverijen. Bij 

de Nederlandstalige literaire tijdschriften kan het subsidiesysteem dat voor de Nederlandse 

letteren bestaat als een randvoorwaarde worden gezien. Het NLPVF is één van de fondsen 

die (financiële) mogelijkheden creëert voor literatuur om zich te ontwikkelen. Het fonds heeft 

een speciaal beleid voor literaire tijdschriften en speelt een belangrijke rol in het voortbestaan 

ervan. Het huidige subsidiebeleid is gebaseerd op een tekortfinanciering. Er wordt door het 

NLPVF een bepaald percentage van het exploitatietekort gedekt: 65 procent of 40 procent. 

Het resterende tekort wordt aangevuld door de uitgever. Het subsidiebeleid van de overheid 

zorgt ervoor dat de literaire tijdschriften uitgegeven kunnen worden. Zonder subsidie zou het 

uitgeven van tijdschriften, in ieder geval voor een groot deel van de op dit moment 

gesubsidieerde tijdschriften, onmogelijk zijn.  

Naast de financiële ondersteuning voor de redacties van het literaire tijdschrift, probeert het 

NLPVF ook de bewegingsvrijheid van het literaire tijdschrift te vergroten. In een poging meer 
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bekendheid aan de literaire tijdschriften te geven, is een internetsite ontwikkeld waarop de 

Nederlandstalige literaire tijdschriften zijn verenigd. Vanaf de website van het NLPVF kan de 

bezoeker doorklikken naar een overzichtspagina van de gesubsidieerde Nederlandstalige 

literaire tijdschriften.   

Het NLPVF beschermt als overheidsinstelling het voortbestaan van de Nederlandstalige 

literaire tijdschriften. 

 

Organisatiestructuur 

Veranderingen in de organisatiestructuur hebben, volgens Peterson, effect op de producten 

die binnen de organisatie gemaakt worden:  

“[…] Organizational structure of publishing industries affects what is produced. 

Organizational structure also affects the development of the careers of creative 

people in publishing and this in turn influences what gets produced.” (Peterson, 1985: 

53) 

Peterson benadrukt dat de veranderingen niet alleen effect hebben op de producten die 

binnen een organisatie gemaakt worden, maar ook op de carrières van creatieve uitgevers en 

uitgeverijmedewerkers.  

In Nederland is door de concernvorming onder Nederlandse uitgeverijen de positie van het 

Nederlandstalige literaire tijdschrift veranderd. Het tijdschrift was eerder het visitekaartje van 

de uitgeverij. Verdaasdonk stelt in 1989 dat een belangrijke functie van het literaire tijdschrift 

is het toekennen van een zekere literaire reputatie aan een literaire uitgeverij. Het feit dat een 

uitgever beschikt over een literair tijdschrift betekent dat de desbetreffende uitgever open 

staat voor nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en ruimte biedt waarin nieuwe 

ontwikkelingen kunnen gedijen. 

“For a publisher, a literary magazine provides an opportunity to divulge work by 

authors some of whom eventually achieve book publications; moreover, publishing a 

literary magazine adds to a firm’s reputation of being favorable inclined towards new 

developments in literature.” (Verdaasdonk, 1989: 221)  

Tegenwoordig wordt er echter zo min mogelijk geld uitgegeven aan verlieslijdende 

onderdelen. De concernvorming zorgt voor een andere plaats van de redactie van het literaire 

tijdschrift in de organisatie. De uitgeverijen zijn gegroeid en de literaire tijdschriften zijn nog 

maar kleine onderdelen van een groter geheel. Maarten Asscher noemt dit “chique 

onverschilligheid” van de uitgeverijen, die de “teloorgang van het literaire tijdschrift op zijn 

minst gedeeltelijk in de hand […] werkt” (Asscher, 2005). De verandering van prioriteit in een 

uitgeverij heeft effect op het literaire tijdschrift, want de inzet van redactieleden wordt minder 
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beloond. Maarten Asscher denkt dat wanneer uitgeverijen iets meer geld zouden investeren 

in de literaire tijdschriften dit zichzelf ook gaat terugbetalen. 

“Als uitgeverijen er het geld voor over zouden hebben om het werk aan een literair 

blad tenminste door een professionele half-time redactiesecretaris te laten verrichten 

en als de verkoop van de desbetreffende uitgeverijen er werkelijk zin in hadden om 

van die kleine projecten als een (nieuw) tijdschrift, een themanummer of een 

incidentele samenwerking met een literaire organisatie een succes te maken, dan 

zouden tijdschriften best een voldoende geslaagd onderdeel van de uitgeverij kunnen 

blijven uitmaken.” (Asscher, 2005)    

De uitgeverijen besteden minder aandacht aan de literaire tijdschriften en veel van de 

redactieleden werken op vrijwillige basis. Een enkele keer is de redactiesecretaris een 

betaalde kracht, zoals bij De Gids. De desinteresse van een uitgeverij zorgt niet voor een 

florerend literaire tijdschrift en op de huidige manier kost het literaire tijdschrift de uitgeverij 

geld en de redacteur tijd.   

 

Industriële structuur 

De industriële structuur heeft te maken met het aantal organisaties dat zich in hetzelfde 

gebied begeeft en dus dezelfde belangen heeft.  

“Industry structures has to do with the number of relative size of firms in the marketing 

producing aesthetic products.” (Peterson, 1985: 50)  

De bedrijvigheid rond een esthetisch product beïnvloedt het product. Niet alleen zijn de 

literaire organisaties gegroeid, ook de literaire industrie is gegroeid. De uitgever is niet meer 

de enige partij die zich met boeken bemoeid. Er zijn tegenwoordig veel meer initiatieven 

waardoor de industriële structuur voor uitgeverijen gecompliceerder wordt. Er worden literaire 

en artistieke evenementen georganiseerd waar auteurs een podium wordt geboden en de 

mogelijkheid krijgen in contact te komen met andere kunsten. In Nederland worden het hele 

jaar door literaire festivals georganiseerd, zoals crossing border, de nacht van de poëzie, 

festival mooie woorden, weerwoord en winternachten. Dit is slechts een kleine greep uit de 

vele festivals die er in Nederland zijn. 

Festivals worden meestal niet georganiseerd door schrijvers, maar door een speciale 

organisatie die schrijvers uitnodigt om deel te nemen. Toch zijn er ook initiatieven die door 

auteurs ondernomen worden met voornaamste insteek om zichzelf onder de aandacht te 

brengen. Susan Smit besteedt in 2006 tijdens de jaarlijkse diploma-uitreiking van de 

Opleiding Uitgeverij van VOB-Boekacademie aandacht aan de nieuwe schrijver.  

“De nieuwe schrijver zit niet meer alleen in een studeerkamer, maar ook niet in een 

ivoren toren. De afstand tussen de lezer en de nieuwe schrijver is klein. Hij steekt 
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veel tijd in het opbouwen en in stand houden van een relatie met het lezerspubliek, 

via persoonlijk getoonzette interviews, lezingen in het land en signeersessies. En, 

uiteraard, een website met weetjes, weblogs, deleted scènes uit het manuscript, 

booktrailers en de mogelijkheid om met de auteurs te mailen. Zie het als een vorm 

van moderne klantenbinding.” (Smit, 2006)      

Deze nieuwe schrijver is commerciëler ingesteld, probeert een boek zelf aan de man te 

brengen en besteedt uitgebreid aandacht aan het publiek, de fans. Schrijvers verenigen zich 

in schrijverscollectieven zoals Writers on heels of Nightwriters. Susan Smit maakt deel uit van 

beide collectieven. Writers on heels is door Susan Smit en Siska Mulder opgericht en vormt 

een collectief van alleen vrouwelijke auteurs die er niet voor terugdeinzen “hun literatuur met 

de nodige zwier te presenteren” (www.siskamulder.nl). Nightwriters is een theatershow 

waarin drie auteurs zichzelf presenteren. De theatershow is bedacht door Raymond van de 

Klundert, beter bekend als KLUUN, en is een kruising tussen een toneelvoorstelling, talkshow 

en concert.   

“Nightwriters is opgericht om literatuur in de breedste zin van het woord, van A.F.Th. 

van der Heijden tot Maarten Spanjer, te populariseren. Om te laten zien dat literatuur 

leuk is en dat schrijvers leuk zijn als ze op een podium staan.” (Raymond van der 

Klundert op: http://www.eventview.nl/) 

Auteurs stappen letterlijk het podium op. Deze commerciëlere houding van auteurs is ook 

terug te zien in de websites van auteurs, die in vergelijking tot de websites van de meeste 

uitgeverijen erg uitgebreid zijn. Auteurs hebben begrepen wat uitgeverijen nog moeten leren: 

publiciteit genereren is belangrijk.    

Uitgeverijen en redacties van literaire tijdschriften gaan veel te weinig in deze ontwikkeling 

mee waardoor zij hun positie in de literaire industrie verliezen. Een auteur als KLUUN krijgt het 

voor elkaar om een bestseller op de markt te zetten en een zaal ter grootte van Panama in 

Amsterdam vol te krijgen. Daar staat het lezerspubliek voor open, maar de literaire 

tijdschriften verdwijnen naar de achtergrond mede door opkomst van de nieuwe initiatieven 

en omdat uitgevers niet investeren in een goed promotieplan. 

 

Markt 

Peterson ziet het lezerspubliek van literatuur als de markt. Deze markt is beïnvloedbaar door 

potentiële lezers te identificeren.  

“The ways in which potential readers are identified and measured as markets directly 

influence what will be produced.” (Peterson, 1985: 55)     
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In Nederland wordt geen gebruik gemaakt van het beïnvloeden van de markt, zoals Peterson 

dit beschrijft. Er worden door de redacties van de literaire tijdschriften geen 

 



doelgroeponderzoeken gehouden omdat de redacties uit willen gaan van hun eigen signatuur 

in plaats van de vraag van het geïnteresseerde publiek als uitgangspunt te nemen. 

Tijdschriften zijn volgens Harold Polis te veel op zichzelf en te weinig naar hun omgeving 

gericht. 

“Tijdschriften zijn van nature intens met zichzelf bezig, maar het belang van een blad 

wordt ook bepaald door de draagkracht ervan. Er bestaat een publiek voor boeken, 

literatuur en tijdschriften. Alleen vinden publiek en medium elkaar onvoldoende.” 

(Polis, 2007. In: Rinckhout, 2007)  

In Vlaanderen is wel onderzoek gedaan door het Vlaams Fonds voor de Letteren, een zelfde 

soort organisatie als het NLPVF. Het Vlaams Fonds voor de Letteren heeft een enquête 

gehouden onder lezers van de gesubsidieerde Vlaamse literaire tijdschriften. Dit onderzoek is 

opgezet om het profiel, leesgedrag, receptie en verwachtingen van het lezerspubliek van de 

literaire tijdschriften te leren kennen (Tournicourt & Van Balen, 2007). Uit de lezersenquête, 

waarvan er 10.200 exemplaren werden verspreid en er 626 ingevulde formulieren 

terugkwamen, blijkt dat in Vlaanderen de gemiddelde lezers van literaire tijdschriften 48 jaar 

is, man en geïnteresseerd in cultuur. De belangrijkste functie die wordt toegeschreven door 

het lezerspubliek aan de literaire tijdschriften is het introduceren van nieuw talent. 

Tegelijkertijd vraagt de lezers ook om meer essays, recensies en aandacht voor buitenlandse 

literatuur. De Vlaamse lezer geeft aan de tijdschriften te lezen als aanvulling op de 

boekenbijlagen van de dag- en weekbladen omdat de tijdschriften dieper ingaan, meer ruimte 

bieden aan literatuur en gedetailleerder zijn. (Rogiers, 2007) 

In Nederland is een dergelijk grootschalig onderzoek nog niet gedaan ondanks dat de markt 

waarin de Nederlandstalige literaire tijdschriften op dit moment verzadigd lijkt. De 

Nederlandstalige literaire tijdschriften richten zich op een klein, geïnteresseerd publiek, 

zonder precies te weten wat de doelgroep van het desbetreffende tijdschrift verwacht of hoe 

de doelgroep te bereiken is.  

 

Beroepscarrières 

De beroepscarrières in de literatuur- en cultuursector zijn niet zo duidelijk te definiëren zoals 

in het leger of in een grote onderneming waarbij een carrière lineair aan de hiërarchie in een 

organisatie loopt. Peterson stelt: 

“Careers, in this sense, are easily identified in the military, the Catholic Church, and 

for managers of large corporation, but they are not so predictable in occupations that 

are evaluated in terms of individual creativity (Moulin, 1983). Both predictable and 

unpredictable career-lines are to be found in a literary world […].” (Peterson, 1985: 

53) 
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Een auteur heeft, zoals Peterson al stelt over carrières in de literatuursector, een 

onvoorspelbaar carrièreverloop. Een auteur kan niet solliciteren op een debuut en heeft geen 

garantie voor eventuele doorgroeimogelijkheden, zelfs niet als de auteur zich herhaaldelijk 

heeft bewezen. De literaire tijdschriften wordt een rol toebedeeld in het carrièreverloop van 

een auteur, blijkt uit de definities over literaire tijdschriften opgesteld door Schlawe en Van 

Buuren. Één van de eigenschappen van het literaire tijdschrift is namelijk dat het nieuwe 

literaire teksten aanbiedt van jong, literair talent. Dit wordt de kweekvijverfunctie van het 

literaire tijdschrift genoemd en in het volgende hoofdstuk zal hier meer aandacht aan worden 

besteed. 

Een redacteur doorloopt een meer voorspelbaar carrièrepad dan een auteur, want een 

redacteur kan binnen een uitgeverij wel het standaardtraject doorlopen waarbij geleidelijk 

steeds meer verantwoordelijkheden horen. 

Van Rees, Janssen en Verboord (2006) tonen ontwikkelingen die het carrièrepad van een 

auteur tegenwoordig aanzienlijk bemoeilijken. Zij noemen onder andere het teruglopen van 

de kans op steun in het kader van het cultuurbeleid van de overheid. Dit beleid richt zich 

steeds meer op cultureel ondernemerschap. Daarnaast is de kans op redactionele 

begeleiding klein en versmalt de aandacht van de literatuurkritiek tot alleen aandacht voor 

enkele toppers. De media-aandacht concentreert zich de laatste jaren steeds meer op 

vertaalde auteurs. Een belangrijke ontwikkeling die Van Rees, Janssen en Verboord 

aanstippen is het verlies aan functie en prestige van de literaire tijdschriften, die volgens hen 

tot in de jaren tachtig nog functioneren als kweekvijver voor nieuw talent. Van Rees, Janssen 

en Verboord leggen de oorzaak van de afnemende functie en prestige van het literair 

tijdschrift bij de oprukkende publiekstijdschriften.  

“[…] maar door het almaar uitdijende aanbod van publieks- en special interest 

tijdschriften en de toegenomen mogelijkheden voor auteurs om zich als veel beter 

betaalde columnist of criticus binnen de dagbladpers te manifesteren, kost het 

redacties van literaire tijdschriften steeds meer moeite om zowel lezers als auteurs te 

rekruteren.” (Van Rees, Janssen & Verboord, 2006. In: Dorleijn & Van Rees, 2006: 

276)    

Auteurs van spraakmakend proza zoals Arnon Grunberg en Ronald Giphart worden door dag- 

en weekbladen aangetrokken om columns te schrijven. De auteurs krijgen hierdoor meer 

naamsbekendheid onder een groter publiek en beter betaald dan bij de literaire tijdschriften. 

Het literaire tijdschrift lijkt niet meer de eerste stap naar een literaire carrière omdat jong talent 

graag langere tijd onder de aandacht blijft en als uiteindelijke doel toch het publiceren van 

een boek hebben (Verdaasdonk, 1989).  
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1.5. Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de aard en de plaats van het literaire tijdschrift in de literaire wereld 

behandeld. Literaire tijdschriften zijn vaak het theoretische, kritische en creatieve middelpunt 

van een stroming en hebben een sterk programmatische inslag. Sinds de oprichting van het 

oudste literaire tijdschrift De Gids in 1837 is er een kleurrijk geheel ontstaan van verschillende 

literaire tijdschriften met allemaal een eigen signatuur. Het aantal tijdschriften is wisselend en 

continu in beweging, want waar het ene tijdschrift verdwijnt, ontstaat de volgende alweer. 

Het literaire tijdschrift is in paragraaf 1.1 geduid naar aanleiding van definities van Schlawe, 

Van Buuren en Verdaasdonk waarbij het belang van de literaire tijdschriften voor jong literair 

talent wordt benadrukt. Verdaasdonk schrijft onder andere het grote aandeel van 

essayistische bijdragen in het literaire tijdschrift toe aan het periodiek verschijnen van het 

literaire tijdschrift en daarnaast de geringe omvang van Nederland en het Nederlandse 

taalgebied. Bovendien vermoedt hij dat de marginale positie van het literaire tijdschrift wordt 

veroorzaakt door het essayistische karakter van de literaire tijdschriften. Het is immers proza 

dat goed verkoopt. Bakker stelt dat de literatuuropvatting van het tijdschrift te maken heeft 

met het aantal abonnees: hoe extremer de literatuuropvatting, hoe kleiner de 

abonneeaantallen.  

De zes factoren van Peterson laten hoe de randvoorwaarden het functioneren van het 

Nederlandstalige literaire tijdschrift beïnvloeden. De opkomst van het internet dwingt de 

redacties van de literaire tijdschriften te vernieuwen. Het literaire tijdschrift verliest 

langzaamaan de functie als toevoer van literair talent naar uitgevers, want het belang van het 

literaire tijdschrift voor jong literair talent neemt af. Dit komt ondermeer door de opkomst van 

publieks- en special interest tijdschriften, maar ook door de e-zine, die nieuwe deuren voor 

talent opent. De verandering in de industriële en organisatiestructuur stelt de positie van het 

literaire tijdschrift in de literaire wereld ter discussie. Auteurs trekken vaker hun eigen plan, 

omdat uitgeverijen geen aandacht besteden aan publiciteit. Bij de literaire tijdschriften is 

überhaupt geen sprake van een promotieplan. De markt, het lezerspubliek, wordt in 

onvoldoende mate onderzocht, waardoor onduidelijkheid heerst over wat het lezerspubliek 

verwacht van een literair tijdschrift. Het NLPVF heeft het goed met de literaire tijdschriften  

voor en onderneemt activiteiten om het tijdschrift onder de aandacht te brengen en stelt 

bijvoorbeeld regels op waardoor literaire tijdschriften subsidie kunnen ontvangen om hun 

voortbestaan te ondersteunen. Die aandacht is ook nodig, want het literaire tijdschrift is in het 

literaire veld niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. De passieve houding, zoals blijkt uit 

dit hoofdstuk, van redacties en uitgeverijen werkt hierbij zeker niet mee.   

    

    

26 



Hoofdstuk 2 

 

Discussie over het literaire tijdschrift 

 

Het Nederlandstalige literaire tijdschrift functioneert binnen de randvoorwaarden van de 

omgeving. De redacties en uitgevers van literaire tijdschriften zijn de laatste jaren weinig 

innovatief geweest. Meningen over de literaire tijdschriften en de functie zijn er te over, maar 

ondertussen dalen de abonneeaantallen.7 Tijdens een prijsuitreiking van de Hollands 

Maandblad Schrijversbeurzen ter waarde van tweeduizend euro om jong, opkomend talent te 

steunen worden de gelukkige prijswinnaars, Krijn Peter Hesselink (poëzie) en Thijs de Boer 

(proza) kort geïnterviewd.8  

“Ik durfde het net niet zo goed te zeggen toen Bastiaan9 uitsprak dat we uiteraard 

allemaal geabonneerd zijn op Hollands Maandblad, maar ik ben niet geabonneerd op 

Hollands Maandblad.” (Krijn Peter Hesselink, april 2008) 

“Ik kom hier af en toe en dan zie ik hem hier10 liggen en dan jat ik hem altijd wel mee. 

Ik lees hem wel af en toe, maar niet standaard.” (Thijs de Boer, april 2008) 

Beide auteurs voelen zich allicht vereerd door het winnen van de schrijversbeurs, 

tweeduizend euro is een goed steuntje in de rug, maar ze zijn allebei niet geabonneerd op het 

literaire tijdschrift. Hieruit blijkt de verwijdering van jonge auteurs van het literaire tijdschrift die 

bij de bespreking van het literaire tijdschrift door middel van de zes factoren van Peterson al 

aan het licht is gekomen. Toch omschrijft Bastiaan Bommeljé Hollands Maandblad als een11: 

“ […] Ontmoetingsplaats van jong talent, beginnende schrijvers en dichters, 

gevestigde namen en ook beeldende kunstenaars en dat geeft een geeft een hele 

aardige, soms explosieve, soms tintelende en altijd bruisende mix die in mijn ogen 

althans een wat breder en verrassender palet biedt dan veel andere bladen in de 

literaire tijdschriftensector.” (Bastiaan Bommeljé, februari 2008)  

27

                                                           

Wanneer er wel wordt gepubliceerd, maar het tijdschrift wordt vrijwel niet gelezen, waar vindt 

de ontmoeting die Bastiaan Bommeljé suggereert dan plaats? Wat is de feitelijke stand van 

zaken met betrekking tot de literaire tijdschriften? Hoeveel abonnees hebben de literaire 
 

7 Gebaseerd op de gegevens van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds. 
8 Bron: www.YouTube.nl – Hollands Maandblad deelt beurs uit. Geplaatst op: 2 april 2008 door uitgeverij Nieuw 

Amsterdam. Dit is de uitgever van het literaire tijdschrift Hollands Maandblad. 
9 Bastiaan Bommeljé is hoofdredacteur van Hollands Maandblad. 
10 Uitgeverij Nieuw Amsterdam. 
11 Bron: www.youtube.nl – lofprijs voor Hollands Maandblad. Geplaatst op: 13 februari 2008 door uitgeverij Nieuw 

Amsterdam.  
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tijdschriften? Wat zijn de meningen van de verschillende auteurs, redacteuren, uitgevers en 

subsidieverstrekker? Zijn de meningen gefundeerd op onderzoek of worden oude aannames 

telkens opnieuw uit de kast gehaald? Dit hoofdstuk behandelt de actuele stand van zaken: 

cijfers over de tijdschriften, de discussie en het verrichte onderzoek over de Nederlandstalige 

literaire tijdschriften.  

 

2.1. De marktpositie van de Nederlandstalige literaire tijdschriften 

Op 28 januari 2008 vindt er tijdens het Amsterdamse literaire Weerwoordfestival een 

bijeenkomst plaats met als onderwerp de Nederlandstalige literaire tijdschriften. De 

bijeenkomst is georganiseerd door het NLPVF in samenwerking met het Weerwoordfestival 

met als doel om met actoren uit het literaire veld, redacteuren, uitgevers, auteurs en 

subsidieverstrekker, te praten over de toekomst van de literaire tijdschriften. Dat het slecht is 

gesteld met de literaire tijdschriften wordt door iedereen beaamd en blijkt uit de tekst op de 

uitnodiging aan de betrokkenen: 

“De marktpositie van de literaire tijdschriften is marginaal en hun voortbestaan staat 

onder druk, meer dan ooit. Hoog tijd voor een onderling overleg, vond ook een aantal 

redacties en uitgevers: verandering is nodig en onvermijdelijk als we de tijdschriften 

willen behouden. Wat kan de tijdschriften vooruit helpen. Klopt de rol van uitgevers, 

redactie, media, boekhandel en overheid.” (Tekst uit de uitnodigingsbrief. Amsterdam, 

7 januari 2008)  

De marginale marktpositie van de tijdschriften lijkt een voldongen feit, maar geen van de 

betrokkenen weet hoe het daadwerkelijk gesteld is met de literaire tijdschriften. In groten 

getale komen de genodigden op de discussieavond af waar een aantal feiten wordt 

gepresenteerd. Het blijkt dat het nog slechter gaat met de tijdschriften dan vooraf werd 

gedacht. De gegevens zijn gebaseerd op de nacalculatie- en subsidieaanvraagformulieren uit 

het archief van het NLPVF.  

 

Abonneeaantallen 

In grafiek 1 op pagina 30 worden de Nederlandstalige literaire tijdschriften weergegeven die 

sinds de oprichting van het NLPVF door het fonds zijn gesubsidieerd. Uit de grafiek blijkt dat 

bij één tijdschrift, De Parelduiker12, van de op het peilmoment (mei 2008) gesubsidieerde 

Nederlandstalige literaire tijdschriften, het aantal abonnees stijgt. De andere tijdschriften 

hebben een redelijk stabiel abonneeaantal van rond de honderd á tweehonderd. Bij sommige 

tijdschriften is de afgelopen vijftien jaar het aantal abonneeaantallen gehalveerd. De 

                                                            
12 De Parelduiker wordt in dit onderzoek niet behandeld omdat het literaire tijdschrift niet is opgenomen in de 

bibliografie van de Vlaamse en Nederlandse literaire tijdschriften. 
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gegevens van Bzzletin en Literatuur zijn niet in de grafiek opgenomen. Dit waren de grootste 

literaire tijdschriften van de afgelopen jaren, met abonneeaantallen van boven de drieduizend 

en een losse verkoop van boven de duizend exemplaren. Deze tijdschriften zijn allebei rond 

2004 ter ziele gegaan met nog slechts 613 abonnees voor Bzzletin. Literatuur had nog 1999 

abonnees, maar werd opgeheven toen de subsidie wegens onvoldoende kwaliteit werd 

stopgezet. De abonneeaantallen van Bzzletin en Literatuur stonden in een te groot contrast 

met de overige cijfers waardoor de grafiek een onduidelijk of vertekend beeld gaf. Dat ook bij 

Bzzletin en Literatuur het aantal abonnees schrikbarend terugliep en de tijdschriften 

uiteindelijk opgeheven werden, maakt voor het totale beeld in de grafieken geen verschil. 

(Drost, 2008: 20-21)  

 

Losse verkoop  

De oorzaak van de daling van de abonnees wordt door uitgevers en tijdschriftredacties 

gezocht in het feit dat de consument veel minder abonnementen afsluit. De consument koopt 

iets wanneer hij of zij daar in geïnteresseerd is. Wanneer de abonnees zo flink dalen zou de 

losse verkoop dus op zijn minst moeten stijgen. Uit het gegevensonderzoek blijkt echter ook 

dat de losse verkoop sterk afneemt.  

In grafiek 2 op pagina 31 is te zien dat de gegevens over de losse verkoop veel grilliger zijn 

dan de gegevens over de abonneeaantallen. Jaarlijks verschilt de losse verkoop bij sommige 

tijdschriften van slechts een aantal exemplaren tot enkele duizenden. De grafiek laat een 

duidelijke daling zien. Alle tijdschriften zitten gedurende een aantal jaar ruim onder de grens 

van duizend exemplaren. Er zijn twee duidelijke uitschieters te zien: Bunker Hill in 2004 en 

Armada in 2005. Dit kan in verband worden gebracht met de Boekenweek die jaarlijks door 

het CPNB – Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek – wordt georganiseerd. Sinds 

2003 werken het CPNB en het NLPVF tijdens de Boekenweek samen door in overleg één 

van de gesubsidieerde Nederlandstalige literaire tijdschriften aan de Boekenweek te 

koppelen: het Boekenweekmagazine. De afgelopen jaren hebben naast Bunker Hill en 

Armada13 de volgende tijdschriften deze eer gehad: De Gids (2003), Passionate (2006) en 

Tirade (2007). Deze tijdschriften vertonen echter niet zo’n duidelijke stijging van het aantal 

verkochte exemplaren, zoals bij Bunker Hill en Armada. 

Bij de losse-verkoopgegevens moet de kanttekening geplaatst worden dat niet bekend is in 

welke mate de redacties correcte en volledige gegevens hebben opgegeven aan het NLPVF. 

Een van de gesubsidieerde tijdschriften geeft bijvoorbeeld aan, slechts vijftig nummers in een 

jaar in de losse verkoop verkocht te hebben, terwijl insiders mij wisten te vertellen dat er in 

dat jaar twee nummers compleet uitverkocht waren. Dit tijdschrift heeft een gemiddelde 

oplage van 1500 exemplaren en waar al deze nummers op de nacalculatieformulieren zijn  
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13 Armada wordt in dit onderzoek niet behandeld omdat het literaire tijdschrift niet is opgenomen in de bibliografie van 

de Vlaamse en Nederlandse literaire tijdschriften. 
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gebleven bij de afrekening van het boekjaar is onduidelijk. Het NLPVF eist wel dat uitgevers 

bij de nacalculatie een accountantsverklaring indienen (Drost, 2008: 21). Een verklaring 

hiervoor is dat de subsidieregeling in de hand werkt dat uitgevers en redacties creatief 

omgaan met de formulieren doordat bijvoorbeeld de hoogte van de subsidie wordt gebaseerd 

op het exploitatietekort. Minder exploitatietekort betekent minder subsidie, en wie weet 

verstrekt de uitgever daarom de verkeerde informatie aan de subsidiegever. Wanneer er in 

een jaar meer exemplaren van het tijdschrift worden verkocht dan van te voren door de 

redactie is aangegeven bij het NLPVF, vermindert het exploitatietekort waarop ook het 

subsidiebedrag afneemt. Dit subsidiebedrag is van te voren aan het tijdschrift toegekend en 

uitgekeerd. Het tijdschrift krijgt de subsidie als een voorschot en wanneer meer winst is 

gemaakt dan van te voren is gepland, moet het overschot worden terugbetaald.  

Ook wordt op het digitale verstuurde aanvraagformulier de kolom verwijderd waarin om het 

abonneeaantal wordt gevraagd. De verklaring hiervoor kan opnieuw gevonden worden in de 

subsidieregeling, punt 15b. Hierin staat: “Van tijdschriften die zich richten op een in brede zin 

in de letteren geïnteresseerd Nederlandstalig publiek, verwacht het Fonds een minimum 

aantal abonnees van 500 […]”. Wanneer een tijdschrift minder dan 500 abonnees heeft, 

wordt er subsidie in mindering gebracht. Hierdoor laten uitgevers na om het abonneeaantal te 

vermelden op het aanvraagformulier .  

Ontbrekende gegevens in de grafiek worden veroorzaakt doordat het tijdschrift gedurende de 

desbetreffende periode niet werd gesubsidieerd. Het NLPVF beschikt in een dergelijke 

periode niet over de gegevens van deze tijdschriften, zoals Hollands Maandblad en 

Parmentier. Een laatste reden is dat een tijdschrift nog niet bestond op de oprichtingsdatum 

van het NLPVF, 1991, of is opgeheven voor 2007.  

 

Wat kosten de literaire tijdschriften? 

Jaarlijks worden er van de twaalf gesubsidieerde literaire tijdschriften in het totaal ongeveer 

55000 exemplaren gedrukt, voor in het totaal 4731 abonnees en een losse verkoop van 2750 

exemplaren, ongeveer vijf procent van de oplage. Gemiddeld blijft ongeveer vijftig procent 

van de gesubsidieerde Nederlandstalige literaire tijdschriften onverkocht. Deze tijdschriften 

verdwijnen in archiefkasten, zoals bij het NLPVF, of worden uiteindelijk vernietigd.  

Het NLPVF besteedt per jaar gemiddeld €285.000 aan de exploitatiekosten van de literaire 

tijdschriften en daarnaast nog €35.000 voor promotie. Dit komt er in feite op neer dat het 

NLPVF één exemplaar van een literair tijdschrift met €5 ondersteunt. Per tijdschrift subsidieert 

het NLPVF 65 of 40 procent van het exploitatietekort, er blijft dus nog een gedeelte over van 

het tekort dat door de uitgever moet worden opgevangen. Het aandeel van uitgevers verschilt 

per tijdschrift en ligt tussen de €5.000 en €35.000 per jaar. Al met al is het niet rooskleurig 

gesteld met de gesubsidieerde Nederlandstalige literaire tijdschriften.  
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2.2. Onrust in de literaire wereld 

De gegevens die op de discussieavond tijdens het Weerwoordfestival door het NLPVF zijn  

gepresenteerd, zorgen voor een reactie vanuit het literaire veld. Wat volgt is een discussie op 

de opiniepagina in het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad in de maanden februari 

en maart van 2008. Tumult in de literaire wereld, want dat het zo slecht ging met de literaire 

tijdschriften had niemand voorzien. De discussie wordt gestart op 15 februari 2008 door Karel 

Berkhout. In het artikel “Oprollen die bende” schetst hij het beeld van de literaire 

tijdschriftenredacties, zoals de titel van het artikel al doet vermoeden, als ongeorganiseerde 

bendes die wat hem betreft opgerold mogen worden.  

“Een bendegevoel is natuurlijk prachtig: samen een beetje rebelleren, samen 

tegendraadse dingen verzinnen, samen de hele wereld verrassen. Maar als de 

redacties blijven doorgaan met het laten bedrukken van papier met onleesbare 

verhalen, dan is er nog maar één devies: oprollen die bende.” (Berkhout, 15 februari 

2008) 

Berkhout baseert zijn uitlatingen op een verhaal van Nicolien Mizee, Een hogere orde, over 

een redactievergadering van het literaire tijdschrift De Gids. Hij stelt voor de literaire 

tijdschriften te saneren en te laten fuseren. 

“De drie bladen die overblijven, kunnen zich van elkaar onderscheiden door zich elk 

te specialiseren in een klassieke kerntaak: nieuwe literatuur, beschouwingen over 

literatuur en literaire opstellen over wetenschap, cultuur en samenleving.” (Berkhout, 

15 februari 2008) 

Dit standpunt van Berkhout blijft niet zonder reactie van redacteuren die het tijdschrift een 

warm hart toedragen. Ilja Leonard Pfeijffer, actief in de tijdschriftenwereld als redacteur van 

De Revisor en medeoprichter van het poëzietijdschrift Awater, benadrukt in zijn reactie dat de 

literaire tijdschriften er zijn voor een ieder om kennis te maken met de literatuur. De nadruk 

van zijn reactie ligt op de kweekvijverfunctie van het literaire tijdschrift dat hij vergelijkt met de 

jeugdopleiding van Ajax; er moet in geïnvesteerd worden, wil men later de vruchten kunnen 

plukken. De literaire cultuur wordt, volgens Pfeijffer, door de literaire tijdschriften in stand 

gehouden.  

“Niemand die liefde heeft voor de literatuur, twijfelt aan het belang van de literaire 

tijdschriften. Daar wordt de literatuur van morgen geboren. Daar worden nieuwe 

auteurs gescout en opgeleid. Daar wordt geschiedenis gemaakt.” (Pfeijffer, 22 

februari 2008) 
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Paul Beers, vertaler en oud-eindredacteur van De Revisor, is stelliger wat betreft de 

kweekvijverfunctie van het literaire tijdschrift: “Van belang lijken de literaire tijdschriften alleen 

voor debuterende auteurs” (Beers, 7 maart 2008). Beers ziet de kweekvijverfunctie als enige 

functie van het literaire tijdschrift. Naast Pfeijffer en Beers reageren ook redactieleden van De 

 



Gids, Dirk van Weelde en Arjen Mulder. Zij zetten uiteen wat de signatuur is van De Gids en 

zijn tegen de voorgestelde fusie van Berkhout. Natuurlijk zien zij de abonnementen dalen, 

maar Van Weelde en Mulder zijn er vast van overtuigd dat de toekomstige lezers er wel zijn, 

toch zeker tienduizend, alleen dat deze groep de weg naar het literaire tijdschrift tot op heden 

niet heeft weten te vinden. De belangrijkste legitimering voor het literaire tijdschrift is de 

kwaliteit van de literaire bijdragen in het literaire tijdschrift en de kostenloze inzet van de 

redacteurs. 

“Met kwaliteit bedoelen we dat het verhaal, gedicht of essay stilistisch helder is, 

origineel van gedachte of aanpak, overtuigend, goed onderbouwd, en een eigentijdse 

visie uitdraagt. De opgave van de (overigens onbetaalde) redactie is die auteurs te 

vinden en te enthousiasmeren die aan deze eisen kunnen voldoen en tegelijk iets 

over de wereld van nu te melden hebben. Specialisering lijkt ons de dood in de pot, 

fuseren met andere bladen, tja, hoeveel fusies leiden echt tot de gewenste synergie? 

Meer geld helpt vast, maar meer betalen aan auteurs is op zichzelf geen garantie 

voor kwaliteit. Anders zouden de kranten en weekbladen vol staan met literaire 

pareltjes.” (Van Weelde & Mulder, 29 februari 2008) 

Van Weelde en Mulder halen in hun reactie een eerder besproken bedreiging aan: de dag- en 

weekbladen die hun auteurs veel meer kunnen betalen dan de literaire tijdschriften. Toch 

staat er geen kwalitatief hoogstaand proza in de dag- en weekbladen, mede omdat de dag- 

en weekbladen met de column als uitzondering vrijwel geen aandacht besteden aan fictionele 

teksten. Naast de kwaliteit van de bijdrage is ook de actualiteit belangrijk. De auteurs in een 

literair tijdschrift moeten volgens Van Weelde en Mulder interessante dingen over de wereld 

van nu te zeggen hebben. Deze opvatting is tegenstrijdig met de eerdere definiëring van het 

literaire tijdschrift. Hierin wordt juist de niet actuele inslag van het literaire tijdschrift als één 

van de kenmerken gezien. Victor Schiferli van het literaire tijdschrift Bunker Hill, een tijdschrift 

dat altijd rond de 100 abonnees schommelt, vindt de stelling dat de culturele bijlagen de 

functie van het literaire tijdschrift hebben overgenomen of zouden moeten overnemen 

betwistbaar. 

“Jonge schrijvers vinden geen podium om met hun literaire werk te rijpen in NRC 

Handelsblad of De Volkskrant. Er staan geen gedichten in Vrij Nederland. […] De 

tijdschriften voorzien in een leemte, de vraag is of er een publiek is voor de invulling 

van die leemte.” (Schiferli, 29 februari 2008)    
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De tijdschriften geven, volgens Schiferli, jonge schrijvers een podium voor hun werk. Dit 

podium wordt jonge schrijvers niet in de dag- en weekbladen gegeven. Het publiek blijft een 

probleem, want als er geen publiek is, is er eigenlijk ook geen podium: zonder publiek geen 

echte voorstelling. Schiferli vraagt zich daarom af of er misschien ook een 

doelgroeponderzoek gedaan zou moeten worden zoals bij publiekstijdschriften gebeurt. Deze 

hebben een vastliggende formule en doelgroep gebaseerd op een lezersonderzoek. Hiermee 

 



verlegt Schiferli de aandacht van het literaire tijdschrift zelf naar de omgeving waarin het 

literaire tijdschrift functioneert: de markt oftewel het lezerspubliek. Menno Heling, algemeen 

directeur EM-cultuur en uitgever MMNieuws, vaktijdschrift voor ondernemerschap in de 

culturele en creatieve industrie vindt ook dat de literaire tijdschriften te weinig aandacht 

besteden aan het publiek waarvoor de tijdschriften uiteindelijk toch worden gemaakt. Dat 

deze gedachte nog niet wijd verbreid is onder de redacties van de literaire tijdschriften blijkt 

uit het citaat van Tommy Wieringa uit het tijdschriftenoverzicht van het NLPVF dat door 

Heling wordt aangehaald. 

“Een literair tijdschrift maak je niet alleen voor je plezier, maar vooral uit noodzaak. 

Ver verwijderd van dwangcategorieën als doelgroep en lezersonderzoek, om te laten 

weten hoe het zit met de wereld en hoe het dan nu eigenlijk echt moet, dat schrijven.” 

(Tommy Wieringa. Geciteerd in: Heling, 7 maart 2008) 

Een dergelijke opmerking getuigt, volgens Heling, van het ontbreken aan visie op cultureel 

ondernemerschap. Waarom zouden de redacties niet een keer om de tafel gaan zitten met 

een ex-abonnee zodat een beeld gevormd kan worden over de oorzaak van het afhaken? Het 

is opmerkelijk dat dit citaat te lezen is via de website van het NLPVF, omdat het fonds juist wil 

dat de literaire tijdschriften meer ondernemerschap gaan vertonen in plaats van afzondering 

van het publiek. De literaire wereld moet, volgens Heling, mee met de moderne tijd.   

“De liefde voor de literatuur zal in een gezamenlijke aanpak aangevuld moeten 

worden met kennis van digitale promotie, alternatieve financiering, nieuwe vormen 

van distributie en culturele marketing.” (Heling, 7 maart 2008) 

Een meer professionele en ondernemende houding wordt ook door Beers aangedragen als 

oplossing voor de afnemende belangstelling van het publiek voor de tijdschriften. Hij stelt voor 

dat alle tijdschriften die minder dan duizend abonnees hebben voortaan zelf voor de kosten 

opdraaien. Wanneer dit tot fusie met andere, verwante tijdschriften leidt, is dit misschien 

jammer, maar niet per definitie slecht. De redacties van de tijdschriften moeten zelf assertief 

worden en zichzelf duidelijk profileren. Beers is niet zozeer voor fusie, maar wanneer dit door 

hervormingen wordt veroorzaakt, ziet hij dat niet als iets kwalijks. De door Berkhout 

geopperde sanering van de tijdschriften door de redacties op te rollen wordt door alle andere 

reagerende redacteuren van tafel geveegd. Iedereen vindt echter wel dat er iets moet 

gebeuren om het marginale bestaan van de tijdschriften en de noodlijdende positie te 

verbeteren. Wat er precies moet gebeuren is nog de vraag.  

Ook in Vlaanderen speelt een zelfde discussie over de tijdschriften, al is daar wel sprake van 

een grotere continuïteit in het tijdschriftenlandschap. De Vlamingen kennen echter gelijke 

problemen met betrekking tot het ontbreken van aandacht in de dagbladpers en de 

onzichtbaarheid voor het publiek. Bovendien zijn de Vlamingen ook afhankelijk van het 

Nederlandse taalgebied, een beperkte omgeving. In 2007 heeft Erik Rinckhout een artikel 
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geschreven over de toekomst van het literaire tijdschrift in opdracht van het Vlaams Fonds 

voor de Letteren: Dossier literaire tijdschriften: hebben de Vlaamse literaire tijdschriften een 

toekomst? In dit artikel worden feiten genoemd en aandacht besteed aan de opinies van 

verschillende actoren uit het literaire veld: Frank Albers, voormalig chef boeken bij De 

Standaard en ex-hoofdredacteur van Nieuw Wereld Tijdschrift, Geert Buelens, hoogleraar 

Moderne Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en vaste medewerker van het Vlaamse 

tijdschrift Yang, Harold Polis, uitgever bij Meulenhoff/Manteau en Carlo van Baalen, directeur 

van het Vlaams Fonds voor de Letteren. De vragen die in het artikel worden besproken zijn 

onder andere: wat is de rol van het literaire tijdschrift in het literaire landschap? Zijn de 

literaire tijdschriften nog een kweekvijver voor literair talent? Moeten ze een aanvulling zijn op 

de boekenbijlagen van kranten? En hebben ze überhaupt nog wel een toekomst in deze tijd 

van weblogs, internet en e-zines? 

Frans Albers stelt dat de tijdschriften in Vlaanderen in een isolement terecht zijn gekomen 

doordat “er […] een breuk [is] ontstaan tussen de literaire tijdschriften en de boekenbijlagen, 

waardoor de tijdschriften van een potentieel publiek worden afgesneden” (Albers, 2007. In: 

Rinckhout, 2007). Het vinden van een groot publiek is de grootste uitdaging van het 

hedendaagse literaire tijdschrift. Het kleine lezerspubliek, veelal bestaande uit vakmensen, 

mag echter niet de reden zijn om subsidies stop te zetten. Er worden twee redenen gegeven 

waarom tijdschriften gemaakt en gesubsidieerd moeten blijven. Ten eerste wordt het literaire 

tijdschrift gezien als de toetssteen in de literaire hiërarchie. Het is, zoals Rinckhout het 

samenvat, de eerste zeef voor literair talent. Daarbij gaat het, volgens Albers, wel vaak om 

poëzie die in de tijdschriften wordt ontdekt. Harold Polis ziet de tijdschriften ook nog steeds 

als een kweekvijver voor literair talent.  

“De schrijver kan op een elegante manier groeien of op zijn bek gaan, de discussie 

kan er gevoerd worden buiten een commerciële context.” (Polis, 2007. In: Rinkchout, 

2007)    

De tweede reden is van een andere aard. Volgens Geert Buelens fungeren de literaire 

tijdschriften op een andere manier en voor een andere groep als een kweekvijver, namelijk 

voor uitgevers. 

“Tijdschriften zijn kweekvijvers voor uitgevers. Vaak hebben mensen die in 

uitgeverijen werken een tijdschriftenachtergrond.” (Buelens, 2007. In: Rinckhout, 

2007) 

Buelens vindt het redactiewerk dat voor tijdschriften wordt verricht belangrijk. De 

redactieleden leren auteurs met voldoende kwaliteit binnen de eigen signatuur van het 

literaire tijdschrift aan te trekken. Daarnaast moet de redactie de auteur begeleiden waardoor 

de redactieleden veel ervaring opdoen. Met deze ervaring kan een redacteur doorgroeien in 
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de uitgeverij. Dat is een andere rol voor het literaire tijdschrift, die de redactie van de literaire 

bijdragen meer centraal stelt. 

Uit de verschillende opinies en opvattingen blijkt dat het literaire tijdschrift nog steeds een 

aantal functies wordt toebedeeld: een podium voor literair kritische stukken en kweekvijver 

voor literair talent of voor uitgeverijmedewerkers. Functies die de laatste jaren – behalve de 

functie die is genoemd door Buelens – steevast als argumentatie dienen om de literaire 

tijdschriften te blijven subsidiëren en voor het bestaan ervan te bepleiten. Hugo Brems stelt 

dit ook in de door hem geschreven literatuurgeschiedenis uitgegeven in 2006: Altijd weer 

vogels die nesten beginnen. 

“Waar het literaire tijdschrift zich toespitst op die activiteiten en functies die door 

andere media minder goed kunnen worden vervuld, blijft het noodzakelijk. En net zo 

goed blijft het voor aankomende schrijvers die nog geen naam en reputatie hebben 

die hen voor de publieksmedia aantrekkelijk maken, de manier bij uitstek om zich in 

de literatuur te manifesteren.” (Brems, 2006: 625) 

In het standpunt van Brems wordt het literaire tijdschrift gezien als bemiddelaar tussen 

literatuur en publiek. Eerder is aangetoond dat het met deze bemiddelingsfunctie niet goed 

gaat en de opvatting van Brems is gebaseerd op aannames die al jaren over het literaire 

tijdschrift bestaan, zonder daarbij de veranderende omgeving en positie van het literaire 

tijdschrift in ogenschouw te nemen.  

 

2.3. Eerder onderzoek naar de Nederlandstalige literaire tijdschriften 

De opvattingen over de functie van het literaire tijdschrift in de literaire wereld zijn de 

afgelopen jaren weinig bijgesteld. Onderzoek van twintig jaar geleden toont echter een 

genuanceerder beeld dan de huidige opvattingen van de actoren in het literaire veld. In 1986 

hebben Susanne Janssen en Norma Olislagers een onderzoek gedaan naar de rol van 

literaire tijdschriften bij de beslissingen van literaire tijdschriften om Nederlandstalige auteurs 

te laten debuteren, zoals gezegd één van de belangrijkste functies van het literaire tijdschrift. 

Jansen en Olislagers ondersteunen met hun onderzoek de veronderstelling, dat literaire 

uitgeverijen zich bij hun selectie van nieuwe Nederlandstalige auteurs voor een belangrijk 

deel baseren op de door literaire tijdschriften gemaakte selectie van beginnende auteurs. 

Hierbij plaatsen zij de kanttekening dat het debutantenbeleid per uitgever kan verschillen en 

dat de ene uitgever meer belang hecht aan een tijdschriftenpublicatie dan de andere 

(Janssen & Olislagers, 1986). De kweekvijverfunctie van het literaire tijdschrift blijft met het 

onderzoek van Janssen en Olislagers intact. 
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In 1989 doet Hugo Verdaasdonk onderzoek naar de functie van elf Nederlandstalige literaire 

tijdschriften14. Uit zijn onderzoek blijkt dat slechts een kleine groep auteurs het literaire 

tijdschrift gebruikt als opstapje naar een literaire uitgeverij. 

“A very small group of authors succeed in using a literary magazine as a stepping 

Stone to a publisher’s list.” (Verdaasdonk, 1989: 229)      

Verdaasdonk verklaart de kleine groep auteurs die daadwerkelijk onder de aandacht van een 

literaire uitgever komt door het gebrek aan bijdragen van hoge kwaliteit in het literaire 

tijdschrift: “All this seems to illustrate the truth of the dictum that high quality is extremely 

scarce” (Verdaasdonk, 1989: 229). Daarnaast is een literair tijdschrift volgens Verdaasdonk 

geen nuttig instrument voor een auteur om een literaire carrière op te bouwen. Dit wordt 

onder meer veroorzaakt door het tijdelijke karakter van het literaire tijdschrift. Verdaasdonk 

stelt dat het uiteindelijk doel is de levenscyclus van het werk te verlengen en in een tijdelijk 

medium als het literaire tijdschrift is dit niet mogelijk. 

“For an author a literary magazine is an inappropriate instrument for gaining a 

considerable and lasting literary reputation. […] The majority of contributors to literary 

magazines, then are authors who have not yet achieved a book publication – young 

beginning authors who are at the very first stage of their literary career.” 

(Verdaasdonk, 1989: 219) 

Verdaasdonk denkt dat het aandeel van jonge auteurs groter is in de literaire tijdschriften 

omdat deze groep nog geen boekpublicatie heeft. Na een boekpublicatie verdwijnt het 

literaire tijdschrift voor auteurs op de achtergrond.  

In 1993 heeft Kirsten Walgreen in haar doctoraalscriptie onder begeleiding van Hugo 

Verdaasdonk de kweekvijverfunctie van twaalf Nederlandstalige literaire tijdschriften 

onderzocht: Bzzletin, De Gids, Hollands Maandblad, Maatstaf, Raster, De Revisor, Tirade, De 

XXIe eeuw, Lust & Gratie, Het oog in ’t zeil, Optima en De Tweede Ronde. Deze tijdschriften 

bestaan niet allemaal meer. Inmiddels is de helft ter ziele gegaan: Bzzletin (1974-2004), De 

XXIe eeuw (1990-1993), Lust & Gratie (1983-2001), Maatstaf (1953-1999), Optima (1983-

2004) en Het oog in ’t zeil (1983-1992). Walgreen concludeert in haar onderzoek dat proza-

auteurs in veel gevallen via andere kanalen bij de uitgever terecht komen dan via het literaire 

tijdschrift. Bovendien plaatsen, volgens Walgreen, gevestigde auteurs meer bijdragen in de 

tijdschriften dan jong talent. Dit spreekt de eerdere stelling van Verdaasdonk tegen. Hij stelt 

dat het literaire tijdschrift geen belangrijke plek is voor auteurs om een carrière op te bouwen.  

Bij mij roept dit de volgende vraag op: waarom publiceren gevestigde auteurs dan in de 

literaire tijdschriften? Dit kan te maken hebben met prestige dat aan het literaire tijdschrift 
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wordt toegekend. Misschien geldt het kwaliteitsmerk van een literair tijdschrift niet alleen voor 

uitgeverijen, maar ook voor auteurs? Bovendien is aan het literaire tijdschrift vaak een 

literatuuropvatting gekoppeld (Bakker, 1985). Door in een bepaald literair tijdschrift te 

publiceren geeft een auteur een signaal af over zijn positie in het literaire veld. Dit past in het 

plaatje van auteurs die oog hebben voor hun eigen positionering.   

Uit het onderzoek van Walgreen blijkt verder dat poëziedebutanten eerder tot een 

boekpublicatie komen dan prozadebutanten. 

“De kans echter om via de literaire tijdschriften door te breken is niet groot. Nog geen 

10% van de auteurs die in de tijdschriften publiceerde, debuteerde in de onderzochte 

periode en dan nog in vrij geringe mate bij zijn/haar ‘eigen’ uitgeverij. Wel waren er 

meer poëziedebutanten dan prozadebutanten die via de literaire tijdschriften 

gerealiseerd werden.” (Walgreen, 1994) 

Uiteindelijk stelt Walgreen dat de kans om via een literair tijdschrift door te breken niet groot is 

en dat de tijdschriften niet zozeer een kweekplaats zijn als wel een werkplaats. Gevestigde 

auteurs oefenen zich in de periode tussen verschillende boekpublicaties in. Het literaire 

tijdschrift is één van de manieren voor jonge auteurs om hun werk onder ogen te laten komen 

bij redacteuren, maar het is, volgens Walgreen, niet de enige of noodzakelijke voorwaarde 

om tot een boekpublicatie te komen. 

Met de uitkomsten van dit onderzoek is niets gedaan. Drie jaar later wordt in NRC 

Handelsblad in een uitgebreid artikel over literatuur en het belang van subsidie de suggestie 

gedaan dat de Katholieke Universiteit Brabant, de universiteit waarvoor Walgreen haar 

scriptie schreef, “eens uitzocht hoe vaak een tijdschrift onderdeel uitmaakt van het traject dat 

een schrijver aflegt: zijn vormende jaren. Hoeveel dichters komen er ter wereld via de 

tijdschriften? Waarschijnlijk bijna alle” (Matsier & Van Toorn, 1996). Al met al is de functie van 

het literaire tijdschriften voor auteurs en uitgeverij tot en met november 2007 niet meer 

onderzocht.  

Het Vlaams Fonds voor de Letteren publiceert in 2007 een onderzoek naar negen Vlaamse 

literaire tijdschriften en hun aandeel in de publicatie van debutanten over de periode van 2000 

tot 2006. De resultaten worden vergeleken met drie literaire tijdschriften in Nederland: De 

Gids, OpSpraak en Vorm. Dit onderzoek bevestigt onder andere wat Walgreen vijftien jaar 

geleden ook al stelde, namelijk dat er van prozadebutanten minder vervolgpublicaties 

verschijnen dan van poëziedebutanten. De laatste groep heeft meer vervolgpublicaties, zowel 

in andere tijdschriften als in boekvorm. De Nederlandse literaire tijdschriften die voor dit 

onderzoek zijn bekeken, zijn niet representatief voor de literaire tijdschriften in Nederland. 

Zoals het Vlaams Fonds voor de Letteren zelf al aangeeft: “Geen enkele van deze 

tijdschriften profileert zich expliciet als debutantentijdschrift” (Tournicourt & Van Baelen, 2007: 

5). Vorm is bovendien een tijdschrift dat meer aandacht besteedt aan verbeelding dan 
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specifiek aan literatuur en OpSpraak is meer een interdisciplinair georiënteerd tijdschrift dat 

probeert “een brug te slaan tussen schrijvers en dichters onderling en van hen naar hun 

publieksgroepen. Daartoe zal worden samengewerkt met zoveel mogelijk disciplines binnen 

de kunstensector” (www.opspraak.net). OpSpraak en Vorm worden allebei niet gesubsidieerd 

door het NLPVF waardoor over het bereik en de kwaliteit van de tijdschriften minder goed een 

uitspraak is te doen.       

Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat de kweekvijverfunctie meer opgaat voor poëzie 

dan voor proza. Bovendien leveren gevestigde auteurs een groter aandeel aan de literaire 

tijdschriften dan jong literair talent. Aan deze uitkomsten wordt geen conclusie verbonden. 

Blijkbaar heeft het onderzoek naar de functie van het literaire tijdschrift niet voldoende 

uitsluitsel gegeven, want vanuit het literaire veld klinkt nog steeds de roep om een second 

opinion, want wat is functie van het Nederlandstalige literaire tijdschrift?  

 

 2.4. Conclusie 

De literaire tijdschriften staan er economisch gezien slecht voor. De discussie over de 

tijdschriften gaat over de functie en het belang van de literaire tijdschriften voor de literaire 

uitgeverijen en de literatuur. Dezelfde functie wordt telkens genoemd: het literaire tijdschrift 

als kweekvijver, de plaats waar literair talent ontspruit. De kweekvijverfunctie gaat vooral op 

voor poëzie en niet zozeer voor proza en gevestigde auteurs leveren een groter aandeel aan 

de literaire tijdschriften dan jong literair talent. Daarnaast is het literaire tijdschrift het enige 

podium voor literair kritische stukken. Ondanks het feit dat onderzoek al eerder heeft 

aangetoond dat de functies van het literaire tijdschrift veranderen, blijft de vraag vanuit het 

literaire veld naar uitsluitsel over de functie van het literaire tijdschrift onverminderd groot. 
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Hoofdstuk 3 

 

De functie van het literaire tijdschrift 

 

De voorafgaande hoofdstukken laten zien dat de literaire tijdschriften op de waagschaal 

staan. Er moet wat gebeuren, want de abonneeaantallen dalen en het literaire tijdschrift lijkt 

zijn functie in de literaire wereld te verliezen. Op dit moment ontbreekt uitsluitsel over de 

daadwerkelijke functie van het Nederlandstalige literaire tijdschrift aan het begin van de 21ste 

eeuw. Is er nog sprake van een kweekvijverfunctie? Wie publiceren er in de Nederlandstalige 

literaire tijdschriften? Zijn dit literaire debutanten? Of is dit een kleine groep gevestigde 

auteurs of zijn het de redactiemedewerkers? Hoe tijdschriftvast zijn de auteurs die in de 

periode van 2002 tot en met 2007 in de literaire tijdschriften publiceren? En hoeveel van de 

debutanten publiceert uiteindelijk een boek? 

In dit onderzoek worden tien Nederlandse gesubsidieerde tijdschriften onderzocht in de 

periode van 2002 tot en met 2007: Bunker Hill (1997), De Gids (1837), Hollands Maandblad 

(1959/1963), Liter (1997), Parmentier (1991), Passionate (1995), De Revisor (1974), Tirade 

(1957) en De Tweede Ronde (1980).  

Deze tijdschriften zijn bijna allemaal verbonden aan een (literaire) uitgeverij. Bunker Hill is 

een uitgave van uitgeverij Thomas Rap, een imprint van de literaire uitgeverij De Bezige Bij. 

Naast Bunker Hill brengt De Bezige Bij ook het literaire tijdschrift Raster uit. De Revisor wordt 

uitgegeven door uitgeverij Em. Querido, Tirade door Van Oorschot, Hollands Maandblad door 

uitgeverij Nieuw Amsterdam, De Gids door uitgeverij Balans - na 43 jaar lang uitgegeven te 

zijn door Meulenhoff - en De Tweede Ronde door Mouria. Parmentier wordt uitgegeven door 

Stichting Parmentier in Nijmegen. Liter en Passionate Magazine worden eveneens 

uitgegeven door een stichting, respectievelijk stichting Liter en stichting Passionate. De tien 

tijdschriften in dit onderzoek voldoen in de periode van 2002 tot en met 2007 aan de criteria 

opgesteld door het NLPVF en ontvangen overheidssubsidie. Een uitzondering is Hollands 

Maandblad, waarvan de redactie in 1998 te kennen heeft gegeven niet langer een beroep te 

doen op subsidie. De subsidiestop is niet vanuit het NLPVF geïnitieerd waardoor het literaire 

tijdschrift wat betreft kwaliteit niet onder doet voor de andere, in deze periode, wel 

gesubsidieerde tijdschriften. Vanaf 2004 heeft Hollands Maandblad weer subsidie 

aangevraagd en deze is ook wederom toegekend door het NLPVF. De haat-liefde verhouding 

tussen tijdschrift en fonds blijkt uit de beschrijving van de redactie van Hollands Maandblad 

over de oorzaak van het stopzetten en het weer toekennen van de subsidie. 
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meer bezwaar aantekende tegen het ‘te journalistieke’ gehalte van het Maandblad. 

Sindsdien ging het Hollands Maandblad ongesubsidieerd door het leven. Tot het 

Productiefonds in 2004 wederom subsidie toekende aan wat zij nu ‘een 

toonaangevend tijdschrift’ noemde.” (www.Hollandsmaandblad.nl) 

Subsidie moet worden aangevraagd en zonder deze aanvraag wordt niet zomaar subsidie 

toegekend. Hollands Maandblad lijkt te beweren dat het NLPVF terug kwam op een eerdere 

beoordeling en niet anders kon dan opnieuw subsidie toe te kennen, terwijl deze subsidie 

toch daadwerkelijk moet zijn aangevraagd door de redactie van Hollands Maandblad. 

Aan de verschillende tijdschriften wordt de volgende subsidie toegekend waarbij een 

bepaalde waardering aan het tijdschrift is gekoppeld. De Gids, Raster, Tirade ontvangen tot 

en met 2007 standaardsubsidie plus premie – deze tijdschriften worden door de commissie 

gewaardeerd om hun buitengewone kwaliteit. Dit betekent dat zij bovenop de normale 

subsidie, dekking van 45 procent van het exploitatietekort, nog eens 20 procent van het 

exploitatietekort vergoedt krijgen. De Gids onderscheidt zich volgens het NLPVF van andere 

literaire tijdschriften door de literaire benadering van maatschappelijke onderwerpen. Raster 

brengt volgens de beoordelaars kwalitatief hoogstaande literatuur uit binnen- en buitenland in 

kaart en fungeert als een podium voor (onbekende) waardevolle teksten. Tirade biedt een 

harmonieuze spreiding tussen verhalend proza, poëzie en essayistiek. Standaardsubsidies 

ontvangen de tijdschriften Bunker Hill, Hollands Maandblad, Liter, Parmentier, Passionate, De 

Revisor en De Tweede Ronde.15 Van deze tijdschriften pretenderen in ieder geval Hollands 

Maandblad, De Revisor, Bunker Hill en Passionate ruimte aan jong Nederlands literair talent 

te bieden of aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren, zoals in het geval van 

Passionate. 

Dit hoofdstuk geeft aan de hand van een uitgebreide data-analyse de huidige stand van 

zaken weer. Allereerst wordt de methode van het onderzoek verklaard. Daarna komen de 

resultaten van de data-analyse aan bod. Deze resultaten worden geanalyseerd. Hierin 

worden de volgende aannames behandeld, die opgesteld zijn naar aanleiding van de 

voorgaande hoofdstukken: 

1. De Nederlandstalige literaire tijdschriften besteden de meeste ruimte aan proza, 

poëzie en literaire essays. Minder tot geen aandacht wordt er aan interviews en 

recensies besteed. 

2. Hoe meer aandacht er in het tijdschrift is voor proza- en poëziebijdrage, hoe meer 

ruimte beginnende auteurs krijgen om te debuteren. 

3. De Nederlandstalige literaire tijdschriften hebben als belangrijke taak om literair 

talent een podium te geven. De tijdschriften besteden veel ruimte aan literaire 

debutanten.  
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15 Rapport literaire tijdschriften – 2004. Op basis van de jaargangen 2002, 2003, 2004 is een kwaliteitsoordeel 

geformuleerd voor de hoogte en de subsidie in de periode 2005 tot en met 2007. 

 



4. De debuterende auteurs in een literair tijdschrift hebben niet veel 

vervolgpublicaties in andere tijdschriften. 

5. De debuterende auteurs komen niet snel tot een boekpublicatie. Poëziedebutanten 

hebben eerder een vervolgpublicatie in boekvorm dan prozadebutanten. 

6. Tijdschriftredacteuren hebben een groot aandeel in het literaire tijdschrift. 

7. De inhoud van het literaire tijdschrift wordt voor een groot deel gevuld door een 

vaste groep auteurs. 

8. Auteurs in de literaire tijdschriften zijn tijdschriftvast. Dit betekent dat een auteur 

niet snel in een ander literair tijdschrift publiceert. 

Uiteindelijk hoop ik een uitspraak te kunnen doen over de functie van de Nederlandstalige 

gesubsidieerde literaire tijdschriften.  

 

Methodiek 

De tien tijdschriften zijn systematisch gecategoriseerd en van de tien verschillende 

tijdschriften zijn alle afleveringen in de periode van 2002 tot en met 2007 genoteerd. Het 

aantal afleveringen dat per jaar uitkomt, verschilt per tijdschrift en soms zelfs per jaargang. 

Bunker Hill, Liter, Parmentier, Raster en De Tweede Ronde komen gemiddeld drie tot vier 

keer per jaar uit, De Revisor en Tirade vijf keer per jaar, Passionate verschijnt zes keer per 

jaar. Hollands Maandblad en De Gids spannen samen de kroon met respectievelijk tien en 

twaalf keer per jaar waarbij De Gids twee maal per jaar een dubbelnummer uitgeeft. 

Uiteindelijk zijn de verschillende afleveringen gekoppeld aan een datum. De verschillende 

tijdschriften hanteren echter niet dezelfde datumweergave. De Tweede Ronde komt 

bijvoorbeeld uit in de lente, zomer, herfst en winter. De maanden maart, juni, september en 

december zijn in dit onderzoek aan deze seizoenen gekoppeld. Raster vermeldt naast het 

afleveringsnummer überhaupt geen datum, maar aangezien het tijdschrift driemaandelijks 

verschijnt, zijn hier dezelfde data aan toegekend als aan De Tweede Ronde. Wanneer een 

literair tijdschrift een dubbelnummer heeft uitgegeven is gekozen voor de eerste maand; 

september/oktober, wordt dus september. Liter zorgt voor enige problemen met betrekking tot 

de gegevensverwerking. In 2002 zijn bijna alle afleveringen te laat verschenen. De laatste 

aflevering van jaargang 2002 (december) verscheen zelfs pas in 2003 (februari). Er is 

uitgegaan van de vastgestelde data in 2002. 

Per aflevering van de verschillende jaargangen van de verschillende tijdschriften zijn de 

namen genoteerd van alle auteurs die in het tijdschrift publiceerden. Ik heb de namen van 

vormgevers en illustratoren niet genoteerd omdat deze gegevens voor dit onderzoek niet 

relevant zijn. Elke auteur staat vermeld met voor- en achternaam, nationaliteit en aard van de 

bijdrage. Er is een onderscheid gemaakt in de volgende typen bijdragen: proza, poëzie, 

literair essay, recensie, interview en toneel.  
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Wanneer een auteur meerdere gedichten in één aflevering heeft gepubliceerd, wordt dit 

opgevat als één poëziebijdrage. Het gaat in dit onderzoek uiteindelijk om de auteur die een 

bijdrage levert en niet om de omvang van deze bijdrage. Daarnaast is uitgezocht of de auteur 

in de desbetreffende aflevering van het tijdschrift debuteerde. Een debutant is “iemand die 

voor het eerst in het openbaar optreedt” (Van Dale, 1999). In dit onderzoek is een debutant 

een auteur die nog niet op een andere plaats dan in het desbetreffende literaire tijdschrift, dus 

op papier, heeft gepubliceerd. Internet en de activiteiten van de auteur op weblogs en in e-

zines wordt niet meegenomen in het onderzoek omdat deze nog niet geïnstitutionaliseerd zijn 

en mede daardoor lastig in kaart te brengen.  

Als een auteur eerder in een ander tijdschrift heeft gepubliceerd, is er dus geen sprake meer 

van een debuut in een van de onderzochte tijdschriften. Heleen van der Horst, bijvoorbeeld, 

heeft vóór haar bijdrage aan Passionate Magazine één keer in het intussen opgeheven 

literaire tijdschrift Nymph (2000-2004) gepubliceerd en is dus geen debutante. Het gaat in 

mijn onderzoek louter om de eerste literaire bijdrage van de auteur waarbij een poëzie- of 

prozabijdrage wordt bedoeld.  

“ ‘Debuteren doe je maar een keer,’ beweert debutant Christiaan Weijts […]. Dat is 

een waarheid als een koe. Het schrijven van een eersteling is dus een belangrijke 

gebeurtenis […].” (Woord van de redactie in: Bunker Hill 36) 

De literaire tijdschriften bevatten voor een groot deel literaire essays, maar omdat dit genre 

moeilijk te duiden is – wanneer is een essay literair? – en doordat dit genre vaak wordt 

beoefend door gerenommeerde auteurs of experts op een bepaald gebied, is een 

essaybijdrage niet in het onderzoek naar literaire debutanten betrokken.  

Er wordt geen onderscheid gemaakt in nationaliteit wat betreft Vlaming of Nederlander. 

Wanneer een auteur al in een Vlaams tijdschrift heeft gepubliceerd, betekent dit dat er al een 

ander Nederlandstalig tijdschrift is dat aan de auteur een publicatiemogelijkheid heeft 

geboden. Buitenlandstalige auteurs hebben al op een andere manier literaire naam gemaakt 

om überhaupt voor publicatie in een Nederlandstalig literaire tijdschrift in aanmerking te 

komen en worden in geen van de gevallen als debutant aangemerkt.  

Een auteur kan in dit onderzoek maar eenmalig literair debuteren. Dat betekent dat de eerste 

literaire publicatie, poëzie of proza, als debuutpublicatie wordt beschouwd. Wanneer 

bijvoorbeeld Bas van Putten, de auteur van de romans De hemelpoort (2001), Almacht (2002) 

en De evangelist (2003) zijn poëziedebuut maakt in Hollands Maandblad in 2004 wordt Van 

Putten in dit onderzoek niet als debutant aangemerkt. Dit is een andere benaderingswijze dan 

bij het debutantenonderzoek van het Vlaams Fonds voor de Letteren dat is uitgevoerd in 

2007. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen genredebutanten, absolute debutanten 

en jong literair talent. In dit onderzoek is een auteur een literair debutant of niet, want het gaat 

om de mogelijkheid die het literaire tijdschrift pure literaire debutanten biedt. 
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Wanneer de auteur plaats neemt in de reactie(raad) van het desbetreffende tijdschrift op het 

moment van publiceren, is dit genoteerd. Een auteur die eerder in een redactie(raad) heeft 

plaatsgenomen, maar op het moment van publiceren niet meer deelneemt aan de redactie, is 

niet als redactielid gekenmerkt.  

Vertalers hebben helaas een ondergeschikte rol in dit onderzoek, ondanks het feit dat niet 

Nederlandstalige bijdragen in de literaire tijdschriften bijna in alle gevallen zijn vertaald. Het 

gaat in dit onderzoek echter niet om de vertaler, maar om de oorspronkelijke auteur.  

Uiteindelijk zijn 5211 verschillende bijdragen ingevoerd van 2827 verschillende auteurs. Deze 

gegevens zijn genormaliseerd en in een database geplaatst. Normaliseren betekent dat de 

verschillende notaties van een naam allemaal aan dezelfde persoon refereren. Sommige 

auteurs worden in de bibliografie van de verschillende tijdschriften anders genoteerd, maar 

refereren wel aan dezelfde auteur, bijvoorbeeld “A.F. Th.” of “A.F. Th. van der Heijden”. Er 

zijn ook auteurs die onder een pseudoniem werken bijvoorbeeld “Lucas de Bree” is dezelfde 

persoon als “René van Loenen”. Bijdragen die door twee of meer auteurs geschreven zijn, 

worden gezien als bijdragen van beide auteurs. Voor elk van de auteurs is de bijdrage dus 

een unieke bijdrage. Bij een samenstelling, weergave van een gesprek, interview of recensie 

wordt degene die de tekst geschreven of de bevindingen heeft genoteerd als auteur 

aangemerkt. Normaliseren was nodig om het juiste aantal unieke auteurs uit de gegevens te 

destilleren en om betrouwbare ‘groepen’ te kunnen vormen. 

 

Resultaten 

De verzamelde data geven een antwoord op de vragen die in de vorige hoofdstukken zijn 

gesteld en ook op de acht aannames die aan het begin van dit hoofdstuk zijn geformuleerd. 

De verschillende aannames zullen één voor één beantwoord worden. De tabellen met de 

resultaten zijn opgenomen in de tekst of zijn te vinden in de bijlagen. 

 

 

Aanname 1 De Nederlandstalige literaire tijdschriften besteden de meeste ruimte aan 

proza,  en literaire essays. Minder tot geen aandacht wordt er aan interviews en 

recensies besteed. 

 

 

De eerste aanname in dit onderzoek is dat de Nederlandstalige literaire tijdschriften de 

meeste ruimte aan proza, poëzie en literaire essays besteden en dat er minder tot geen 

aandacht wordt besteed aan interviews en recensies. 
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        Genre 
 
 
 
 
Tijdschrift 

Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel Totaal 

Aantal  % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % =100%

 
Bunker Hill 

 
96  

 
42,7 

 
73 

 
32,5 

 
39 

 
17,3 

 
17 

 
7,5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
225 

 
De Gids 

 
122 

 
15,4 

 
166 

 
21 

 
492 

 
62,2 

 
8 

 
1 

 
3 

 
0,4 

 
0 

 
0 

 
791 

 
De Revisor 

 
139 

 
31,6 

 
147 

 
33,4 

 
147 

 
33,4 

 
3 

 
0,7 

 
4 

 
0,9 

 
0 

 
0 

 
440 

 
De Tweede 
Ronde 

 
624 

 
63,7 

 
262 

 
26,8 

 
90 

 
9,2 

 
1 

 
0,1 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0,2 

 
979 

 
Hollands 
Maandblad 

 
254 

 
37,2 

 
233 

 
34,1 

 
194 

 
28,4 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0,3 

 
0 

 
0 

 
683 

 
Liter 

 
113 

 
34,6 

 
28 

 
8,6 

 
103 

 
31,6 

 
13 

 
4 

 
69 

 
21,2 

 
0 

 
0 

 
326 

 
Parmentier 

 
152 

 
43,3 

 
69 

 
19,7 

 
108 

 
30,8 

 
6 

 
1,7 

 
13 

 
3,7 

 
3 

 
0,8 

 
351 

 
Passionate 

 
95 

 
16,7 

 
150 

 
26,3 

 
175 

 
30,7 

 
62 

 
10,8 

 
87 

 
15,3 

 
1 

 
0,2 

 
570 

 
Raster 

 
154 

 
31,6 

 
114 

 
23,4 

 
208 

 
42,6 

 
9 

 
1,8 

 
2 

 
0,4 

 
1 

 
0,2 

 
488 

 
Tirade 

 
124 

 
34,6 

 
118 

 
33 

 
113 

 
31,6 

 
1 

 
0,3 

 
2 

 
0,5 

 
0 

 
0 

 
358 

Tabel 1. Aantal genrebijdragen per literair tijdschrift. 

 

Om deze aanname te toetsen, wordt eerst weergegeven wat de verhouding is tussen proza, 

poëzie, (literair) essay, interview, recensie en toneel in de literaire tijdschriften. Tabel 1 geeft 

het aantal bijdragen per genre weer. In de tabel is te zien dat er in de tien Nederlandstalige 

literaire tijdschriften in de periode van 2002 tot en met 2007 een onderscheid wordt gemaakt 

in zes genres: poëzie, proza, (literaire) essays, interviews, recensies en toneel. Naast het 

aantal is ook de procentuele verhouding van het aantal genrebijdragen op het totale aantal 

bijdragen berekend. Grafiek 3 op pagina 46 toont vervolgens de procentuele verhouding, 

waarbij is afgerond op één cijfer na de komma. Een bijdrage is niet gespecificeerd in het 

aantal pagina’s, want het gaat hier om het aantal publicaties en niet om de omvang van deze 

publicaties. 

 

De gegevens in tabel 1 en grafiek 3 laten zien dat bijna alle tijdschriften meer proza- of 

poëziebijdragen hebben dan andere bijdragen, zoals (literaire) essays, recensies, interviews 

en toneelteksten. Bij sommige tijdschriften is een duidelijke voorkeur voor het publiceren van 

poëzie te onderscheiden, zoals De Tweede Ronde (63,7%), Parmentier (43,4%), Liter 

(34,6%) en Raster (31,6%). Een uitgesproken voorkeur voor alleen prozateksten is bij geen 

van de literaire tijdschriften overtuigend aanwezig. De Gids, De Revisor en Passionate 

besteden een klein beetje meer aandacht aan proza dan aan poëzie. De Gids valt op doordat 

dit tijdschrift duidelijk een groot aandeel aan literaire essays besteedt in verhouding tot het 

aantal proza- of poëziebijdragen, namelijk meer dan de helft van het tijdschrift: 62,2 procent. 

Behalve De Tweede Ronde en Bunker Hill besteden alle overige tijdschriften ongeveer een 

derde van het tijdschrift aan literaire essays. De Tweede Ronde is wat betreft de aandacht 

voor literaire essays een echte uitzondering, slechts 9,2 procent. Dit wordt verklaard door de 

46 



omvangrijke aandacht voor poëziebijdragen in De Tweede Ronde. Het literaire essay is 

duidelijk van ondergeschikt belang. 

 

Twee literaire tijdschriften publiceren veel recensies: Liter (21,2%) en Passionate (15,3%). 

Parmentier besteedt ook meer aandacht aan recensies dan de andere literaire tijdschriften, 

maar dit is in vergelijking met Liter en Passionate weinig, maar 3,7 procent. In de overige 

tijdschriften staan vrijwel geen recensies. Het genre is wel meer vertegenwoordigd dan 

verwacht, maar speelt in de meeste tijdschriften geen hoofdrol. Een grotere verrassing is dat 

in twee literaire tijdschriften ook interviews staan: Passionate (10,8%) en Bunker Hill (7,5%). 

Aan toneelteksten wordt, zoals uit de grafiek duidelijk blijkt, weinig tot geen aandacht 

besteed. 
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Grafiek 3. Procentuele verhouding genrebijdragen in de tien literaire tijdschriften. 

 

Één van de functies van het literaire tijdschrift is de kweekvijverfunctie. Om deze 

kweekvijverfunctie te achterhalen wordt gekeken naar het aandeel van unieke debutanten op 

het totale aantal unieke auteurs in de periode van 2002 tot en met 2007. Een unieke auteur is 

een auteur die verschillende bijdragen levert onder één en dezelfde naam: de auteursnaam. 

Tabel 2 op pagina 48 toont dat per tijdschrift het aantal unieke auteurs verschilt. Liter heeft in 

het totaal 140 unieke auteurs, terwijl De Tweede Ronde er 550 heeft. Dit verschil is 

waarschijnlijk zo groot door onder andere de omvang en de verschijningsfrequentie van de 

verschillende literaire tijdschriften: het ene tijdschrift verschijnt tien keer per jaar en het 

andere vier keer. Daarbij is het ene tijdschrift misschien twee keer zo dik als het andere 
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tijdschrift. Het tijdschrift met het grootste aantal debutanten op het totale aantal unieke 

auteurs is het literaire tijdschrift De Tweede Ronde (6,5%) met kort daarop gevolgd door 

Hollands Maandblad (6,1%). De derde en vierde plaats worden ingenomen door Bunker Hill 

en Tirade, waarbij respectievelijk 5,7 en 4,9 procent van de unieke auteurs debutant zijn. Bij 

alle tijdschriften is minder dan 7 procent van de unieke auteurs een debutant. De meeste 

tijdschriften besteden tussen de twee of drie procent aan debutanten. Sommige tijdschriften 

zelfs minder dan een half procent: Parmentier (0,4%) en Raster (0,3%). 

 

In tabel 2 en grafiek 4 is gekeken naar het totale aantal unieke auteurs. Dit betekent dat er 

nog geen genreonderscheid is gemaakt en dat alle soorten teksten in de data voorkomen. 

Een unieke auteur kan meerdere bijdragen aan een tijdschrift leveren en bijvoorbeeld zowel 

poëzie- als prozateksten publiceren. Een debutant debuteert echter maar één keer en 

daarom is er sprake van één bijdrage. Het aantal unieke debutanten wordt afgezet tegen het 

aantal unieke poëzie- en prozabijdragen. In de dataverzameling zijn (literaire) 

essaydebutanten buiten beschouwing gelaten waardoor het aandeel van unieke 

debutantenbijdragen alleen vergeleken wordt met het aantal unieke poëzie- en 

prozabijdragen. 
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Tijdschrift 
 

 
Aantal unieke auteurs 

 
Aantal unieke debutanten 
 
Aantal %

Bunker Hill 193 11 5,7 
De Gids 497 6 1,2 
De Revisor 246 10 4,1 
De Tweede Ronde 550 36 6,5 
Hollands Maandblad 213 13 6,1 
Liter 140 7 5 
Parmentier 243 1 0,4 
Passionate 257 7 2,7 
Raster 303 1 0,3 
Tirade 185 9 4,9 
 
Totaal 2827 101 3,9 

 

 
Tabel 2. Aantal unieke auteurs en aantal unieke debutanten. 
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Grafiek 4. Aantal unieke auteurs en het aantal unieke debutanten. 

 



                   
 
Tijdschrift 

 
Aantal bijdragen 

 
Totaal 

 
Aantal debuutbijdragen 

 
% 
 Poëzie Proza

Bunker Hill 96 73 169 8 4,7 
De Gids 122 166 288 6 2,1 
De Revisor 139 147 286 9 3,1 
De Tweede Ronde 624 262 886 38 4,3 
Hollands Maandblad 254 233 487 15 3,1 
Liter 113 28 141 7 4,9 
Parmentier 152 69 221 1 0,5 
Passionate 95 150 215 7 3,2 
Raster 154 114 268 1 0,4 
Tirade 124 118 242 9 3,7 
 
Totaal 1873 1360 3233 101 3,1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Aantal debuutbijdragen op het totale aantal poëzie- en prozabijdragen. 

 

In tabel 3 is het aantal poëzie en prozabijdragen bij elkaar opgeteld. De tabel laat zien 

hoeveel ruimte de literaire tijdschriften geven aan poëzie en proza en hoe groot het aandeel 

is van debuutbijdragen op het totale aantal poëzie- en prozabijdragen.  

 

 

Aanname 2 Hoe meer aandacht er in het tijdschrift is voor proza- en poëziebijdrage, 

hoe meer ruimte beginnende auteurs krijgen om te debuteren. 

 

 

Aanname twee stelt dat hoe groter het aandeel poëzie- en prozabijdragen is, hoe meer ruimte 

beginnende auteurs krijgen om te debuteren. Opvallend is dat geen van de onderzochte 

literaire tijdschriften meer dan vijf procent aan literaire debutanten besteed. Alleen Liter 

(4,9%), Bunker Hill (4,7) en De Tweede Ronde (4,3%) passeren de grens van vier procent. 

Dit betekent dat er weinig poëzie- en prozabijdragen worden geplaatst waarvan de auteur een 

debutant is.  

 

In de vorige paragraaf is aangetoond dat de tijdschriften niet evenveel ruimte aan proza- en 

poëziebijdragen besteden. Tabel 4 en 5 op pagina 50 laten zien dat een aantal tijdschriften 

gedurende de periode van 2002 tot en met 2007 alleen debutanten van hetzelfde genre 

hebben gepubliceerd: Parmentier één poëziedebutant, Passionate en Raster alleen 

prozadebutanten. Procentueel gezien, besteden de literaire tijdschriften over het algemeen 

meer aandacht aan prozadebutanten: 3,9 procent tegenover 2,6 procent aan 

poëziedebutanten. Ondanks het feit dat De Tweede Ronde veel ruimte biedt aan 

poëziebijdragen krijgen prozadebutanten (5,3%) in verhouding meer publicatiemogelijkheden 

dan poëziedebutanten (3,5%). Bij Tirade en De Revisor is het aantal poëzie- en 

prozadebutanten redelijk gelijk verdeeld.  
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Uit deze gegevens blijkt dat wanneer een tijdschrift zoals De Tweede Ronde veel aandacht 

besteedt aan één genre, dat geen directe invloed heeft op het aantal debutanten dat de kans 

krijgt te debuteren.  

 
 

Aanname 3 De Nederlandstalige literaire tijdschriften hebben als belangrijke taak om 

literair talent een podium te geven. De tijdschriften besteden veel ruimte aan literaire 

debutanten. 

 

 

In aanname drie wordt er vanuit gegaan dat de Nederlandstalige literaire tijdschriften als 

belangrijke taak hebben om literair talent een podium te geven. Uit de gegevens blijkt dat in 

het totaal 3,1 procent van de 3233 poëzie- en prozabijdragen in de tien onderzochte 

Nederlandstalige gesubsidieerde literaire tijdschriften in de periode van 2002 tot en met 2007 

een debuutbijdrage is. 101 auteurs hebben de afgelopen zes jaar de mogelijkheid gekregen 

om hun debuut te maken in één van de tien literaire tijdschriften. De Nederlandstalige literaire 

tijdschriften besteden niet veel ruimte aan literaire debutanten en aanname drie wordt dus 

niet bevestigd.   

  
Tijdschrift 

 
Aantal poëzie- 

Bijdragen 

 
Aantal poëzie- 

debuutbijdragen 

 
% 

Bunker Hill 96 7 7,1 
De Gids 122 1 0,8 

De Revisor 139 5 3,6 
De Tweede Ronde 624 22 3,5 

Hollands Maandblad 254 3 1,2 
Liter 113 5 4,4 

Parmentier 152 1 0,6 
Passionate 95 0 0 

Raster 154 0 0 
Tirade 124 4 3,2 

 
Totaal 1873 48 2,6 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Aantal poëziedebuutbijdragen op het totale aantal poëziebijdragen 

 
 
Tijdschrift 

 
Aantal proza-
bijdragen 

 
Aantal proza- 
debuutbijdragen 

 
% 

Bunker Hill 73 4 5,5 
De Gids 166 5 3 
De Revisor 147 5 3,4 
De Tweede Ronde 262 14 5,3 
Hollands Maandblad 233 10 4,3 
Liter 28 2 7,1 
Parmentier 69 0 0 
Passionate 150 7 4,6 
Raster 114 1 0,8 
Tirade 118 5 4,2 
 
Totaal 1360 53 3,9 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Aantal prozadebuutbijdragen op het totale aantal prozabijdragen 
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Het uiteindelijke doel van iedere auteur is, volgens Verdaasdonk, het opbouwen van een 

literaire carrière. Deze carrière valt of staat niet alleen met een tijdschriftpublicatie, maar ook 

met het traject dat na een debuutpublicatie wordt afgelegd. Wat is het vervolgtraject nadat de 

auteur gepubliceerd heeft in een literair tijdschrift? Publiceert een debutant na een eerste 

publicatie vaker in hetzelfde tijdschrift of publiceren gedebuteerde auteurs ook in andere 

tijdschriften? En hoe groot is de kans op een boekpublicatie nadat een auteur is gedebuteerd 

in één van de tien tijdschriften?  

 

 

Aanname 4 De debuterende auteurs in een literair tijdschrift hebben niet veel 

vervolgpublicaties in andere tijdschriften. 

 

 

Aanname vier stelt dat de debuterende auteurs in een literair tijdschrift niet veel 

vervolgpublicaties hebben in andere tijdschriften. De grafieken 5, 6 en 7 op pagina 53 tonen 

het vervolgtraject van dertig auteurs in de literaire tijdschriften uit de groep van 101 unieke 

auteurs debuterende auteurs in de periode van 2002 tot en met 2007. De dertig debutanten 

zijn gerangschikt op het aantal publicaties en de grafiek kan gezien worden als een ranglijst, 

een Top 30. Bovenaan staat de meest succesvolle debutant met de meeste (tijdschrift) 

publicaties en verder naar onder neemt het aantal publicaties van de debutanten steeds meer 

af. De driehoekjes die ondersteboven bovenop de streep staan geven een tijdschriftdebuut 

aan. De overige driehoekjes onderaan de streep staan voor vervolgpublicaties in de literaire 

tijdschriften. De verschillende kleuren staan symbool voor de verschillende tijdschriften. Een 

gesloten rondje geeft een boekpublicatie weer en een open rondje een verwachte 

boekpublicatie. De titel van de publicatie is al wel bekend, maar het boek is nog niet 

uitgegeven. De grafieken moeten met een zekere nuance gelezen worden. Auteurs die in 

2006 of 2007 in een literair tijdschrift hebben gepubliceerd, hebben niet evenveel gelegenheid 

gehad om na de eerste publicatie in een literair tijdschrift te publiceren in vergelijking tot 

auteurs die in 2002 zijn gedebuteerd. 

 

De debutanten die in de Top 30 bij de eerste tien (grafiek 5) staan, hebben allemaal 

regelmatig gepubliceerd in hetzelfde of in verschillende literaire tijdschriften. Opvallend is dat 

alleen Alexis de Roode niet meer in De Tweede Ronde heeft gepubliceerd na zijn debuut. 

Alle andere auteurs blijven hun debuuttijdschrift grotendeels trouw, zoals de lijstaanvoerster 

Cathelijn Schilder. Zij heeft na haar debuut in Hollands Maandblad nog dertien keer in het 

tijdschrift gepubliceerd. Ongeveer twee jaar later is zij tot een boekpublicatie gekomen. Na 

deze boekpublicatie is zij in Hollands Maandblad blijven publiceren. Een enkele keer wisselen 

auteurs het vertrouwde tijdschrift af met een ander tijdschrift. Een tweetal auteurs laat op hun 

debuut in De Tweede Ronde een publicatie volgen in De Revisor en De Gids: Nico Weber en 

Hans Hoenselaars. De auteur die het meeste wisselt, is Rob van der Linden die zowel in De 
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Tweede Ronde, De Gids, Tirade als in De Revisor publiceert. Bovendien debuteert Rob van 

der Linden in een van de literaire tijdschriften in hetzelfde jaar als dat hij zijn romandebuut 

schrijft. Alle debutanten die in deze lijst staan, blijven na een boekpublicatie publiceren in de 

literaire tijdschriften. Jan Willem Anker schrijft na zijn debuut in Bunker Hill ook in Raster. 

Beide tijdschriften worden uitgegeven door de literaire uitgeverij De Bezige Bij. 

 

De nummers elf tot en met twintig (grafiek 6) publiceren na een debuutpublicatie minder vaak 

in de literaire tijdschriften dan de nummers een tot en met tien. Zij hebben ongeveer drie tot 

vier vervolgpublicaties. De helft van de auteurs publiceert alleen in het tijdschrift waarin ze 

zijn gedebuteerd: Liesbeth Goedbloed en Hilde Bosma in Liter, Cornelia Stoel in De Tweede 

Ronde, Wanda Bommer in Hollands Maandblad en Jeroen Mettes in Parmentier16. Na een 

boekpublicatie wordt er door de auteurs minder gepubliceerd. Herlinda Vekemans heeft zelfs 

helemaal niets meer geschreven in één van de onderzochte literaire tijdschriften na het 

uitkomen van haar tweede boekpublicatie. De combinatie van Bunker Hill, Hollands 

Maandblad en soms Parmentier komt bij meerdere auteurs voor, zoals Florence Tonk en 

Saskia de Jong die allebei in 2003 en 2002 zijn gedebuteerd in Bunker Hill.  

 

De laatste dertig auteurs die vanaf 2002 tot en met 2007 in de literaire tijdschriften hebben 

gepubliceerd, laten een ander beeld zien, zie grafiek 7. Één tot twee vervolgpublicaties is het 

maximale aantal, terwijl bijvoorbeeld Lodewijk van Oord zijn debuutpublicatie al in 2002 had. 

De meeste auteurs publiceren in één of twee verschillende tijdschriften. 40 procent heeft 

alleen in hetzelfde tijdschrift gepubliceerd: Bob van der Burg in Bunker Hill, Philip Snijder in 

De Tweede Ronde, Giuseppe Rapisarda in Passionate en Greetje Kruidhof in Liter. Er is niet 

echt een regelmaat te ontdekken in tijdschriften die bijna logischerwijs op elkaar volgen, maar 

De Tweede Ronde, Hollands Maandblad, Parmentier en Raster lijken tijdschriften te zijn die 

uit dezelfde vijver vissen.  

 

Aanname vier wordt bevestigd, want maar een kleine groep debutanten komt tot een 

vervolgpublicatie in één van de literaire tijdschriften. Slechts 14 procent publiceert vaker dan 

vier keer in één van de tijdschriften en meestal zijn de publicaties verspreid over een langere 

tijd,  minimaal een aantal maanden en soms een jaar. Ongeveer 75 procent komt niet verder 

dan één tot twee vervolgpublicaties of zelfs geen enkele. In de Top 30 publiceren debutanten 

van het tijdschrift Liter geen enkele keer in andere tijdschriften. Een verklaring hiervoor zou 

kunnen zijn dat Liter een duidelijke christelijke grondslag heeft en voornamelijk christelijke 

literatuur publiceert. Passionate komt in deze Top 30 maar bij twee auteurs voor: Thomas 

Blondeau en Giuseppe Rapisarda. Beide auteurs zijn in Passionate gedebuteerd. 

 
Top 30: 1-10 
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16 Jeroen Mettes is overleden (1978-2006). In Parmentier zijn nog postuum gedichten van deze jonge auteur 

verschenen. 

 



 
Grafiek 5 

 
Top 30: 11-20 

 
Grafiek 6 

 

Top 30: 21-30 

 
Grafiek 7 
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Opvallend is dat auteurs die in Passionate debuteren, blijkbaar niet vaak tot een 

vervolgpublicatie komen, aangezien ze niet in deze Top 30 staan. Bij de laatste tien auteurs 

ligt het minimum op één tot twee vervolgpublicatie. Auteurs die in andere tijdschriften 

debuteren krijgen over het algemeen meer vervolgpublicaties zoals auteurs van De Tweede 

Ronde, Hollands Maanblad en Bunker Hill die ruim vertegenwoordigd zijn in de Top 30 met 

respectievelijk acht, vijf en vier debutanten in de lijst. Daarbij hebben de meeste debutanten 

in het debuuttijdschrift een vervolgpublicatie, maar schrijven daarnaast ook in andere 

tijdschriften.  

 

 

Aanname 5 De debuterende auteurs komen niet snel tot een boekpublicatie. 

Poëziedebutanten hebben eerder een vervolgpublicatie in boekvorm dan 

prozadebutanten. 

 

 

Aanname vijf is dat de debuterende auteurs niet snel tot een boekpublicatie komen en dat 

poëziedebutanten eerder een vervolgpublicatie in boekvorm hebben dan prozadebutanten. 

Dit blijkt niet helemaal zo te zijn, want een kwart van de 101 auteurs die in de periode van 

2002 tot en met 2007 in een van de onderzochte literaire tijdschriften heeft gepubliceerd, is 

tot een boekpublicatie gekomen (zie bijlage 1). Het aantal poëzie en prozadebutanten dat tot 

een eerste boekpublicatie komt, is ongeveer gelijk verdeeld. Zeven auteurs hebben na hun 

debuut in boekvorm een tweede roman of poëziebundel uitgegeven, dit is ongeveer 28 

procent. Wel blijkt dat meer poëzieauteurs een vervolgpublicatie hebben (38,6%) dan proza-

auteurs (15,4%). Het tweede gedeelte van de aanname wordt dus wel bevestigd. Dit kan te 

maken hebben met het feit dat het schrijven van een roman meer tijd in beslag neemt, 

waardoor een proza-auteur minder snel tot een tweede boekpublicatie komt dan een dichter. 

De onderzochte periode beslaat slechts vijf jaar. 

 

 
1ste boekpublicatie 2de boekpublicatie

Poëzie Proza Poëzie Proza 

12 13 5 2 

Tabel 6. 1ste en 2de boekpublicaties na debuut in tijdschrift. 
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De tijdschriften zijn, op Parmentier, Passionate en Liter na, gekoppeld aan een uitgeverij. De 

kweekvijverfunctie van het literaire tijdschrift houdt in dat de uitgeverij nieuw talent uit de 

vijver van de tijdschriften, liefst natuurlijk het eigen literaire tijdschrift, vangt en vervolgens 

uitgeeft. Van de vijfentwintig auteurs die in de periode van 2002 tot en met 2007 na een 

tijdschriftpublicatie tot een boekpublicatie zijn gekomen, hebben vijf auteurs een poëziebundel 

of een roman uitgegeven bij de uitgever van het literaire tijdschrift waarin de auteurs zijn 

 



gedebuteerd, 20 procent dus. Peggy Verzett heeft na haar tijdschriftdebuut in 2003 in Tirade 

bij Uitgeverij Van Oorschot in 2005 de poëziebundel Prijken die buik gepubliceerd. De Bezige 

Bij doet het goed met het literaire tijdschrift Bunker Hill van uitgever Thomas Rap, imprint van 

uitgeverij De Bezige Bij. Twee auteurs die in Bunker Hill zijn gedebuteerd, Jan Willem Anker 

en Bob van der Burg, zijn tot een boekpublicatie gekomen. Eus is in 2005 gedebuteerd in 

Bunker Hill en zijn bundel Gedwongen omgang wordt sinds eind 2007 verwacht. Ten slotte is 

Philip Snijder in 2006 gedebuteerd in De Tweede Ronde en in 2007 is zijn roman 

Zondagsgeld bij de bijbehorende uitgeverij, Uitgeverij Mouria, gepubliceerd. De andere 

auteurs die de afgelopen periode na een tijdschriftdebuut zijn gedebuteerd, zijn uitgegeven bij 

onder andere Uitgeverij 521, Podium en Nijgh & Van Ditmar. Deze uitgeverijen hebben geen 

gesubsidieerd literair tijdschrift. Het grootste gedeelte van de debutanten wordt dus 

uitgegeven door een uitgeverij die of geen literair tijdschrift heeft of een ander tijdschrift 

uitgeeft dan het tijdschrift waarin de auteur is gedebuteerd.  

 

Het Nederlandstalige literaire tijdschrift is in grote mate afhankelijk van de redactie. Dit is de 

groep die ingezonden werk keurt of auteurs vraagt een bijdrage te leveren. Daarnaast wordt 

het literaire tijdschrift gezien als een plaats voor een kleine groep. Aldus de schrijfster Anna 

Enquist die het literaire tijdschrift vergelijkt met een clubblad: 

 

“Voetbalfans hebben een tijdschrift, vrienden van de opera lezen hun maandblad. 

Bewonderaars van James Cook zien uit naar de periodiek van de Cook Society. Wat 

lezen de talloze liefhebbers van literatuur? Hun eigen clubblad natuurlijk: het literaire 

tijdschrift.’ (www.nlpvf.nl/tijdschriften)  

 

Niet alleen hebben de tijdschriften een kleine afnamegroep, het publiek, maar ook een kleine 

schrijversgroep, auteurs die over voldoende kwaliteit beschikken.  

 

 

Aanname 6 Tijdschriftredacteuren hebben een groot aandeel in het literaire tijdschrift. 

 

 

Aanname 6 stelt dat tijdschriftredacteuren een groot aandeel hebben in het literaire tijdschrift. 

Maarten van Buuren zegt dat wanneer redacteuren van een tijdschrift een bijdrage leveren 

aan het (eigen) tijdschrift dit grotendeels om essays, interviews of recensies gaat (Van 

Buuren, 1985). Tabel 7 op pagina 56 toont per tijdschrift wat de bijdrage is van het aantal 

unieke redacteurs op het aantal unieke auteurs. Dit betekent dat hoe groter het aantal unieke 

redacteurs is, hoe meer verschillende redactieleden een bijdrage leveren aan het door hen 

zelf uitgegeven literaire tijdschrift. 
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Tijdschrift 

 
Aantal unieke 
auteurs 

 
Aantal unieke 
redacteurs 

 
% 

Bunker Hill 193 14 7,3 
De Gids 497 18 3,6 
De Revisor 246 9 3,7 
De Tweede Ronde 550 4 0,7 
Hollands 
Maandblad 

213 6 2,8 

Liter 141 22 15,6 
Parmentier 243 23 9,5 
Passionate 257 38 14,7 
Raster 303 15 5 
Tirade 185 4 4,7 

Tabel 7. Aantal unieke redacteuren. 

 

 

Bij Liter is het aantal unieke redacteuren die een bijdrage levert met 15,6 procent het grootst, 

kort daarop gevolgd door Passionate (14,7%). Ook in de tijdschriften Parmentier met 9,5 

procent en Bunker Hill met 7,3 procent leveren redactieleden een behoorlijke bijdrage aan het 

eigen tijdschrift. In ieder geval zijn er meer unieke redacteuren die een bijdrage leveren aan 

de tijdschriften dan debutanten. Aanname 6 wordt hiermee bevestigd.    

 

Het feit dat het percentage unieke redacteuren dat in het eigen tijdschrift publiceert hoog is, 

zegt echter nog niet zo heel veel behalve dat verschillende redacteuren in het tijdschrift 

schrijven. Bij de unieke debutanten ging het om één enkele bijdrage, aangezien een debutant 

maar één keer kan debuteren. Wanneer een debutant vaker een bijdrage levert, is de 

schrijver bij een volgende bijdrage automatisch geen debutant meer, maar een auteur of jong 

literair talent. Een redacteur kan in zijn hoedanigheid als redacteur vaker bijdragen leveren. 

Van Buuren meent dat wanneer redactieleden een bijdrage leveren dit over het algemeen 

geen proza- of poëziebijdragen zijn, maar ander soort teksten zoals (literaire) essays, 

interviews en recensies. 

 

 
 
Tijdschrift 

Redacteurbijdragen

Poëzie & Proza Ander soort teksten

Bunker Hill 1 15 
De Gids 12 58 
De Revisor 27 31 
De Tweede 
Ronde 

2 5 

Hollands 
Maandblad 

13 26 

Liter 16 48 
Parmentier 13 34 
Passionate 7 156 
Raster 29 43 
Tirade 6 8 

Tabel 8. Soort bijdragen van redacteuren. 
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In tabel 8 staan de soort bijdragen die de redactieleden leveren gespecificeerd. Redacteuren 

van De Revisor leveren bijna evenveel poëzie en prozabijdragen als ander soort bijdragen, dit 

geldt ook voor Tirade. Het aantal bijdragen in Tirade is alleen veel minder groot. Bij de 

meeste tijdschriften schrijft het overgrote deel van de redactieleden ander soort teksten dan 

poëzie en proza, zoals Maarten van Buuren ook al stelde. Wanneer tabel 7 en 8 met elkaar 

worden vergeleken, wordt duidelijk dat in Bunker Hill elke redacteur die een bijdrage heeft 

geleverd ongeveer één bijdrage heeft geleverd, want veertien unieke redacteuren hebben 

zestien unieke bijdragen geleverd.   

 

Gesteld is dat de literaire tijdschriften een communicatiemiddel zijn van een vaststaande 

kring. Zowel een kleine lezerskring als ook een klein arsenaal aan auteurs dat capabel is om 

in de literaire tijdschriften te schrijven, gebaseerd op een oordeel van opnieuw een 

vaststaande groep: de tijdschriftredactie.  

 

 

Aanname 7 De inhoud van het literaire tijdschrift wordt voor een groot deel gevuld 

door een vaste groep auteurs.  

 

 

Aanname 7 stelt dat de inhoud van het literaire tijdschrift voor een groot deel wordt gevuld 

door een vaste groep auteurs. Om dit na te gaan, is van elk tijdschrift een Top 10 gemaakt 

van de meest publicerende auteurs. Dit wordt weergegeven in de tabellen 1 tot en met 10 in 

bijlage 2. De bijdragen van de auteurs zijn verdeeld in het totale aantal bijdragen, de aard van 

de bijdrage en de hoedanigheid van de auteur, waarmee wordt bedoeld of de auteur een 

debutant, redacteur of ‘gewone’ auteur is.  

 

Opvallend is dat bijna alle tijdschriften één of meer redacteuren in de Top 10 van meest 

publicerende auteurs in de periode van 2002 tot en met 2007 hebben staan. Er is maar één 

tijdschrift waarbij er geen redacteur in de Top 10 van meest publicerende auteurs voorkomt: 

De Tweede Ronde. De Tweede Ronde is daarnaast ook het enige literaire tijdschrift waarbij 

de eerste zeven auteurs van de Top 10 bijna alleen maar poëziebijdragen hebben geleverd. 

Raster heeft zes redacteuren in de Top 10 staan, Passionate vijf, De Gids en Liter beiden 

vier. Op enkele uitzonderingen na houden de publicerend redacteuren zich over het 

algemeen vooral bezig met essays, interviews en recensies; non-fictie bijdragen dus. De 

redacteuren van De Gids leveren vooral een bijdrage aan de (literaire) essays in het 

tijdschrift. Bij De Revisor publiceren Ilja Leonard Pfeijffer en Menno Lievers, naast (literaire) 

essays ook poëzie en proza waardoor zij de meest publicerende auteurs van het eigen 

tijdschrift zijn. Een aantal redacteuren zoals Henk Knol in Liter leveren als redacteur meer 

poëziebijdragen dan essayistische bijdragen. Hetzelfde geldt voor K. Michel in Raster.  
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Er is een aantal auteurs dat in meer dan één Top 10 voorkomt. Deze auteurs kunnen gezien 

worden als belangrijke auteurs voor meerdere literaire tijdschriften omdat zij regelmatig 

bijdragen leveren. Atte Jongstra publiceert zowel in De Gids als in De Revisor poëzie en 

proza en alleen in De Gids literaire essays. Lucas Hüsgen publiceert meerdere essays. 

Daarnaast ook enkele poëzie en prozabijdragen zowel in De Gids als in Parmentier, waarvan 

Hüsgen tevens redactielid is. De auteur Ingmar Heytze publiceert poëzie, proza en literaire 

essays in Hollands Maandblad en Passionate. Cathelijn Schilder en Peggy Verzett zijn 

debutanten die in korte tijd veel in de tijdschriften hebben geschreven waarin ze zijn 

gedebuteerd, respectievelijk Hollands Maandblad en Tirade. Beide auteurs zijn ondertussen 

ook tot een boekpublicatie gekomen. Aanname zeven wordt bevestigd: de inhoud van een 

literair tijdschrift wordt inderdaad gevuld door een vaste groep auteurs. Opmerkelijk is echter 

dat in deze vaste groep bij de helft van de tijdschriften één of meer redactieleden voorkomen.  

 

Uit de tabellen wordt duidelijk dat er auteurs zijn die aan meerdere tijdschriften bijdragen 

leveren. Alle auteurs die een bijdrage hebben geleverd in de tien verschillende literaire 

tijdschriften zijn opnieuw in een Top tien geplaatst. Hierbij is gekeken naar het totale aantal 

publicaties van de auteur verdeeld over de tien tijdschriften om een antwoord te geven op 

aanname 8.  

 

 

Aanname 8 Auteurs in de literaire tijdschriften zijn tijdschriftvast. Dit betekent dat een 

auteur niet snel in een ander literair tijdschrift publiceert. 

 

Tabel 9 laat zien welke auteurs de meeste bijdragen leveren aan de tien literaire tijdschriften. 

Hieraan is onder meer te zien of de auteurs erg tijdschriftvast zijn, zoals in aanname 8 wordt 

gesuggereerd. Voor een compleet overzicht van de aard van de bijdragen van deze auteurs 

is bij elke auteur de soort bijdragen ook per tijdschrift uitgesplitst. Dit is te vinden in bijlage 3. 

 
   
Tijdschrift 
 
 
Auteur 

Aantal 
Publicaties 

Bunker 
Hill 

De 
Gids 

De 
Revisor 

De 
Tweede 
Ronde 

Hollands 
Maandblad 

Liter Parmentier Passionate Raster Tirade 

Erik Brus 39 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 
Said El 
Haji 

35 0 0 0 0 0 1 0 34 0 0 

Piet 
Gerbrandy 

32 0 6 6 0 13 0 3 0 3 1 

Maarten 
Das 

29 0 0 0 0 0 0 1 28 0 0 

Ingmar 
Heytze 

26 1 2 0 0 12 0 2 9 0 0 

Leo 
Vroman 

26 1 5 0 0 15 0 1 0 0 4 

Lucas 
Hüsgen 

25 1 7 5 0 0 0 8 0 0 4 

Drs. P. 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 
Atte 
Jongstra 

23 1 8 7 1 1 0 0 0 3 2 

Dirk van 
Weelden 

22 0 17 0 0 0 0 0 2 3 0 

Tabel 9. Top 10 Meest publicerende auteurs in de tien gesubsidieerde Nederlandstalige literaire in de periode van 

2002 tot en met 2007. 
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In deze top 10 staan drie auteurs die vrijwel alleen in Passionate publiceren: Erik Brus, Said 

el Haji, allebei redactielid van Passionate, en Maarten Das. De helft van de auteurs is erg 

tijdschriftvast of heeft een duidelijke voorkeur voor een enkel tijdschrift: Dirk van Weelde voor 

De Gids – hij is ook redactielid van dit tijdschrift -, Drs. P. voor De Tweede Ronde, Piet 

Gerbrandy voor Hollands Maandblad en de drie eerder genoemde auteurs voor Passionate. 

Atte Jongstra en Lucas Hüsgen werden al eerder genoemd en blijken beiden in meerdere 

tijdschriften te publiceren. Net zo als Ingmar Heytze en Leo Vroman die allebei naast 

overwegend te publiceren in Hollands Maandblad ook in vier andere tijdschriften publiceren.  

Auteurs die regelmatig in de literaire tijdschriften publiceren kunnen als tijdschriftvast worden 

getypeerd, waarmee aanname acht wordt bevestigd.  

 

2.3 Bespreking van de resultaten 

In de vorige paragraaf zijn de acht aannames behandeld. Ik zal deze aannames puntsgewijs 

bespreken. 

1. Ik stelde dat de Nederlandse literaire tijdschriften de meeste inhoudelijke aandacht 

besteden aan poëzie, proza en literaire essays. Ik ging er van uit dat interviews in deze 

tijdschriften nauwelijks voorkomen, omdat deze niet als één van de hoofdtaken van een 

literair tijdschrift worden beschouwd. Deze aanname is bevestigd, want het overgrote deel 

van de literaire tijdschrift is gevuld met poëzie, proza en literaire essays. Daarbij worden er 

voornamelijk poëzie- en prozabijdragen gepubliceerd, behalve bij De Gids die meer ruimte 

geeft aan literaire essays. Toch is de aandacht voor interviews en recensies groter dan vooraf 

verwacht. Er zijn literaire tijdschriften die een groot gedeelte besteden aan recensies: Liter 

(21,2%) en Passionate (15,3%). Passionate en Bunker Hill besteden daarbij ook meer 

aandacht aan interviews dan van te voren werd verwacht, respectievelijk 10,8 en 7,5 procent.  

2. Gesteld is dat hoe meer aandacht er in het tijdschrift is voor poëzie en prozabijdragen, hoe 

meer ruimte beginnende auteurs krijgen om te debuteren. De Tweede Ronde (90,5%) en 

Bunker Hill (85,2%) besteden veel aandacht aan poëzie en prozabijdragen en aan 

debutanten, respectievelijk 4,3 en 4,7 procent op het totale aantal poëzie en prozabijdragen. 

Deze aanname wordt dus bevestigd, maar wanneer specifiek naar genre wordt gekeken, blijkt 

dat de Tweede Ronde in verhouding meer prozadebutanten heeft, terwijl het tijdschrift meer 

poëzie dan proza publiceert. Dit geldt ook voor Hollands Maandblad. Wanneer een tijdschrift 

dus veel aandacht besteedt aan één genre, heeft dat geen directe invloed heeft op het aantal 

debutanten dat de kans krijgt te debuteren.  
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3. De Nederlandstalige literaire tijdschriften hebben als belangrijke taak om literair talent een 

podium te geven. Aangenomen wordt dat de tijdschriften veel ruimte besteden aan literaire 

debutanten, maar slechts 3,1 procent debuutbijdragen van de 3233 poëzie- en 

 



prozabijdragen over de periode van 2002 tot en met 2007 is geen hoge score. In het 

onderzoek van Walgreen in 1993 was dit nog 9,9 procent, ook een laag aantal. De twee 

themanummers van Bunker Hill, ‘Debutantennummer’, en De Gids, ‘Oude bok zoekt jonge 

blaadjes – verhalen van studenten’, die speciaal zijn gewijd aan literaire debutanten en jong 

literair talent, hebben het gemiddelde niet omhoog weten te krikken. Frans W. Saris van De 

Gids geeft dit in zijn redactionele voorwoord eigenlijk al aan: 

“Waarschijnlijk is dit het eerste nummer van De Gids waarin de gemiddelde leeftijd 

van de auteurs onder de dertig ligt. Op zoek naar jonge schrijvers leek het ons de 

moeite waard samen te werken met redacties van enkele studentenbladen uit 

Amsterdam en Utrecht. We hadden niet verwacht dat hun oproep: ‘Oude bok zoekt 

groene blaadjes’ zo’n effect zou hebben.” (De Gids, december 2003) 

Uit de inleiding van het desbetreffende nummer blijkt hoe groot het effect van de oproep was: 

“In totaal hebben bijna honderd jongeren een verhaal of essay ingestuurd naar 

aanleiding van onze oproep. Dit is een opmerkelijk hoog aantal, zeker als je bedenkt 

dat de wedstrijd in de zomerperiode werd uitgeschreven, een tijd waarin studenten 

moeilijk bereikbaar zijn.” (De Gids, december 2003) 

Er wordt verbaasd gereageerd op het succes van de schrijfwedstrijd waaruit blijkt dat De Gids 

normaal nooit veel nieuwe bijdragen krijgt opgestuurd. Al met al wordt duidelijk dat de 

Nederlandstalige literaire tijdschriften niet veel ruimte besteden aan literaire debutanten.  

4. De debuterende auteurs hebben niet veel vervolgpublicaties in andere tijdschriften, terwijl 

een auteur makkelijker tot een vervolgpublicatie in een tijdschrift zou moeten kunnen komen 

dan een boekpublicatie. Uit de Top 30 blijkt dat slechts een kleine groep debutanten 

succesvol is en tot een vervolgpublicatie in een van de literaire tijdschriften komt. Slechts 14 

procent publiceert vaker dan vier keer in één van de tijdschriften en meestal zijn de 

publicaties verspreid over een langere tijd,  minimaal een aantal maanden en soms een jaar. 

Ongeveer 75 procent komt niet verder dan één tot twee vervolgpublicaties of zelfs geen 

enkele. 
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5. Van de auteurs die in de periode van 2002 tot en met 2007 in één van de tijdschriften 

debuteerde is 25 procent tot een boekpublicatie gekomen. Er is geen groot verschil tussen 

poëzie of proza. Als je als auteur dus eenmaal een tijdschriftpublicatie op je naam hebt staan, 

heb je een kans van één op vier dat dit leidt tot een boekpublicatie. Van de auteurs die een 

boekpublicatie op hun naam hebben staan, heeft opnieuw een kwart ook een tweede 

boekpublicatie. Hierbij is er wel een groter verschil tussen poëzie en proza aan te geven. Er 

zijn meer auteurs van poëzie die een vervolgpublicatie in boekvorm op hun naam hebben 

staan dan proza-auteurs. De debuterende auteurs komen dus wel tot een boekpublicatie en 

poëziedebutanten hebben eerder een vervolgpublicatie in boekvorm dan prozadebutanten. 20 

procent van de auteurs debuteert bij de ‘eigen’ uitgeverij. Dit is de uitgever waaraan het 

 



literaire tijdschrift gekoppeld is waarin de auteur is gedebuteerd, in verhouding tot 30 procent 

in Walgreens onderzoek.  

6. Zoals vooraf gesteld hebben redacteuren een groot aandeel in het literaire tijdschrift. In vier 

van de tien tijdschriften zijn onder de meest publicerende auteurs vier of vijf auteurs tevens 

redactielid. Dit is het geval bij De Gids, Liter, Passionate en Raster. De redacteuren van deze 

literaire tijdschriften leveren niet alleen interviews, recensies en essays, maar ook poëzie en 

prozabijdragen. Het literaire tijdschrift lijkt een plek waar redacteuren zich trainen in alle 

facetten van de literatuur: aantrekken van auteurs, maar ook het creëren van eigen werk. Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat redacteuren, zoals Ilja Leonard Pfeijffer van De Revisor, van 

de literaire tijdschriften reageren op de slechte berichtgeving over het literaire tijdschrift. Voor 

een redacteur is het literaire tijdschrift van groot belang; het geeft de redacteur ruimte om te 

publiceren en zich te ontwikkelen. 

7. De inhoud van de literaire tijdschriften wordt voor een groot deel gevuld door een vaste 

groep auteurs. Bij het ene tijdschrift, Passionate, is dit aandeel groter, dan bij het andere 

tijdschrift, zoals Bunker Hill. Een aantal auteurs is belangrijk voor meerdere tijdschriften; 

Ingmar Heytze, Lucas Hüsgen en Atte Jongstra. Hollands Maandblad, Liter, Parmentier, 

Raster en Tirade beschikken allemaal over een vaste groep auteurs die regelmatig en in 

sommige gevallen bijna elk nummer in verschillende genres in het tijdschrift publiceren.  

8. De auteurs zijn over het algemeen tijdschriftvast wat betekent dat er meestal een tijdschrift 

is aan te wijzen waarin voornamelijk wordt gepubliceerd. Daarbij maken auteurs enkele 

uitstapjes naar andere tijdschriften. De auteurs van Liter zijn het meest tijdschriftvast. Dit is 

onder andere erg duidelijk te zien aan het vervolgtraject van de debutanten in de periode van 

2002 tot en met 2007, waarbij de debutanten in geen enkel ander tijdschrift publiceren dan in 

Liter. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de christelijke grondslag van het tijdschrift, wat 

uiteraard terug te zien is in de soort bijdragen en de aandacht die wordt besteed aan 

christelijke literatuur. Said el Haji van Passionate heeft één keer in een ander tijdschrift 

gepubliceerd. Dit was een themanummer van Liter over Islamitische schrijvers, een aan 

geloofsovertuiging gerelateerd onderwerp. 

De acht aannames laten zien dat de functie van het literaire tijdschrift onduidelijk is. Het is in 

ieder geval geen kweekvijver, want slechts een klein aantal auteurs debuteert. Het aantal 

redactieleden dat publiceert in de literaire tijdschriften is zelfs groter dan het aantal 

debutanten. Daarnaast hebben de tijdschriften vrijwel allemaal een groep auteurs of 

redacteuren die regelmatig publiceren én tijdschriftvast zijn. Er dus kan gesteld worden dat 

het literaire tijdschrift eerder een plek is waar redactieleden en gerenommeerde auteurs 

publiceren en dat het in hun belang is dat de tijdschriften bestaan.   
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2.4 Reflectie op het onderzoek 

Dit onderzoek streeft naar volledigheid in de analyse van de gegevens. Toch kunnen er 

inconsequenties in het datamateriaal geslopen zijn doordat deze op gecompliceerde wijze is 

verzameld. De gegevens uit het digitale archief zijn gekoppeld aan de gearchiveerde 

gegevens bij het NLPVF. Alle auteurs zijn stuk voor stuk opgezocht en nageplozen. Bij de 

ene auteur is dit gemakkelijk, bij de andere auteur een moeilijke opgave. Dit onderzoek richt 

zich voornamelijk op pure debutanten en het traject dat vervolgens door hen wordt afgelegd. 

Wanneer een auteur op een andere plaats, in een ander literair tijdschrift debuteert, is deze 

auteur in dit onderzoek geen debutant meer. Hierdoor verdwijnt jong talent tussen de gewone 

auteurs.  

Er is bewust gekozen voor tien gesubsidieerde Nederlandse literaire tijdschriften ondanks dat 

er meerder literaire tijdschriften bestaan. Tijdens het onderzoek zijn een aantal tijdschriften 

naar voren gekomen als plekken waar auteurs voor het eerst publiceren, zoals Op ruwe 

planken, Nymph, Lava, Krakatau en De Poëziekrant. Het is interessant om in 

vervolgonderzoek aandacht te besteden aan deze veelal ‘jonge’ initiatieven in vergelijking tot 

de toch ‘oudere’ gesubsidieerde literaire tijdschriften.      

Aan de opkomst van de e-zine is bij de dataverzameling van dit onderzoek geen aandacht 

besteed. Wellicht werpt een onderzoek naar e-zines een nieuw licht op de interactie tussen 

auteurs, publiek, redacteuren en uitgeverijen. 

Ik heb geprobeerd de gegevens zo correct en consequent mogelijk te verzamelen, verwerken 

en analyseren om de huidige functie van het literaire tijdschrift te kunnen beschrijven.  
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Conclusie 

 

Dit onderzoek tracht inzicht te geven in de huidige functie van tien gesubsidieerde 

Nederlandstalige literaire tijdschriften. Er is aandacht besteed aan de publieke en 

wetenschappelijke discussie over de aard, functie en toekomst van de Nederlandstalige 

literaire tijdschriften. Daarnaast is door middel van een uitgebreide data-analyse het literaire 

tijdschrift bekeken om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag: 

Wat is de functie van tien gesubsidieerde Nederlandstalige literaire tijdschriften in de periode 

van 2002 tot en met 2007 voor de Nederlandstalige literaire uitgevers? 

Dit onderzoek heeft laten zien dat de functie van het literaire tijdschrift niet duidelijk is. De ‘Six 

constraints’-theorie van Peterson geeft inzicht in factoren die het literaire tijdschrift 

tegenwoordig beïnvloeden. Deze factoren werken gezamenlijk in op het functioneren van het 

literaire tijdschrift en bepalen uiteindelijk de toekomst ervan. De redactieleden en uitgeverijen 

zijn te veel op het tijdschrift zelf gericht en anticiperen niet goed op de veranderende 

omgeving. De redacties profiteren onvoldoende van de mogelijkheden die de techniek biedt 

en uitgevers nemen een onverschillige houding aan ten opzichte van het literaire tijdschrift. 

Alleen het NLPVF, één van de omgevingsfactoren van het literaire tijdschrift, is pro-actief in 

het ondersteunen van promotieactiviteiten en het verstrekken van subsidie. Het fonds speelt 

hierdoor een toonaangevende rol in plaats van een ondersteunende.  

De vaak genoemde kweekvijverfunctie van de Nederlandstalige literaire tijdschriften is niet 

meer één van de hoofdfuncties. Er is nieuw talent dat in de tijdschriften publiceert, maar dit 

gebeurt in zo geringe mate dat dit geen kweekvijver genoemd kan worden. Een belangrijkere 

functie lijkt het tijdschrift te hebben voor gevestigde auteurs en redactieleden die regelmatig 

een bijdrage leveren aan één van de literaire tijdschriften, misschien wel omdat dit getuigt van 

literaire activiteit. Het publiceren alleen geeft status, want het feit dat je iets kan publiceren 

betekend dat je wordt gewaardeerd door je collega’s: auteurs en redactieleden.  

Er wordt weinig waarde gehecht aan de wens van het lezerspubliek. De redactieleden 

verwachten dat het publiek zelf naar kwaliteit toekomt, terwijl een groot deel waarschijnlijk niet 

op de hoogte is van de aanwezigheid van de literaire tijdschriften. De stijging van de losse 

verkoop tijdens De Boekenweek ondersteunt dit omdat op een dergelijk moment de extra 

aandacht die aan de tijdschriften wordt besteed, is terug te zien in de verkoop. Toch weten de 

tijdschriften dit niet vast te houden. Bij de redactieleden en auteurs ontbreekt het besef dat 
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slechts een klein segment van het (literaire) publiek met een publicatie in aanraking komt. 

Alsof publiceren alleen genoeg is.  

De verbaasde reactie van De Gids op de groep golf van inzendingen op het moment dat het 

tijdschrift een schrijfwedstrijd organiseert, laat zien dat er onwetendheid is bij de redactie over 

de behoefte van jonge auteurs om publicatiemogelijkheden te krijgen; honderd studenten 

stuurden een verhaal of (literair) essay op. Dat zijn evenveel inzendingen van verschillende 

auteurs naar één tijdschrift voor één aflevering als auteurs die in de periode van 2002 tot en 

met 2007 in de tien literaire tijdschriften zijn gedebuteerd.  

Het Nederlandstalige literaire tijdschrift is dus niet zozeer een kweekvijver voor jong talent, 

maar misschien meer een speelvijver: auteurs van naam en redactieleden gaan hun gang en 

bepalen het literaire klimaat.  
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Bijlage 1 Debutanten en het vervolg 

 

Auteur 
Debuut 
tijdschrift 

Proza 
of 
poëzie 1 Boekpublicatie Jaartal Uitgeverij 2 Boekpublicatie Jaartal 

 
 
Uitgeverij 

Saskia de 
Jong Bunker Hill Poëzie 1 Zoekt Vaas 2004 Bert Bakker 2 Resistent 2006 

 

Paul 
Deijstelberge De Revisor 

Proza / 
poëzie 

 

Lodewijk van 
Oord De Revisor Poëzie 

Roelof Visser 

De 
Tweede 
Ronde Proza 

Frans van 
Mastrigt 

De 
Tweede 
Ronde Poëzie 

Cécile Evers 

De 
Tweede 
Ronde Poëzie 

Hans 
Hoenselaars 

De 
Tweede 
Ronde Poëzie 

Francie van 
den Hurk 

De 
Tweede 
Ronde Poëzie 1 Naastenparade 2002 Harmonie 2 Herbergzaam 2006 

 

Lucas de 
Bree 
Pseudoniem 
v.  René van 
Loenen 

De 
Tweede 
Ronde Poëzie  

Rob van der 
Linden 

De 
Tweede 
Ronde Proza 1 

De hand, de 
kaars en de mot 2002 Meulenhoff 2 

Het logboek 
van Brandaan 2004 

 

Niko Roorda 

De 
Tweede 
Ronde Poëzie 

 

Rita Vrij 
Hollands 
Maandblad Proza 

Nazroel 
Moeniralm 

Hollands 
Maandblad Poëzie 

Arthur 
Constandse 

Hollands 
Maandblad Poëzie 

Cathelijn 
Schilder 

Hollands 
Maandblad Proza 1 De Eenling 2005 L.J. Veen  

Liesbeth 
Goedbloed Liter Poëzie 

 
Marije 
Zomerdijk Passionate Proza 
Thomas 
Blondeau Passionate Proza 1 ex 2006 De Bezige Bij    

 

Chris Roos Passionate Proza  
Helga Walop Tirade Proza 1 Zolang ik leef 2004 Meulenhoff     
Florence 
Tonk Bunker Hill Poëzie 1 

Anders komen de 
Wolven 2006 

Nieuw 
Amsterdam    

 

Inge van 
Heusden Bunker Hill Poëzie 

 
Christine 
Leeuwerik De Gids Poëzie 
Vincent 
Overeem De Gids Proza 1 Novembermeisjes 2005 De Bezige Bij    

 

Joris 
Buytendijk De Gids Proza 

 

Guido Kuijper De Gids Proza 
Irene van 
Silfhout De Gids Proza 
Emar Zirkan De Gids Proza 
Myrthe 
Bartels De Revisor Poëzie 
Robert 
Cleirmaekers De Revisor Proza 
Herlinda 
Vekemans De Revisor Poëzie 1 Versneden 2005 Poëziecentrum 2 

Buiging (D.D. 
Sjostakovitsj) 2006 

 

Nico Weber De Revisor Poëzie   

Anne van 
Amstel 

De 
Tweede 
Ronde Poëzie 1 

Het oog van de 
storm 2004 Voetnoot    

 

Lodewijk 
Modderman 

De 
Tweede 
Ronde Poëzie  
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Theo Raats 

De 
Tweede 
Ronde Poëzie 

Fred 
Borensztajn 

De 
Tweede 
Ronde Proza 

Joost Nijssen 
Hollands 
Maandblad Proza 

Giuseppe 
Rapisarda Passionate Proza 
Mark Ritsema Passionate Proza 
Hensley 
Winterstroom Passionate Proza 
David Rotting 
Bronkhorst Passionate Proza 
Peggy 
Verzett 

Tirade Poesies 1 Prijken die buik 2005 Van Oorschot     

Jan-Willem 
Anker Bunker Hill Poëzie 1 Inzinkingen 2005 De Bezige Bij 2 

Donkere 
Arena 2006 

De 
Bezige 
Bij 

Bob van der 
Burg Bunker Hill Proza 1 Camera 2005 De Bezige Bij    

 

Eli M. van 
Dantzig Bunker Hill Proza 

 

Saskia 
Waterman Bunker Hill Poëzie 

Inge Cohen 
Rohleder 

De 
Tweede 
Ronde Proza 

Kristina 
Goikoetxea 

De 
Tweede 
Ronde Proza  Evamar 2007 De Geus    

 

Paul Romeny 

De 
Tweede 
Ronde Poëzie 

 

Kristiaan 
Laps 

De 
Tweede 
Ronde Poëzie 

Willem du 
Gardijn 

De 
Tweede 
Ronde Proza 

Elisabeth 
Jansen 

De 
Tweede 
Ronde Poëzie 

Hélène 
Gelèns 

De 
Tweede 
Ronde Poëzie 1 

Niet beginnen bij 
het hoofd 2006 Uitgeverij 521    

 

Cornelia 
Stoel 

De 
Tweede 
Ronde Poëzie 

 Afke Lijzenga 

De 
Tweede 
Ronde Proza 

Alexis de 
Roode 

De 
Tweede 
Ronde Poëzie 1 

Geef mij een 
wonder 2005 Podium    

 

Maayken 
Koolen Tirade Poëzie 

 
Thomas 
Benjamin Tirade Proza 

Eus Bunker Hill Poëzie 1 
Gedwongen 
omgang 

verwacht 
eind 
2007 De Bezige Bij  

N.B. Nog niet 
verschenen  

 

Zegar Cools De Revisor Proza 

 

Itai Agur  

De 
Tweede 
ronde Proza 

Marcel 
Koopman 

De 
Tweede 
ronde Poëzie 

Esther Naomi 
Perquin 

De 
Tweede 
ronde Poëzie 1 

Servetten 
Halfstok  2007 Van Oorschot    

 

Bastiaan 
Seghel 

De 
Tweede 
Ronde  Poëzie  

Henk van der 
Haar 

De 
Tweede 
Ronde  Poëzie 1 Vreemdgang 2007 Querido    

 

Mirjam 
Janssen 

De 
Tweede 
Ronde  Proza 

 
Helena 
Onderwater 

De 
Tweede Poëzie 
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Ronde  
Katinka van 
der Kooij 

Hollands 
Maandblad Proza 

Wanda 
Bommer 

Hollands 
Maandblad Proza 1 Boom  2008 

Nijgh & Van 
ditmar    

 

Sam 
Halbertsma Tirade  Poëzie 

 Rosan Hollak Bunker Hill Proza 

Philip Snijder 

De 
Tweede 
Ronde Proza 1 Zondagsgeld 2007 

Uitgeverij 
Mouria    

 

Ruby Römer 

De 
Tweede 
Ronde Proza 

 

Sanja Percela 

De 
Tweede 
Ronde Poëzie 

John 
Toxopeus 

De 
Tweede 
Ronde Poëzie 

Thijs de Boer 

De 
Tweede 
Ronde Proza 

Robert 
Welagen 

Hollands 
Maandblad Proza 1 Lipari 2007 

Nijgh & Van 
Ditmar 2 

Phillipes 
Middagen 2008 

Nijgh & 
Van 
Ditmar 

Annemieke 
Gerrist 

Hollands 
Maandblad Poëzie 

 

Ivo Bonthuis 
Hollands 
Maandblad Proza 

Loes 
Claerhoudt 

Hollands 
Maandblad Proza 

Arjan Braam Liter Poëzie 
Erik Harinck Liter Proza 
Hilde Bosma Liter Poëzie 
Jeroen 
Mettes Parmentier Poëzie 
Heleen 
Wiemer Raster Proza 
Wulfert van 
den Brink Tirade Proza 1 Vaderliefde 2007 Mets en Schilt    

 

Wim de Roo Tirade Poëzie 

 

Anne Doler Tirade Proza 
Eli Boelaard Bunker Hill Proza 
Jérôme 
Gommers Bunker Hill Poëzie 
Lucy Arts De Revisor Proza 
Trisha 
Kingma De Revisor Proza 
Kees Torn Bunker Hill Poëzie 

Piet Janssen 

De 
Tweede 
Ronde Poëzie 

Marinet 
Haitsma 

Hollands 
Maandblad Proza 1 Vrouwentongen 

Verwacht 
augustus 
2008 

Uitgeverij 
Compaan    

 

Sione van 
Meerendonk 

Hollands 
Maandblad Proza 

 

Greetje 
Kruidhof Liter Poëzie 
Eva 
Hilderman Liter Proza 
Erika 
Heijboer Liter Poëzie 
Marjolein 
Berends Passionate Proza 
Tania 
Heimans Tirade Proza 1 Hemelsleutels 2008 Artemis & co    
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Bijlage 2 Tijdschriften Top 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bunker Hill  
 
 

Naam auteur 
Aantal publicaties 

soort 
Totaal Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel 

Alfred Schaffer 4 1 0 0 3 0 0 - 

Guus Luijters 3 0 1 2 0 0 0 - 

Rutger H. 
Cornets de Groot 3 0 0 3 0 0 0 - 

Mark Boog 3 3 0 0 0 0 0 - 

Richard Yates 2 0 2 0 0 0 0 - 

Erik Bindervoet 2 2 0 0 0 0 0 - 

Maria Barnas 2 2 0 0 0 0 0 - 

Tommy Wieringa 2 1 1 0 0 0 0 - 

Thomas Verbogt 2 0 1 1 0 0 0 - 

Victor Schiferli 2 0 0 0 2 0 0 redacteur 
 
 
 
De Gids  
 
 

Naam auteur 
Aantal publicaties

soort 
Totaal Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel 

Huub Beurskens 18 3 4 11 0 0 0 - 
Dirk van Weelden 17 0 5 11 1 0 0 redacteur 
Hedda Martens 13 0 13 0 0 0 0 - 
Arjen Mulder 12 0 2 10 0 0 0 - 
Maarten Asscher 10 1 0 9 0 0 0 redacteur 
Frans Willem Saris 10 0 0 9 0 1 0 redacteur 
Willem Otterspeer 8 1 0 7 0 0 0 redacteur 
Edzard Mik 8 0 6 1 1 0 0 - 
Atte Jongstra 8 1 3 4 0 0 0 - 
Lucas Hüsgen 7 1 1 5 0 0 0 - 
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De Revisor  
 
 

Naam auteur 
Aantal publicaties

soort 
Totaal Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel 

Ilja Leonard Pfeijffer 20 6 6 8 0 0 0 redacteur 
Menno Lievers 13 0 4 9 0 0 0 redacteur 
Herman Franke 12 1 6 5 0 0 0 - 
Kees 't Hart 12 2 3 7 0 0 0 - 
Allard Schröder 10 0 5 5 0 0 0 - 
Manon Uphoff 9 0 4 4 0 1 0 - 
Astrid Lampe 9 8 0 1 0 0 0 - 
Anthony mertens 9 0 8 1 0 0 0 - 
Atte Jongstra 7 4 2 1 0 0 0 - 
Hans Verhagen 6 6 0 0 0 0 0 - 
 
 
 
 
De Tweede Ronde  
 
 

Naam auteur 
Aantal publicaties

soort 
Totaal Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel 

Drs. P. 24 23 1 0 0 0 0 - 
Kees Jiskoot 21 21 0 0 0 0 0 - 
Frits Criens 16 15 1 0 0 0 0 - 
Jaap van den Born 14 14 0 0 0 0 0 - 
Hendrik Jan Bosman 14 14 0 0 0 0 0 - 
Patty Scholten 13 13 0 0 0 0 0 - 
Gé van den Bovenkamp 12 12 0 0 0 0 0 - 
L.H. Wiener 11 0 9 2 0 0 0 - 
Jan van der Pol 10 10 0 0 0 0 0 - 
Querien van Haelen 10 10 0 0 0 0 0 - 
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Hollands Maandblad  
 
 

Naam auteur 
Aantal publicaties

soort 
Totaal Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel 

Daan Schrijvers 20 0 20 0 0 0 0 - 
Bastiaan Bommeljé 17 0 0 17 0 0 0 redacteur
Florus Wijsenbeek 16 0 0 16 0 0 0 - 
Gerry van der Linden 15 7 8 0 0 0 0 - 
Leo Vroman 15 15 0 0 0 0 0 - 
Bas van Putten 15 6 7 2 0 0 0 - 
Piet Gerbrandy 13 10 0 3 0 0 0 - 
Cathelijn Schilder 13 0 13 0 0 0 0 debutant
Ingmar Heytze 12 9 2 1 0 0 0 - 
Margriet de Koning Gans 12 0 0 12 0 0 0 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liter 
 
  

Naam auteur 
Aantal publicaties

soort 
Totaal Poezie Proza Essay Interview Recentie Toneel 

Menno van der Beek 20 12 0 3 0 5 0 - 
Teunis Bunt 17 0 1 5 1 10 0 - 
Gert van de Wege 13 0 0 5 0 8 0 redacteur 
George Harinck 10 0 0 9 0 1 0 - 
Mart van der Hiele 10 5 0 2 0 3 0 - 
Gerda van de Haar 8 0 0 3 0 5 0 redacteur 
Henk Knol 7 5 0 2 0 0 0 redacteur 
Dirk Zwart 7 0 0 2 0 5 0 redacteur 
Tjerk de Reus 7 0 0 3 0 4 0 - 
Hilbrand Rozema 7 2 3 1 0 1 0 - 
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Parmentier  
 
 

Naam auteur 
Aantal publicaties

soort 
Totaal Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel 

Hanz Mirck 12 7 1 3 0 1 0 - 
Lucas Hüsgen 8 2 1 5 0 0 0 - 
Han van der Vegt 6 5 0 1 0 0 0 - 
Marc Kregtink 5 1 1 3 0 0 0 - 
Arnoud van Adrichem 5 2 0 1 0 2 0 redacteur 
Bart de Goeij 4 0 0 3 1 0 0 redacteur 
Hans Groenewegen 4 3 0 1 0 0 0 - 
Josien Laurier 4 0 3 1 0 0 0 - 
Jeroen Mettes 4 2 0 2 0 0 0 - 
Maria van Daalen 4 2 1 1 0 0 0 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passionate  
 
 

Naam auteur 
Aantal publicaties

soort 
Totaal Poezie Proza Essay Interview Recentie Toneel

Erik Brus 39 0 0 16 4 19 0 redacteur 
Said El Haji 34 0 3 24 1 6 0 redacteur 
Maarten Das 28 0 0 6 3 19 0 - 
Mathijs Deen 16 0 16 0 0 0 0 - 
Alex Boogers 15 0 13 1 1 0 0 - 
Iris van Erve 10 0 1 1 2 6 0 redacteur 
Ingmar Heytze 9 5 1 2 0 1 0 - 
Diana Chin-a-fat 8 0 0 0 2 6 0 redacteur 
Ronald Ohlsen 8 2 0 5 0 1 0 - 
Coen Geertsema 8 0 1 0 3 4 0 redacteur 
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Raster  
 
 

Naam auteur 
Aantal publicaties

soort 
Totaal Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel 

Willem van Toorn 15 4 2 8 1 0 0 redacteur 
Jacq. Vogelaar 13 0 2 10 1 0 0 redacteur 
Piet Meeuse 11 0 1 9 1 0 0 redacteur 
J. Bernlef 9 1 0 6 1 1 0 redacteur 
Anneke Brassinga 8 3 1 4 0 0 0 - 
K. Michel 8 6 1 1 0 0 0 redacteur 
Jan Baeke 8 6 1 1 0 0 0 - 
Tomas Lieske 6 4 2 0 0 0 0 - 
Wim Hofman 5 2 3 0 0 0 0 - 
Marjoleine de Vos 5 2 1 2 0 0 0 redacteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tirade  

Naam auteur 
Aantal publicaties

soort 
Totaal Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel

Wim Hofman 12 7 5 0 0 0 0 - 
Eva Gerlach 10 9 1 0 0 0 0 - 
D. Hooijer 8 1 7 0 0 0 0 - 
Peggy Verzett 7 7 0 0 0 0 0 - 
Nico Dros 6 1 1 4 0 0 0 - 
Arjan Peters 6 0 1 5 0 0 0 - 
Erik Menkveld 6 2 2 2 0 0 0 redacteur 
Jeroen Thijssen 5 1 4 0 0 0 0 - 
Harrie Geelen 5 1 4 0 0 0 0 - 
Robert Anker 5 1 3 1 0 0 0 - 
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Bijlage 3 Auteurs Top 10 
 
 
 
 
 
Erik Brus 
 

Tijdschrift Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel

Bunker Hill 0 0 0 0 0 0 
De Gids 0 0 0 0 0 0 
De Revisor 0 0 0 0 0 0 
De Tweede Ronde 0 0 0 0 0 0 
Hollands Maandblad 0 0 0 0 0 0 
Liter 0 0 0 0 0 0 
Parmentier 0 0 0 0 0 0 
Passionate 0 0 16 4 19 0 
Raster 0 0 0 0 0 0 
Tirade 0 0 0 0 0 0 
 
 
Said El Haji 
 

Tijdschrift Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel

Bunker Hill 0 0 0 0 0 0 
De Gids 0 0 0 0 0 0 
De Revisor 0 0 0 0 0 0 
De Tweede Ronde 0 0 0 0 0 0 
Hollands Maandblad 0 0 0 0 0 0 
Liter 0 1 0 0 0 0 
Parmentier 0 0 0 0 0 0 
Passionate 0 3 24 1 6 0 
Raster 0 0 0 0 0 0 
Tirade 0 0 0 0 0 0 
 
 
Piet Gerbrandy 
 

Tijdschrift Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel

Bunker Hill 0 0 0 0 0 0 
De Gids 2 0 4 0 0 0 
De Revisor 2 1 3 0 0 0 
De Tweede Ronde 0 0 0 0 0 0 
Hollands Maandblad 10 0 3 0 0 0 
Liter 0 0 0 0 0 0 
Parmentier 3 0 0 0 0 0 
Passionate 0 0 0 0 0 0 
Raster 2 0 1 0 0 0 
Tirade 0 0 1 0 0 0 
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Maarten Das 
 

Tijdschrift Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel

Bunker Hill 0 0 0 0 0 0 
De Gids 0 0 0 0 0 0 
De Revisor 0 0 0 0 0 0 
De Tweede Ronde 0 0 0 0 0 0 
Hollands Maandblad 0 0 0 0 0 0 
Liter 0 0 0 0 0 0 
Parmentier 1 0 0 0 0 0 
Passionate 0 0 6 3 19 0 
Raster 0 0 0 0 0 0 
Tirade 0 0 0 0 0 0 
 
 
Ingmar Heytze 
 

Tijdschrift Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel

Bunker Hill 1 0 0 0 0 0 
De Gids 1 0 1 0 0 0 
De Revisor 0 0 0 0 0 0 
De Tweede Ronde 0 0 0 0 0 0 
Hollands Maandblad 9 2 1 0 0 0 
Liter 0 0 0 0 0 0 
Parmentier 2 0 0 0 0 0 
Passionate 5 1 2 0 1 0 
Raster 0 0 0 0 0 0 
Tirade 0 0 0 0 0 0 
 
 
Leo Vroman 
 

Tijdschrift Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel

Bunker Hill 0 0 1 0 0 0 
De Gids 4 0 1 0 0 0 
De Revisor 0 0 0 0 0 0 
De Tweede Ronde 0 0 0 0 0 0 
Hollands Maandblad 15 0 0 0 0 0 
Liter 0 0 0 0 0 0 
Parmentier 1 0 0 0 0 0 
Passionate 0 0 0 0 0 0 
Raster 0 0 0 0 0 0 
Tirade 4 0 0 0 0 0 
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Lucas Hüsgen 
 

Tijdschrift Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel

Bunker Hill 1 0 0 0 0 0 
De Gids 1 1 5 0 0 0 
De Revisor 2 1 2 0 0 0 
De Tweede Ronde 0 0 0 0 0 0 
Hollands Maandblad 0 0 0 0 0 0 
Liter 0 0 0 0 0 0 
Parmentier 2 1 5 0 0 0 
Passionate 0 0 0 0 0 0 
Raster 0 0 0 0 0 0 
Tirade 0 3 1 0 0 0 
 
 
Drs. P. 
 

Tijdschrift Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel

Bunker Hill 0 0 0 0 0 0 
De Gids 0 0 0 0 0 0 
De Revisor 0 0 0 0 0 0 
De Tweede Ronde 23 1 0 0 0 0 
Hollands Maandblad 0 0 0 0 0 0 
Liter 0 0 0 0 0 0 
Parmentier 0 0 0 0 0 0 
Passionate 0 0 0 0 0 0 
Raster 0 0 0 0 0 0 
Tirade 0 0 0 0 0 0 
 
 
Atte Jongstra 
 

tijdschrift Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel

Bunker Hill 0 0 1 0 0 0 
De Gids 1 3 4 0 0 0 
De Revisor 4 2 1 0 0 0 
De Tweede Ronde 0 1 0 0 0 0 
Hollands Maandblad 0 0 1 0 0 0 
Liter 0 0 0 0 0 0 
Parmentier 0 0 0 0 0 0 
Passionate 0 0 0 0 0 0 
Raster 0 1 2 0 0 0 
Tirade 1 0 1 0 0 0 
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Dirk van Weelden 
 

tijdschrift Poëzie Proza Essay Interview Recensie Toneel

Bunker Hill 0 0 0 0 0 0 
De Gids 0 5 11 1 0 0 
De Revisor 0 0 0 0 0 0 
De Tweede Ronde 0 0 0 0 0 0 
Hollands Maandblad 0 0 0 0 0 0 
Liter 0 0 0 0 0 0 
Parmentier 0 0 0 0 0 0 
Passionate 0 0 2 0 0 0 
Raster 0 1 2 0 0 0 
Tirade 0 0 0 0 0 0 
 

 

 


