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0. Inleiding

0.1 Onderzoeksthema

'Een debuut van formaat.' 'De schrijver heeft struikelproza geproduceerd.' 'Hopelijk geen tussendoortje, maar 

het begin van een oeuvre.' Het zijn zomaar wat zinnen uit boekrecensies. Recensies van debuten wel te 

verstaan. De laatste opmerking geeft de bijzondere status van het debuut treffend weer: zal de schrijver een 

eendagsvlieg blijken, of hebben we hier mogelijk het eerste werk van een toekomstige literaire grootheid in 

handen? De vraag die hierbij echter niet gesteld wordt, is: in hoeverre heeft de recensent hier zelf invloed 

op? Kunnen schrijvers die door de critici de hemel in geprezen worden, per definitie rekenen op een carrière 

in de literatuur? En kunnen schrijvers waarvan het eerste werk met de grond gelijk wordt gemaakt, hun 

literaire ambities maar beter laten varen?

In deze masterscriptie zal ik dit vraagstuk onder de loep nemen en proberen uit te zoeken of er een verband 

bestaat tussen de recensies die er van een debuut verschijnen en de verdere literaire loopbaan van de 

debutant. Zijn de recensies overwegend positief, overwegend negatief of bestaat er onenigheid onder de 

recensenten? Zijn er relatief veel of juist relatief weinig recensies te vinden, of lijkt het werk door critici zelfs 

volledig te worden genegeerd? En lijkt dit weerslag te hebben op de verdere carrière van de debutant in 

kwestie? Ik zal dit proberen uit te zoeken met behulp van theoretisch werk van o.a. Pierre Bourdieu en 

Susanne Janssen. Ook zal ik een eigen onderzoek verrichten, wat het hoofdonderdeel van deze scriptie zal 

vormen. Dit onderzoek zal weliswaar relatief klein en explorerend van aard zijn, maar toch hoop ik er enkele 

voorzichtige conclusies aan te kunnen verbinden over het mogelijke verband tussen het aantal recensies dat 

over een debuut verschijnt en de inhoudelijke kritiek die hierin geuit wordt, en de verdere literaire loopbaan 

van de debutant.

Een feit is dat debutanten het niet gemakkelijk hebben. Als nieuwkomers op de literaire markt moeten zij 

zich nog bewijzen, zowel bij critici als bij het lezerspubliek. Het blijft maar de vraag of een debutant 

überhaupt zal worden opgemerkt, in tegenstelling tot gevestigde auteurs, die bij het verschijnen van een 

nieuw werk kunnen rekenen op (veel) aandacht van de critici. Zoals Elsbeth Etty in haar inaugurele rede 

voor de VU in Amsterdam ook al opmerkte: ‘wat iedere journalist wel weet, is dat een nieuwe Mulisch zeker 

en een debutant misschien een bespreking krijgt.’ (Etty 2005: 8)

Critici kijken vanzelfsprekend anders naar het werk van een debutant dan naar dat van een gevestigd auteur. 

Voor de debutant kan dit zowel een positieve als negatieve uitwerking hebben. Positief kan zijn, dat 

eventuele beginnersfouten hem of haar worden vergeven. ‘Voor een debuut heel aardig’ of woorden van 

soortgelijke strekking komen regelmatig voor in debuutrecensies, of, voor de debutant nog beter, uitspraken 

als: ‘Het is bijna niet te merken dat het hier een debuut betreft’. Het feit dat de schrijver debuteert legt hier 

gewicht in de schaal en zorgt voor extra bewondering van criticus en wellicht ook publiek: het eerste boek en 

nú al zo goed, dat zou wel eens een belofte kunnen inhouden. Anderzijds kan dit plotselinge succes voor een 

auteur natuurlijk ook verlammend werken. 
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Het feit dat een boek een debuut is kan vanzelfsprekend ook in het nadeel van de auteur werken. Over 

debuten worden vaak kortere recensies geschreven dan over het werk van gevestigde auteurs, áls ze 

überhaupt al het geluk hebben besproken te worden. Ook kan de recensent enigszins sceptisch staan 

tegenover ‘de zoveelste’ debutant (in een bepaald genre of in het algemeen), wat de kritiek kan beïnvloeden. 

Debutanten worden soms vergeleken met zeer ervaren auteurs. De vraag is of deze vergelijking een eerlijke 

is. Op dit soort kwesties zal ik in deze scriptie echter niet ingaan; het gaat mij puur om de kritiek op zich, 

zonder over dit waardeoordeel zelf weer een waardeoordeel te willen vellen. Ik ben er niet per se op gebrand 

aan te tonen dat er iets schort aan de literaire kritiek in dag- en opiniebladen zoals die nu opereert. Ik doe dit 

onderzoek omdat ik het interessant vind meer zicht te krijgen op de (eventuele) relatie tussen debuten en 

recensies daarvan. Deze bron van onderzoek is naar mijn mening zeker nog niet uitgeput; er zouden nog veel 

meer interessante projecten gestart kunnen worden op dit gebied. Hierop zal ik nader in gaan in hoofdstuk 5. 

0.2 Vraagstelling

Ik zal mij gaan richten op het werk en de loopbaan van vijftien Nederlandse literaire debutanten, allen 

debuterend tussen 1995 en 2000. De volgende debutanten, zowel bekend als onbekend, zijn geselecteerd 

voor onderzoek: Heleen van Royen (De gelukkige huisvrouw, 2000), Carlie Stijnen  (Aswoensdag, 2000), 

Trudi Rijks (Doos van Pandora, 2000), Ron van Liempd (De nar, 2000), Pauline Slot (Zuiderkruis, 1999), 

Bert Wagendorp (De Proloog, 1995), Russell Artus (Zonder wijzers, 1995), Durk Wille (De zeven wegen der 

waanzin, 1995), Arthur Japin (Magonische verhalen, 1996), Manon Uphoff (Begeerte, 1995), Josine Marbus 

(Winterkind, 1997), Maria Barnas (Engelen van Ijs, 1997), Frithjof Foelkel (Onder de pannen, 1995), Nanne 

Tepper (De eeuwige jachtvelden, 1995) en Marcel Maassen (Blauwe damp, 1994). 

De centrale vraagstelling luidt als volgt:

Is er een relatie tussen de recensies die er van een debuut verschijnen en het aantal later gepubliceerde 

werken van de debutant? 

Hierbij zal zowel worden gekeken naar het aantal recensies dat van een debuut verschijnt, als naar het 

oordeel van die recensies (positief dan wel negatief). Beide zijn belangrijke indicatoren van de wijze waarop 

het boek door critici wordt ontvangen: in het niet of nauwelijks verschijnen van recensies van een recent 

verschenen literair werk ligt volgens sommigen ook al een zeker waardeoordeel besloten, hoewel anderen 

weer van mening zijn dat dit bijna alleen op willekeur berust. 

Naar aanleiding van deze vraagstelling ben ik tot de volgende onderzoeksopzet gekomen. In het eerste 

hoofdstuk zal ik een theoretisch kader schetsen van artikelen en boeken waaraan ik veel gehad heb bij mijn 

oriëntatie op dit onderwerp en die mij zeer nuttig lijken bij het beantwoorden van de hoofdvraag. In het 

tweede hoofdstuk zal ik de onderzoeksvraag verder uiteenzetten en enkele hypothesen formuleren. Ook komt 

in dit hoofdstuk de operationalisering van de onderzoeksvraag aan bod, evenals de verantwoording hiervan. 

In het derde hoofdstuk zal ik verslag doen van dit onderzoek en de resultaten uiteenzetten. Deze resultaten 

zal ik proberen te interpreteren in het vierde hoofdstuk, om ze vervolgens terug te koppelen naar de in het 

eerste hoofdstuk beschreven theorie. In het vijfde en laatste hoofdstuk zal ik tenslotte de centrale 
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vraagstelling trachten te beantwoorden. Ik zal afsluiten met een kritische terugblik op mijn onderzoek en 

enkele suggesties voor vervolgonderzoek.

Ik hoop hiermee een interessant onderzoek te presenteren en een nieuw licht te werpen op de relatie tussen 

de literaire kritiek en de debutant. 
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1. Theoretisch kader

1.1 Het literaire veld

Het werk van de Franse socioloog Pierre Bourdieu is belangrijk en veelgebruikt bij onderzoek naar het 

literaire circuit, met name bij onderzoek met een sociologische grondslag. Bourdieu gaat uit van een 

samenspel tussen maatschappelijke instituties waardoor langzaam maar zeker waarde aan een kunstwerk 

wordt toegekend. Deze instituties bevinden zich allemaal in wat hij aanduidt als 'het culturele veld'. De 

verschillende instituties spelein in dit veld elk een eigen rol en hebben alle te maken met de productie, 

distributie en promotie van cultuur. Een onderzoeksbenadering die uit gaat van dit model, wordt ook wel een 

institutionele benadering genoemd. 

Het literaire veld, het veld relevant voor dit onderzoek, is een subveld van het culturele veld.1 Bourdieu stelt 

dat we ons niet moeten afvragen hoe een schrijver is geworden wat hij is, maar hoe de positie die hij 

inneemt, tot stand is gekomen (Bourdieu 1993: 162). Dit gebeurt door te kijken naar het literaire veld zoals 

dit eruit zag in de tijd dat deze schrijver zich daarin bevond (of wilde bevinden) en welke status de 

betreffende schrijver hierin genoot. Bourdieu definieert de term ‘veld’ als volgt:
‘a field is a separate social universe having its own laws of functioning independent of those of politics and the 

economy. The existence of the writer, as fact and as value, is inseparable from the existence of the literary field 

as an autonomous universe endowed with specific principles of evaluation of practices and works.[…] The 

literary field […] is an independent social universe with its own laws of functioning, its specific relations of 

force, its dominants and its dominated, and so forth. Put another way, to speak of ‘field’ is to recall that literary 

works are produced in a particular social universe endowed with particular institutions and obeying specific 

laws.’ (Bourdieu 1993: 162-163)

In dit literaire veld bevinden zich niet alleen schrijvers, maar ook uitgevers, critici, boekhandelaren, 

bibliotheken en onderwijsinstanties. Het samenspel tussen al deze instanties (door Bourdieu aangeduid als 

‘agents’) bepaalt hun positie. 

Om van het literaire veld deel uit te mogen maken, is intellectuele know-how een vereiste. Er zijn algemeen 

geldende principes omtrent de toekenning van literaire waarde: wat mag als literatuur gelden en wat niet? 

‘This universe is the place of entirely specific struggles, notably concerning the question of knowing who is 

part of the universe, who is a real writer and who is not.’ (Bourdieu 1993: 164) Een misstap op dit gebied 

(bijvoorbeeld het toekennen van literaire waarde aan een debuut dat dit volgens andere belangrijke critici niet 

verdient) kan nadelige gevolgen met zich meebrengen voor de betreffende agent. Om deze reden betrachten 

critici hierbij vaak enige voorzichtigheid. Het is een logisch gevolg dat deze voorzichtigheid zich vooral uit 

jegens de debutant, daar hij zich nog niet heeft kunnen bewijzen op literair gebied. Wanneer critici twijfelen 

aan de literaire waarde van een (debuut)werk of oeuvre, kijken zij regelmatig naar hun (vaak oudere en meer 

ervaren) collega’s, waardoor al snel enige consensus ontstaat over de literaire status van een auteur. Hier kom 

ik in de volgende paragraaf uitgebreider op terug. 

1Bourdieu. 1993. The field of cultural production. Ed. Randal Johnson. Cambridge: Polity Press. 
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Bourdieu noemt het artistieke veld, en hiermee ook het literaire veld, een ‘universe of belief’. Hiermee 

bedoelt hij dat er op dit veld niet alleen concrete zaken (zoals boeken) geproduceerd worden, maar hieraan 

ook een zekere (literaire) waarde wordt toegekend. Hierdoor komt de status van de auteur als ‘creator of 

value’ tot stand (Bourdieu 1993: 164). Literatuuropvattingen spelen hierbij een grote rol. Door Van Rees en 

Dorleijn2  worden deze als volgt gedefineerd:
‘een verzameling normative denkbeelden over de aard en functie van literatuur alsmede een verzameling definities van 

teksteigenschappen en literaire technieken (procédés) waardoor de tekst geacht wordt bepaalde effecten op de lezer te 

hebben. De denkbeelden zijn niet (empirisch) getoetst en zijn in het algemeen ook niet geformuleerd om getoetst te 

worden.’ (Van Rees en Dorleijn 1993: 3)

Deze literatuuropvattingen zijn erg belangrijk, omdat zij bepalen hoe een criticus een tekst waardeert. Een 

criticus die bijvoorbeeld de literatuuropvatting hanteert dat literatuur vooral geloofwaardig en 

waarheidsgetrouw moet zijn, zal een debuut dat deze indruk maakt, hoog waarderen. Van Rees en Dorleijn 

stellen dan ook – geheel terecht, in mijn opinie – dat literatuuropvattingen een cruciale rol spelen bij de 

algemene meningsvorming over en toekenning van waarde aan literaire werken. 

De illustratie op de volgende pagina3 laat zien hoe het literaire veld er omstreeks het einde van de twintigste 

eeuw uitzag (en grotendeels nog steeds uitziet). Dit literaire veld is ingebed in het culturele veld, dat weer is 

ingebed in het maatschappelijke veld. Literatuurkritiek is in dit schema aangegeven als één van de directe 

schakels tussen auteurs/uitgevers en het lezerspubliek.  Natuurlijk is het nog maar zeer de vraag hoe groot 

het gedeelte van dit lezerspubliek is dat zich daadwerkelijk verdiept in recensies. Toch zegt deze 

positionering van literatuurkritiek in het schema wellicht iets over de plaats van de kritiek in het samenspel 

tussen auteur/uitgever en het lezerspubliek. 

2Van Rees en Dorleijn. 1993. De impact van literatuuropvattingen in het literaire veld. 's Gravenhage: Stiching 
Literatuurwetenschap. 
3Uit: Van Rees en Dorleijn. 2006. De productie van literatuur: het literaire veld in Nederland 1800-2000. Nijmegen: 
Uitgeverij Vantilt. 
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Afbeelding 1: schematische weergave van het literaire veld zoals dat eruit zag tegen het eind van de 20ste eeuw. Uit: 

Van Rees en Dorleijn 2006:19. 

De institutionele benadering wordt regelmatig gekozen in de kunst- en cultuurwetenschap wanneer het gaat 

om analyses van bijvoorbeeld de productie en receptie van kunst. Janssen (1994) stelt dat de opvattingen van 

Bourdieu in Nederland zijn uitgewerkt door wat wordt aangeduid als de empirische literatuursociologie. Een 

aantal artikelen in deze stroming die relevant zijn bij het onderzoek naar literaire debutanten zal ik in de 

volgende paragrafen behandelen. 
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1.2 Onderzoek naar literatuurkritiek

In deze paragraaf behandel ik een aantal voorbeelden van onderzoeken die zijn verricht naar het onderwerp 

literatuurkritiek. Het onderzoeken van literatuurkritiek is zeker niet nieuw. Een aantal van deze studies zijn 

aan te duiden met de hiervoor reeds genoemde term ‘empirische literatuursociologie’. Deze benadering werd 

geïntroduceerd door de aan de universiteit van Tilburg verbonden literatuurwetenschappers Verdaasdonk en 

van Rees en richt zich op ‘de resultaten van een omvattende analyse van de tekstgerichte 

literatuurbeschouwing’ (Janssen 1994: 18). Literaire instituties spelen hierbij een grotere rol dan bij andere 

benaderingen en de nadruk ligt vooral op literatuurkritiek. Hierbij wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar 

literatuuropvattingen die in een bepaalde tijd gehuldigd werden en naar consensusvorming onder critici. 

Van Rees deed onderzoek naar consensusvorming onder critici.4 Hij zegt hiermee te willen aantonen dat 

literatuurkritieken vaak afhankelijk zijn van buiten-tekstuele factoren, namelijk van bepaalde stellingnames 

van de recensent (Van Rees 1985: 1). Hij hekelt wat hij aanduidt als de ‘continuumthese’: de opvatting dat 

beschrijving een goede grond is voor interpretatie en deze interpretatie weer als basis kan dienen voor 

evaluatie. Van Rees noemt deze opvatting ‘methodologisch onhoudbaar’ (Van Rees 1985: 2). Volgens hem 

‘beschikken critici niet over een betrouwbaar instrument om hun interpretatieve en evaluatieve beweringen te 

onderbouwen.’ (Van Rees 1985: 3) Aan deze beweringen ligt namelijk altijd een bepaalde literatuuropvatting 

ten grondslag, waardoor de recensent nooit helemaal objectief zal kunnen zijn, hoezeer deze hier ook naar 

streeft. Toch hebben critici er geen moeite mee hun oordeel te vellen en hierin zelfs enige consensus te 

bereiken. Zoals al eerder aangegeven, kan dit voor een debuut zeer nadelig uitvallen. 
‘Wat critici in de eerste plaats doen, is het maken van keuzes, het nemen van de beslissing al dan niet aandacht aan een 

werk te besteden. Ontbreekt die aandacht voor nieuw uitgekomen werk, dan dreigt dit al snel in vergetelheid te geraken; 

krijgt het werk van een debutant geen aandacht, dan loopt diens mogelijkheid een zeker oeuvre op te bouwen gevaar. 

Wanneer een werk wel object van aandacht van de kritiek wordt, dan impliceert deze aandacht de toekenning van een 

zekere mate van kwaliteit.’ (Van Rees 1985: 6-7)

Hiermee impliceert Van Rees dat er een duidelijk verband is tussen recensies en de verdere loopbaan van de 

debutant. Deze zou hier in zoverre van afhankelijk zijn, dat het niet of  nauwelijks krijgen van besprekingen 

een nadelig effect heeft op diens literaire carrière. Van Rees’ conclusie houdt voor de  minder succesvolle 

debutant ook niet bepaald goed nieuws in: omdat oordelen van critici afhangen van literatuuropvattingen en 

niet toetsbaar zijn aan een bepaald model, worden ze getoetst aan de mate van bijval van collega’s. De 

consensus ontstaat doordat gezaghebbende critici bepaalde uitspraken doen en deze worden overgenomen 

door de rest. Dit zou betekenen dat enkele belangrijke critici al een grote invloed kunnen uitoefenen op de 

verdere loopbaan van de debutant. 

Een voorbeeld van onderzoek naar literatuurkritiek met een andere invalshoek, is dat van Nel van Dijk5. Zij 

onderneemt ten eerste een kwantitatief onderzoek naar het aantal en de aard van recensies die zijn 

4 C. van Rees. 1985. Consensusvorming in de literatuurkritiek. Tilburg: Tilburg University. 
5 Nel van Dijk. 1999. 'Neither the top nor the literary fringe: the careers and reputations of middle group authors'. 
Poetics 26: 405-421.
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verschenen naar aanleiding van het werk van een groep auteurs die volgens haar criteria niet tot de beste van 

hun tijd behoorden, maar ook zeker niet tot de slechtsten. Het is hierbij opvallend hoe de aandacht van de 

critici na de eerste paar titels verslapt. ‘Attention can decrease gradually, but it more often decreases rather 

drastically’ (Van Dijk 1999: 410). Ook blijkt dat recensies van boeken van auteurs uit deze middengroep in 

de regel negatief zijn, zeker als de auteur al enige tijd bezig is. ‘In many cases, critics are fairly positive 

about the first two titles, but then, and in line with the decrease in the number of reviews, their opinion 

becomes more negative.’ (Van Dijk 1999: 410) Ook worden de recensies steeds korter in lengte. Ook dit 

gebeurt niet geleidelijk, maar vrij drastisch. Debutanten die er bij hun eerste werk al niet in slagen de 

aandacht van de critici te trekken, lijken in een later stadium dus al helemaal weinig kans te maken. 

Ten tweede verrichte Van Dijk kwalitatief onderzoek naar de carrière van een auteur uit deze middengroep, 

en vergeleek deze met die van een auteur uit de ‘topgroep’. Wat zou kunnen verklaren waarom 

laatstgenoemde het wel ‘gered’ heeft in de literaire wereld, en eerstgenoemde niet? Van Dijk doet in dit kader 

een aantal interessante bevindingen. 

Ten eerste blijkt het verschil te maken door wie een boek gerecenseerd wordt. Een oordeel van een 

gerespecteerd criticus maakt meer indruk én zegt iets over de kwaliteit van het boek. Ook kan het zijn dat 

een auteur blijvende steun krijgt van een belangrijk criticus: in zo’n geval maakt een auteur relatief veel kans 

in de topgroep te belanden. 

Ten tweede is de uitgever van het werk erg belangrijk, zoals ik aan de hand van Janssen (Janssen 1994) zal 

bespreken in de volgende paragraaf. Het imago van de uitgeverij kan de mening van de recensent al 

beïnvloeden voor hij het boek zelfs maar heeft ingekeken. 

Ten derde maakt het verschil wanneer een auteur er in interviews en dergelijke blijk van geeft een eigen, 

interessante visie op literatuur te hebben en een duidelijk beeld weet te vormen van de plaats die hij in de 

literaire traditie zou moeten innemen (Van Dijk 1999: 417). Hiermee kan de auteur zijn eigen receptie 

beïnvloeden.

Ten vierde kan het helpen als een auteur heeft wat Van Dijk aanduidt als ‘literary sidelines’: connecties in de 

letterenwereld, tot stand gekomen door bijvoorbeeld een functie als auteur bij een uitgeverij of bij een literair 

tijdschrift.

Van Dijk besluit met de opmerking dat haar onderzoek eens te meer heeft aangetoond dat literaire kritiek een 

cruciale rol speelt bij de algemene waardering van een nieuw boek. Volgens haar hebben critici zeker invloed 

op de verdere literaire carrière van de debutant: ‘Recurrent attention from leading critics at the start of their 

career turned out to be a major factor in getting critical attention in the long run.’ (Van Dijk 1999: 419) Het is 

echter niet duidelijk of hier ook sprake is van een causale relatie. 

Van een totaal andere orde, maar evengoed een boeiend voorbeeld van een interessant onderzoek naar het 

(mogelijke) effect van literaire kritiek op de verdere loopbaan van een auteur is het onderzoek van Barker-

Nunn en Gary Alan Fine6. Hierin behandelen zij de fatale invloed van de literaire kritiek op de carrière van 

6Barker-Nunn en Fine. 1998. 'The vortex of creation: literary politics and the demise of Herman Melville's reputation'. 
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Melville. Deze leek op weg te zijn naar een status als gevierd auteur maar viel ten prooi aan de politieke 

spelletjes van het literaire veld zoals dat er in het Amerika van halverwege de negentiende eeuw uitzag. Heen 

en weer geslingerd tussen de wensen en verwachtingen van de American Renaissance-stroming, waartoe hij 

gerekend werd, en wat hij diep in zijn hart zélf wilde schrijven, werd hij steeds minder begrepen door zowel 

critici als door zijn eigen achterban. Barker-Nunn en Fine beschrijven dit proces en de rol die het literaire 

veld en de literaire critici hierbij speelden. 

‘An artist’s failure to follow the conventions of an art world creates substantial problems for all it’s 

participants,’ stellen de auteurs (Barker-Nunn en Fine 1998: 87). ‘(…) the most prevalent criticism was 

aimed at its lack of conventional form, which left reviewers more confused than outraged.’ Dit veronderstelt 

dat het niet begrepen worden, het niet passen in het literaire veld zoals dat er op een bepaald moment uitziet, 

even funest kan zijn voor de carrière van een auteur als slechte kritieken. ‘We argue that authors’ placement 

within a literary field has a profound effect on their artistic reputations, which in turn shapes the way in 

which a literary text is read and evaluated’  besluiten de auteurs (Barker-Nunn en Fine 1998: 97). 

Al deze onderzoeken hebben met elkaar gemeen dat zij ervan uit gaan dat buitentextuele factoren (mede) 

bepalen of een boek een succes wordt en of een schrijverscarrière perspectief heeft. Het literaire veld speelt 

hierbij een belangrijke rol. De onderzoeken veronderstellen ook dat critici wel degelijk de macht hebben om 

een auteursloopbaan te doen uitdoven, zij het door een werk in het geheel niet te bespreken, zij het door het 

te onderwerpen aan zware kritiek. 

Poetics 26: 81-98.
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1.3 Literatuurkritiek en debutanten

In deze paragraaf zal ik onderzoek naar literatuurkritiek behandelen dat specifiek is toegespitst op 

debutanten.  Allereerst zal ik speciale aandacht besteden aan het proefschrift van Susanne Janssen7. Janssen 

verklaart met dit proefschrift drie intenties te hebben: ten eerste het specificeren van de aandacht die de 

literaire kritiek in dag- en weekbladen heeft voor proza en poëzie en de factoren die van invloed zijn op de 

mate van aandacht die een werk krijgt, ten tweede het verduidelijken van de sociale context waarin de 

literaire kritiek functioneert en van de invloed van deze context op literair-kritische activiteiten en het effect 

daarvan, en ten derde het onderzoeken of en hoe auteurs de aandacht voor hun werk zelf kunnen beïnvloeden 

(Janssen 1994: 11). Zij richt zich hierbij niet specifiek op debuten, maar besteedt hier wel aandacht aan, wat 

haar onderzoek in het kader van de centrale vraagstelling van deze scriptie zeer relevant maakt. Ik zal hier 

mijn bespreking zoveel mogelijk beperken tot de onderdelen van haar onderzoek die het werk van 

debutanten betreffen. 

In het derde hoofdstuk van haar proefschrift, getiteld ‘De literair-kritische selectie’, verricht Janssen 

onderzoek naar het aantal besprekingen dat nieuw verschenen werk kan verwachten, zowel debuten als niet-

debuten. Zij verzamelde hiervoor relevante uitspraken van critici en voerde een multiple-regressieonderzoek 

uit naar het aantal besprekingen van nieuw verschenen werk in 1978 en 1991. 

Janssen begint het onderzoek met het verzamelen van uitspraken van literaire critici over hun selectie van 

werken die een bespreking verdienen. Enkele van deze critici vermelden hierbij ook hoe zij te werk gaan bij 

debuten. ‘Een recensent is journalist, hij zoekt nieuws,’  legt een van de critici uit. 
‘(…) Wat is nieuws? Een nieuw boek van een bekende schrijver is nieuws, vandaar dat een boek van een bekende 

schrijver atijd wordt besproken, ook al wordt het afgekraakt. (…) Dan krijg je de onbekende schrijver. De interessantste 

onbekende schrijver is de debutant. Als een debutant een goed boek schrijft, is dat nieuws. Als het een slecht boek is, 

heeft het geen zin er over te schrijven.’ (Aad Nuis in Kroonenberg , geciteerd door Janssen 1994: 37)

Volgens deze criticus krijgt een debuut in eerste instantie dus nooit het voordeel van de twijfel: een goed 

debuut is nieuws, een slecht debuut is dat niet, waaruit kan worden afgeleid dat (volgens deze criticus 

althans) een debuut wordt beschouwd als een slecht boek tot het tegendeel is bewezen. Het is volgens deze 

redenering dus een duidelijk teken als een boek wordt genegeerd door de critici.

Wel kan het hierbij verschil maken als een debutant al een andere vorm van bekendheid geniet of voor het 

verschijnen van het boek al in de publiciteit heeft gekregen. Dit onderschrijft een van de ondervraagde 

critici: ‘Het kan een rol spelen als je al over een auteur hebt horen praten; je bent nieuwsgierig gemaakt. Ik 

ben extra belangstellend bij auteurs die op andere terreinen al bekendheid genieten, zoals Otten en Van Dis, 

ook al in verband met de nieuwswaarde.' (Jaap Goedgebuure in Steijger, geciteerd in Janssen 1994: 37) Als 

reeds bekende debutant is het dus gemakkelijker een bespreking te krijgen. Het feit dat een bekend persoon 

een slecht boek heeft geschreven, heeft vanzelfsprekend meer nieuwswaarde dan het feit dat een onbekende 

een slecht boek heeft geschreven. 

Dezelfde criticus noemt twee redenen die een recensent kan hebben voor het besluit om het werk van een 

7Susanne Janssen. 1994. In het licht van de kritiek. Hilversum: Uitgeverij Verloren. 
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debutant te bespreken: ‘je vindt het boek echt de moeite waard of je voelt de behoefte het hosanna-koor 

omtrent een debuut tegen te spreken.’ (Jaap Goedgebuure in Steijger, geciteerd door Janssen 1994: 37)

Dit laatste kan een criticus echter beter niet te vaak doen: 
‘Door zijn keuzen en oordelen in grote lijnen af te stemmen  op die van andere kenners, geeft een criticus er blijk van 

tot de kring van kenners te behoren. Dit betekent geenszins dat critici zich geen afwijkende keuzen en oordelen moeten 

of kunnen veroorloven, wel, dat hieraan grenzen zijn gesteld. Een criticus die bij herhaling tot andere keuzen en 

oordelen kom dan collega’s, zet zijn reputatie op het spel.’ (Janssen 1994: 40)

Wel speelt volgens Janssen ook prestige een rol: een criticus wil graag te boek komen te staan als de 

‘ontdekker’ van een groot literair talent en zal daar soms zijn nek voor moeten uitsteken. Doet een criticus 

dat niet, dan loopt hij het risico als ‘laf’ te worden bestempeld. Er zal dus geschipperd moeten worden, wat 

ongemerkt invloed kan hebben op de bespreking van een debuut. 

Janssen stelt dat zij verwacht dat recensenten ook de uitgeverij zwaar laten meewegen bij hun beslissing een 

werk wel of niet te bespreken. Veel andere aanknopingspunten hebben zij tenslotte niet, behalve het 

‘Fingerspitzengefühl’ waarmee zij in een paar indrukken de literaire kwaliteit van een werk kunnen 

vaststellen. Een uitgeverij met weinig status maakt dat het debuut een stuk minder veelbelovend overkomt, 

en dat recensenten dus minder snel geneigd zullen zijn er een bespreking aan te wijden, dan wanneer het 

door een prestigieuze uitgeverij is uitgegeven. 

Deze verwachting wordt door het onderzoek bevestigd: wanneer het een debuut betreft, lijkt de uitgeverij 

waar dit is uitgegeven voor critici belangrijker te zijn dan bij overig nieuw verschenen werk. Debuten van 

een grote literaire uitgeverij blijken significant meer besproken te worden dan debuten van andere 

uitgeverijen. Daarna komen de debuten die zijn uitgegeven door een middelgrote literaire uitgeverij; zij 

krijgen weer duidelijk meer besprekingen dan debuten die van niet-literaire en kleine uitgeverijen. Uit het 

onderzoek blijkt ook dat er onder critici sprake zou kunnen zijn orkestratie: zij komen vaak tot dezelfde 

beslissingen. Dit kan echter ook aan andere oorzaken te wijten zijn. 

Eenzelfde soort onderzoek werd verricht door Janssen’s collegae Van Rees en Vermunt8. Doel van hun 

onderzoek was uit te zoeken van welke factoren de hoeveelheid aandacht die een nieuwe titel ontvangt, 

afhankelijk is. Ook hierbij werd gewerkt met een multiple-regressie onderzoek. 

Net zoals Van Dijk (Van Dijk 1999) concluderen Van Rees en Vermunt dat ‘tijd’ een belangrijke factor is: 

hoe meer boeken er van een bepaalde auteur verschijnen, hoe moeilijker het wordt daar aandacht voor te 

krijgen (Van Rees en Vermunt 1996: 331) Voor debutanten is dit dus juist positief: debuten krijgen vaak nog 

aandacht, daarna is de kans redelijk aanwezig dat dit zal afzwakken, hoewel bij een positief gewaardeerd 

debuut de kans groot is dat de daaropvolgende publicaties ook redelijk wat belangstelling krijgen. Anderzijds 

betekent dit natuurlijk ook dat, wanneer er voor een debuut al geen of zeer weinig aandacht is, de kans dat dit 

bij latere boeken meer wordt zeer gering is. 

8Van Rees en Vermunt. 1996. 'Event history analysis of authors' reputation: effects of critics' attention on debutants 
careers'. Poetics 23: 317-333. 
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1.4 Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik getracht een beeld te creëren van het bestaande onderzoek naar literatuurkritiek maar 

daarbij geprobeerd de rode lijn van de debutantenstudies, waar ik me in deze scriptie op wil richten, te 

behouden. In deze paragraaf zal ik de elementen van de theorie die hiervoor van belang zijn, nog eens 

samenvatten.  

Als nieuwkomer in het literaire veld moet de debutant zich nog bewijzen. Omdat critici niet het risico willen 

lopen een fout te begaan waardoor hun literairkritische kundigheid in twijfel wordt getrokken, zijn zij op hun 

hoede waar het het bespreken van deze nieuwkomer betreft. Het enige echte referentiepunt dat critici hierbij 

hebben, is de uitgever van het debuut. Het imago van de uitgeverij speelt dan ook een grote rol bij de 

hoeveelheid aandacht die een debutant krijgt. Een debuut dat weinig tot geen aandacht krijgt, zal 

vermoedelijk in de toekomst ook weinig aandacht ontvangen: studies tonen aan dat de aandacht voor een 

auteur na de eerste paar boeken in de regel afneemt.

Hierbij speelt mogelijk ook de orkestratie onder recensenten een rol: om tot de kring van kenners te blijven 

behoren, kijken recensenten vaak naar wat hun collega’s doen. Als zij bijvoorbeeld zien dat een vorig boek 

van een auteur door hun collega’s nauwelijks is besproken, kan het zijn dat zij om deze reden ook van 

bespreking afzien. Bij een debuut kan het wel het geval zijn dat een criticus zijn nek ervoor uitsteekt omdat 

hij of zij graag te boek wil komen te staan als de ontdekker van een groot literair talent. In dat opzicht 

hebben debutanten een voordeel ten opzichte van minder succesvolle schrijvers die al langer bezig zijn: zij 

zullen hoogstwaarschijnlijk niet meer door critici worden ‘ontdekt’. 

Ook de bron van de recensie en de recensent in kwestie blijken verschil te kunnen maken: grote dagbladen 

maken meer indruk dan regionale kranten, en een debutant die veel aandacht krijgt van belangrijke critici, 

maakt meer kans dan een debutant die door minder ervaren recensenten wordt besproken. De debutant blijkt 

de aandacht wel enigszins zelf te kunnen sturen door doortastend op te treden in interviews en dergelijke, en 

hierbij blijk te geven van een eigen visie op literatuur én op het eigen werk. 

Volgens veel onderzoekers is het feit dat een debuut überhaupt een bespreking krijgt in een kwaliteitskrant, al 

een toekenning van een bepaalde mate van kwaliteit. Veel debuten blijven namelijk geheel onbesproken, 

krijgen zeer korte besprekingen of moeten het doen met besprekingen in de niet erg hoog aangeschreven 

regionale kranten.

Het overgrote deel van de geraadpleegde literatuur was afkomstig uit Nederland en niet zeer recent. Recent 

onderzoek hierover uit het buitenland heb ik helaas niet kunnen vinden. 
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2. Hoe het onderzoek tot stand kwam

2.1 Deelvragen en hypothesen

Zoals in de inleiding al aangegeven, heb ik naar aanleiding van het door mij gekozen thema de volgende 

centrale vraagstelling geformuleerd:  

Is er een relatie tussen de recensies die er van een debuut verschijnen en het aantal later gepubliceerde 

werken van de debutant? 

Bij bestudering van de kritiek op het werk van iedere debutant heb ik vervolgens de volgende deelvragen 

gesteld: 

1. Hoeveel recensies zijn er van het debuut verschenen?

2. In welke bronnen zijn de recensies verschenen?

3. Wat is de gemiddelde lengte van de recensies?

4. Zijn de recensies overwegend positief, overwegend negatief of neutraal? (Dit ben ik per recensie apart 

nagegaan.)

5. Hoe groot is het percentage positieve en negatieve recensies? 

Vraag 1 en 2 heb ik verwerkt in een inleidend stukje over elke auteur. Vraag 3, 4 en 5 heb ik verwerkt in 

verschillende tabellen. 

Dit alles in overweging nemend, ben ik vervolgens op zoek gegaan naar zoveel mogelijk informatie over de 

verdere literaire loopbaan van de debutant. Deze informatie heb ik verwerkt in een tabel. In deze tabel zijn de 

volgende vragen opgenomen: 

− Hoeveel drukken telt het debuut?

− Heeft het debuut een literaire prijs gewonnen?

− Hoeveel latere literaire werken heeft de auteur gepubliceerd? (Onder 'literaire werken' wordt hier 

verstaan: romans, verhalenbundels en gedichtenbundels)

− Hoeveel andersoortige publicaties heeft de auteur op zijn of haar naam staan? (Onder 

'andersoortige publicaties' wordt hier verstaan: non-fictie publicaties, gelegenheidspublicaties, 

jeugdromans, filmscripts, samengestelde verhalenbundels met verhalen van anderen etc. Deze zijn 

verschenen na het debuut.)

− Hoeveel tijdschriftpublicaties heeft de auteur op zijn of haar naam staan? (Onder 

'tijdschriftpublicaties' wordt hier verstaan: publicaties in literaire en culturele tijdschriften als De 

Gids, Revisor, Bzzzletin etc. en opiniebladen) 

− Wat is het hoogste aantal drukken dat een boek van deze auteur gehaald heeft?

− Hoeveel literaire werken publiceert deze auteur gemiddeld per jaar? 

Naar aanleiding van de antwoorden op deze vragen heb ik een overzicht gemaakt van het verdere verloop 

van de carrière van de geselecteerde auteurs.  waaruit ik een aantal conclusies heb kunnen trekken.

Na het bestuderen van theoretische teksten over dit onderwerp, heb ik aan de hand daarvan ook een aantal 
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hypothesen geformuleerd die ik getoetst heb.

Ten eerste verwachtte ik dat er een verband te ontdekken valt tussen de hoeveelheid verschenen recensies en 

de verdere loopbaan van de debutant. Ik verwachtte dat debutanten die veel aandacht hebben gekregen van 

de literaire kritiek, meer boeken gepubliceerd zullen hebben dan debutanten die weinig aandacht gekregen 

hebben.  

Ten tweede verwachtte ik een relatie tussen de lengte van de verschenen recensies en de verdere loopbaan 

van de debutant. Ik verwachtte dat debutanten van wie meer uitgebreide recensies zijn verschenen, later meer 

boeken zullen hebben gepubliceerd dan debutanten van wie kortere recensies zijn verschenen. 

Ten derde verwachtte ik een verband tussen de aard van de recensies en de verdere loopbaan van de 

debutant. Ik verwachtte dat debutanten die overwegend positieve recensies hebben ontvangen, later meer 

boeken zullen hebben gepubliceerd dan debutanten die overwegend negatieve recensies hebben ontvangen. 

Desondanks heb ik ook rekening gehouden met resultaten die van deze verwachting afwijken. Het wel of niet 

voortzetten van een literaire loopbaan kan tenslotte ook van andere factoren afhankelijk zijn. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een writer's block, al dan niet ontstaan door de druk van de verwachtingen die het 

succesvolle debuut gewekt heeft. Ook is het goed mogelijk dat een schrijver die bij critici geen hoge ogen 

weet te gooien, wel populair wordt bij het lezerspubliek, en vice versa. Bovendien moet worden opgemerkt 

dat het feit dat er een relatie valt te ontdekken tussen de recensies en de verdere loopbaan van de debutant, 

niet per definitie betekent dat dit ook een causale relatie is. 
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2.2 Operationalisering van de centrale vraagstelling

2.2.1 Het vinden van debutanten en recensies 

De eerste stap bij het tot stand komen van dit onderzoek was – vanzelfsprekend – het vinden van geschikte 

debutanten. In eerste instantie was het plan om te gaan werken met een vijftal debutanten, allen debuterend 

omstreeks het jaar 2000. Dit omdat de ontwikkeling van hun carrière op die manier precies in het afgelopen 

decennium geplaatst zou kunnen worden. 

Deze aanpak werd mij echter afgeraden, omdat een periode van (nog geen) tien jaar toch wel erg kort zou 

zijn om enigszins solide conclusies uit te kunnen trekken. Daarom zijn er in een later stadium nog eens twee 

maal vijf debutanten bij gezocht. Deze debuteerden allen tussen 1994 en 1997 en hebben dus circa vijf jaar 

langer de kans gehad om iets van hun carrière te maken. 

Op deze manier ontstond derhalve een bestand van vijftien auteurs, alle debuterend tussen 1994 en 2000, met 

dus een mogelijke verdere schrijverscarrière van negen tot vijftien jaar. 

De debutanten werden gevonden met behulp van zoekmachine Google. Zoektermen als 'debuut 1995' of 

'debutanten 1995'  bleken genoeg namen van debutanten op te leveren om hieruit een selectie te kunnen 

maken. Deze zoektermen leverden ofwel websites van of over auteurs op, waarop vermeld stond in welk jaar 

de betreffende auteur debuteerde, ofwel websites met daarop beschouwende artikelen over de 'oogst' aan 

debutanten van dat jaar. De meeste debutanten komen van de laatstgenoemde soort bron.

Een nadeel hierbij is, dat het feit dat een debutant via Google te vinden is, erop duidt dat hij of zij tenminste 

enige publiciteit moet hebben gehad. 'Vergeten' debutanten die in hun tijd volledig werden genegeerd zijn via 

deze weg moeilijk op te sporen. Dit geldt vooral voor 'vergeten' debutanten van halverwege de jaren '90, toen 

er nog nauwelijks sprake was van internet als medium. 

De volgende stap was het vinden het recensies. Hiervoor heb ik drie verschillende methoden toegepast. De 

eerste en meest uitgebreide methode was het zoeken in het digitale bestand van LexisNexis Academic, 

voorheen de Krantenbank. In dit bestand zijn bijna alle artikelen opgenomen die zijn verschenen in 

Nederlandse kranten en opiniebladen, in de meeste gevallen sinds medio jaren '90. 

De tweede methode was het zoeken in het digitale bestand van LiteRom. Hierin zijn circa 65.000 full text 

recensies van Nederlandstalig werk opgenomen. Veel recensies die in het bestand van LexisNexis ontbraken, 

waren via dit bestand wel te vinden. 

In enkele gevallen (bijvoorbeeld wanneer bij bovengenoemde zoekmachines erg weinig resultaten boven 

water kwamen) heb ik een derde methode toegepast: het zoeken via Google. Dit heeft enkele interessante 

vondsten opgeleverd, maar de meeste recensies waren wel te vinden met het gebruik van de eerste en tweede 

methode.
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2.2.2 Een geschikt model voor analyse 

Nadat debutanten en recensies waren gevonden, werd het tijd voor de volgende stap: de analyse van de 

recensies. Dit bleek nog niet zo eenvoudig. Het analyseren van recensies is een onderwerp waar velen zich 

voor mij het hoofd over gebroken hebben. Het betreft bij een recensie immers een waardeoordeel, een 

subjectieve uitspraak van een persoon, die 'toevallig' de rol van recensent heeft aangenomen. Hoe dan dit 

waardeoordeel te analyseren?

Voor de analyse van recensies zijn verschillende modellen ontwikkeld. Hierbij wordt een poging gedaan alle 

mogelijke argumenten die een criticus voor zijn waardeoordeel kan aanvoeren, te categoriseren. Het gaat 

hierbij meestal om een aantal hoofdcategorieën met elk een aantal subcategorieën. Ieder argument dat door 

de criticus wordt aangevoerd bij zijn betoog over de goede en/of slechte aspecten van een boek, wordt 

ingedeeld in een of meerdere categorieën. Op deze manier probeert men een beeld te schetsen van 

bijvoorbeeld de literatuuropvatting van de recensent of de receptie van een bepaald werk.

Een voorbeeld van een dergelijk model is opgesteld door Mooij9. Hij hanteert een zestal categorieën van 

argumenten:

1. Realistische argumenten (geeft het werk de werkelijkheid adequaat weer?)

2. Emotivistische argumenten (roept het werk bij de lezer een bepaald gevoel op?)

3. Morele argumenten (kan de criticus het eens zijn met de moraal die in het werk tot uiting komt?)

4. Structurele argumenten (vormen de onderdelen van het werk een sluitend geheel?)

5. Intentionele argumenten (is de intentie van de auteur gerealiseerd?)

6. Vernieuwings-argumenten (brengt het werk iets nieuws?) 

Een soortgelijk analysemodel is dat van Boonstra (1979).10 Boonstra is van mening dat het model van Mooij 

te vaag en onvolledig is en slechts gebaseerd op de praktijk, zonder te worden ondersteund door een theorie 

met behulp waarvan problemen bij de analyse zouden kunnen worden opgelost. Zelf baseert zij haar model 

op een theorie van Abrams11, die vier soorten theorieën over kunst onderscheidt: mimetische, pragmatische, 

expressieve en objectieve. Boonstra herleidt hieruit vier categorieën voor waardeoordelen en voegt hier nog 

een vijfde categorie aan toe (het literaire werk in vergelijking met andere literaire werken). Op die manier 

ontstaat het volgende model:

1. Argumenten waarbij het literaire werk beoordeeld wordt in relatie tot de (waarneembare en ideale) werkelijkheid.

– het afspiegelingsargument

– het abstraheringsargument

– het engagementsargument

– het morele argument 

9J.J.A. Mooij. 1979.“De motivering van literaire waardeoordelen”. 
http://www.dbnl.org/tekst/mooi002moti01_01/mooi002moti01_01_0001.htm 3-6-'09.
10H.T. Boonstra. 1979. “Van waardeoordeel tot literatuuropvatting”. De Gids 142:243-252. 
11Abrams. 1973. The mirror and the lamp. Oxford: Oxford University Press. 3-29
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2. Argumenten waarbij het literaire werk beoordeeld wordt in relatie tot de auteur

– het expressieve argument

– het intentionele argument

– het argument van auteurspoëtica

3. Argumenten waarbij het literaire werk beoordeeld wordt als autonoom geheel

– het compositorische argument

– het stilistische argument

4. Argumenten waarbij het literaire werk beoordeeld wordt in relatie tot de lezer 

– het emotionele argument

– het identificatieargument

– het didactische argument 

5. Argumenten waarbij het literaire werk beoordeeld wordt in relatie tot andere literaire werken

– het originaliteitsargument

– het traditieargument

– het relativiteitsargument

Boonstra gebruikt dit model om tot een kwantitatieve analyse te komen van de uitspraken die een criticus 

doet en de categorie waarin deze thuishoren, teneinde op die manier zijn literatuuropvatting te kunnen 

vaststellen. Zij richt zich hierbij dus niet op het oordeel dat over een werk geveld wordt, maar slechts op de 

argumenten die voor dit oordeel worden aangevoerd. 

Een heel andere manier van analyseren wordt aangedragen door Olf Praamstra 12. Hij levert kritiek op 

Boonstra omdat hij het als een ommissie beschouwt dat in haar model slechts ruimte is voor argumenten en 

niet voor andere uitspraken omtrent literatuur en literatuurkritiek. Zelf stelt hij een veel uitgebreider model 

op, deels gebaseerd op het werk van Aschenbrenner.13 Aschenbrenner ontwierp een systeem voor analyse 

waarbij zogenaamde 'kritische begrippen', die verwijzen naar aspecten van het werk of de auteur, 

bijvoorbeeld 'samenhang', worden geanalyseerd naar de houding die de recensent hier tegenover aanneemt: 

positief waarderend (het is er en dat is goed), negatief waarderend (het is er niet en dat is goed), positief niet-

waarderend (het is er en dat is slecht) en negatief niet-waarderend (het is er niet en dat is slecht). Praamstra 

doet een poging al deze begrippen te categoriseren in een zeer omvangrijk schema. Het voert helaas te ver 

om dit hele model hier te bespreken, maar een vereenvoudigde versie van het schema staat hier onder. 

12Olf Praamsta. 1984. “De analyse van kritieken”. Voortgang etc. 5:241-264.
13Zie Aschenbrenner 1974
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Afbeelding 2: Schematisch overzicht van de hoofdcategorieën. Uit: Praamstra 1984: 260

Voor mijn eigen onderzoek was echter toch een andere invalshoek nodig, een manier om per recensie vast te 

stellen welk oordeel hierin werd geveld. Dit was niet eenvoudig. In eerste instantie werkte ik met 

verschillende categorieën en scores op een vijfpuntsschaal: hoe hoger een recensie hierop scoorde, hoe 

positiever het oordeel. Van deze methode heb ik om verschillende redenen afgezien. Ten eerste was de 

methode te subjectief: de score hing af van mijn interpretatie van de recensie. Uitspraken die ik het cijfer vier 

toekende, zouden van iemand anders misschien een drie of een vijf krijgen. Ten tweede was het lastig te 

bepalen of alle categorieën even zwaar mochten wegen. 

In een poging de analyse enigszins te objectiveren, heb ik vervolgens een lijst met meer gedetailleerde 

beoordelingscriteria opgesteld. Deze criteria heb ik ontleend aan het model van Boonstra. Enkele criteria die 

ik tijdens de analyse miste, heb ik zelf aan de lijst toegevoegd. Ik heb geprobeerd de lijst zo op te stellen, dat 

redelijk objectief valt vast te stellen welke criteria de recensent in zijn bespreking aanhaalt. De lijst ziet er als 

volgt uit (zie volgende pagina). 
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Beoordelingscriteria recensies 

Overwegend positief
– Het boek geeft de realiteit goed weer, is geloofwaardig of abstraheert de realiteit juist. De recensent beoordeelt dit 
positief.
– De recensent vindt het goed dat er betrokkenheid met de actualiteit uit het boek spreekt.
– De recensent is het eens met de morele strekking van het boek en is daarom positief.
– De persoonlijkheid van de auteur komt in het boek tot uitdrukking op een manier die de recensent aanspreekt.
– Volgens de recensent is de auteur erin geslaagd zijn bedoelingen met het boek te realiseren.
– De compositie van het boek zit volgens de recesent goed in elkaar.
– De recensent is lovend over de stijl van het boek: deze is vloeiend, soepel, eigen etc.
– De recensent is van mening dat de karakterisering in het boek klopt: de karakters zijn geloofwaardig.
– De recensent is lovend over de inhoud van het boek: het is een goed of mooi verhaal, er gaat een diepere waarheid 
achter schuil, de metaforen kloppen etc.
– De recensent is van mening dat stijl en inhoud goed op elkaar zijn afgestemd. 
– De recensent is van mening dat het boek een emotioneel effect (bijv. meeslepend, vervreemdend) op de lezer heeft en 
beoordeelt dit positief.
– De recensent is van mening dat de lezer zich met de gebeurtenissen in het boek kan identificeren en beoordeelt dit 
positief.
– De recensent is van mening dat de lezer iets van het boek kan leren en beoordeelt dit positief.
– De recensent is van mening dat dit boek de lezer een prettige leeservaring geeft en beoordeelt dit positief. 
– De recensent vindt het boek origineel en beoordeelt dit positief.
– De recensent is van mening dat het boek in een bepaalde traditie kan worden geplaatst, of juist niet, en beoordeelt dit 
positief.
– De recensent beoordeelt het boek positief in vergelijking met andere werken (bijvoorbeeld andere debuten). 

Overwegend negatief
– Het boek geeft de realiteit niet goed weer, is niet geloofwaardig, is te dicht bij de realiteit gebleven of abstraheert de 
realiteit niet goed. De recensent beoordeelt dit negatief.
– De recensent vindt het niet goed dat er geen betrokkenheid met de actualiteit uit het boek spreekt.
– De recensent is het niet eens met de morele strekking van het boek en is daarom negatief.
– De persoonlijkheid van de auteur komt in het boek tot uitdrukking op een manier die de recensent niet aanspreekt.
– Volgens de recensent is de auteur er niet in geslaagd zijn bedoelingen met het boek te realiseren.
– De compositie van het boek zit volgens de recensent niet goed in elkaar.
– De recensent hekelt de stijl van het boek: deze is houterig, onhandig etc.
– De recensent vindt dat de karakterisering niet klopt: de karakters zijn niet geloofwaardig of blijven te oppervlakkig. 
– De recensent is negatief over de inhoud van het boek: het verhaal is niet goed, is oppervlakkig etc.
– De recensent is van mening dat stijl en inhoud niet goed op elkaar zijn afgestemd. 
– De recensent is van mening dat het boek de lezer niet weet te raken, of dat het boek de lezer op de verkeerde manier 
raakt ('schokkend') en beoordeelt dit negatief.
– De recensent is van mening dat de lezer zich niet met de gebeurtenissen in het boek kan identificeren en beoordeelt dit 
negatief. 
– De recensent is van mening dat het boek de lezer geen prettige leeservaring geeft en beoordeelt dit negatief. 
– De recensent vindt het boek 'afgezaagd' en beoordeelt dit negatief.
– De recensent is van mening dat het boek in een bepaalde traditie kan worden geplaatst, of juist niet, en beoordeelt dit 
negatief.
– De recensent beoordeelt het boek negatief in vergelijking met andere werken.
– De recensent vindt het boek 'pretentieus', de schrijver doet te hard zijn best etc.

Neutraal
– Er worden punten van zowel positieve als negatieve beoordelingscriteria genoemd. Deze zijn min of meer met elkaar 
in evenwicht, zodanig dat niet is vast te stellen of de recensent overwegend positief dan wel overwegend negatief is. 
– Het waardeoordeel van de recensent blijft onduidelijk of is ambigu (de recensent lijkt zelf ook niet goed te weten wat 
hij van het boek moet vinden) 
– De recensent is van mening dat dit debuut misschien op zichzelf niet bijzonder goed is, maar wel hoop geeft voor 
beter toekomstig werk. 
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Bij het analyseren van de recensies heb ik alle waardeoordelen onderstreept en geplaatst bij uitspraken op de 

lijst. Hierna heb ik het aantal positieve en negatieve uitspraken met elkaar vergeleken. In de meeste gevallen 

heb ik de positieve en negatieve uitspraken geteld om zo tot een conclusie te komen, maar soms heb ik 

bepaalde uitspraken zwaarder laten wegen wanneer ik vond dat de recensie daar aanleiding toe gaf. De 

recensies heb ik vervolgens gekarakteriseerd als overwegend positief, overwegend negatief of neutraal. In 

het geval van een neutrale recensie was er sprake van een recensie waaruit geen duidelijk eindoordeel was de 

herleiden, hetzij omdat positieve en negatieve kritiek met elkaar in evenwicht waren, hetzij omdat de 

recensent niet duidelijk was over zijn of haar oordeel. 

Het voordeel van deze methode is dat uitspraken van de recensent met het nodige 'begrijpend lezen' vrij 

makkelijk zijn te herleiden tot een uitspraak die in de lijst voorkomt. Bovendien kan iedere uitspraak apart 

worden bekeken en hoeft van alle uitspraken die in één bepaalde categorie horen, niet één cijfer gemaakt te 

worden. De kans op 'natte-vinger-werk' is bij deze methode mijn inziens dus aanzienlijk kleiner. 

Het nadeel van deze methode is dat ik nog steeds de enige ben die de recensies analyseert. Hoewel ik er wel 

op vertrouw dat ik over het algemeen goed in staat ben op deze manier het oordeel van de recensent uit een 

bespreking te herleiden, bestaat natuurlijk nog steeds de kans dat iemand anders tot andere conclusies zou 

komen.

2.2.3 Analyse 

Zoals hierboven reeds beschreven, heb ik eerst alle recensies één voor één geanalyseerd met behulp van de 

lijst met beoordelingscriteria. Vervolgens heb ik van elke auteur een overzicht gemaakt waarin was 

opgenomen: het aantal recensies, het aantal overwegend positieve recensies met bijbehorend percentage, het 

aantal neutrale recensies met bijbehorend percentage, het aantal overwegend negatieve recensies met 

bijbehorend percentage en de gemiddelde lengte van de recensies. 

Zoals beschreven in paragraaf 2.1, had ik drie hypothesen die ik wilde toetsen: een relatie tussen het aantal 

recensies en het aantal later gepubliceerde literaire werken, een relatie tussen de lengte van de recensies en 

het aantal later gepubliceerde literaire werken en een relatie tussen de aard van de recensies en het aantal 

later gepubliceerde literaire werken. Bij iedere hypothese heb ik de gegevens verwerkt in een aantal tabellen 

en een staafdiagram.

Eerst heb ik een tabel gemaakt waarin het aantal verschenen recensies werd vergeleken met het aantal later 

verschenen literaire werken. Ik heb hierbij zowel het aantal literaire werken vermeld als het gemiddeld aantal 

literaire werken per jaar, omdat niet alle auteurs in hetzelfde jaar zijn gedebuteerd. Het aantal recensies heb 

ik vervolgens verdeeld in drie categorieën: meer dan tien recensies; vijf tot negen recensies; minder dan vijf 

recensies. Hierdoor ontstonden drie groepen auteurs. Van elke groep heb ik vervolgens het gemiddeld aantal 

literaire werken per jaar berekend. De gegevens die hieruit kwamen, heb ik ook verwerkt in een 

staafdiagram. Bij auteurs met hetzelfde aantal recensies is hierbij steeds het gemiddelde genomen van hun 

gemiddelde aantal literaire werken per jaar. 

Dezelfde methode heb ik toegepast bij de tweede hypothese (de lengte van de recensies en het aantal later 
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gepubliceerde literaire werken). 

Om de derde hypothese te toetsen heb ik grofweg dezelfde methode toegepast, zowel met het percentage 

positieve recensies als met het percentage negatieve recensies. Debutanten met minder dan vijf recensies heb 

ik hierbij buiten beschouwing gelaten, aangezien een percentage weinig tot niets zegt bij zo weinig recensies. 

Hierdoor vielen drie debutanten buiten dit deel van de analyse en ging het hierbij dus om een groep van 

twaalf debutanten. 

Dit alles in overweging nemend, ben ik vervolgens op zoek gegaan naar informatie over de verdere carrière 

van de debutanten. De informatie heb ik achterhaald via de digitale catalogus Picarta, waarin (bijna) alle in 

Nederland verschenen uitgaven staan. Ik heb me hierbij vooral gericht op het aantal literaire werken dat er na 

hun debuut van de auteurs verschenen is en een eventueel aantal herdrukken hiervan. Onder 'literaire werken' 

versta ik hierbij romans, verhalenbundels en gedichtenbundels. In het geval van herdrukken ben ik ervan uit 

gegaan dat het hoogste in Picarta vermelde druknummer de laatste druk van dit boek was. Ter controle heb 

ik, waar mogelijk, de bibliografie van de auteurs zoals die in Picarta te vinden was, vergeleken met de 

bibliografie op hun website. In een aantal gevallen bleek Picarta hierin zelfs nauwkeuriger. 

Via Picarta was ook te achterhalen welke andersoortige publicaties een auteur op zijn naam heeft staan. Hier 

onder versta ik bijvoorbeeld non-fictie, verzamelde columns, gelegenheidspublicaties (zoals 

geschenkboekjes) of een verhalenbundel met verhalen van anderen die door de auteur zijn verzameld en 

ingeleid. Daarnaast heb ik het aantal tijdschriftpublicaties geïnventariseerd. Hieronder versta ik: publicaties 

in literaire of culturele bladen of in opiniebladen. 

Ook ben ik nagegaan of en hoe vaak het debuut herdrukt is en of het een literaire prijs gewonnen heeft. 

Van deze gegevens heb ik een overzicht gemaakt en vervolgens heb ik deze, met behulp van een nieuwe 

tabel, met de eerder verkregen gegevens gecombineerd. Dit leverde een tabel op waarin waren opgenomen: 

naam van de debutant, aantal drukken van het debuut, het al dan niet winnen van een literaire prijs met het 

debuut, het aantal latere literaire werken, het aantal andersoortige publicaties, het aantal tijdschrift-

publicaties, het hoogste aantal herdrukken en het gemiddeld aantal werken per jaar. In deze tabel waren de 

gegevens gesorteerd op het aantal drukken van het debuut. 

Hierna heb ik nog twee kleine tabellen gemaakt waarin ik respectievelijk het aantal drukken van het debuut 

en het aantal andersoortige publicaties (zowel boeken als artikelen) heb vergeleken met de gemiddelde latere 

productiviteit. Het aantal andersoortige publicaties en de latere productiviteit heb ik verwerkt in een 

staafdiagram. Ook hierbij heb ik bij auteurs met hetzelfde aantal andersoortige publicaties het gemiddelde 

genomen van hun gemiddelde literaire productiviteit. 
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3. Het recensieonderzoek

3.1 De gekozen debutanten en gevonden recensies 

3.1.1 Heleen van Royen

Heleen van Royen werkte als redacteur bij het Haarlems dagblad en als freelance journaliste voor 

verschillende tijdschriften, toen zij in 2000 debuteerde met de roman De gelukkige huisvrouw (Vassalucci).14 

Van dit boek zijn in totaal elf recensies gevonden, waarvan twee in kwaliteitskranten (NRC en Trouw), vier 

in opiniebladen (Opzij, Elsevier, HP/De Tijd en Vrij Nederland), drie in regionale/populaire kranten 

(Leeuwarder Courant, Dagblad voor Zuidwest Nederland, Algmeen Dagblad) en twee in Belgische kranten 

(De Standaard, De Morgen). 

3.1.2 Carlie Stijnen

Carlie Stijnen debuteerde in 2000 met de roman Aswoensdag (De Arbeiderspers). Hiervan zijn in totaal  zes 

recensies gevonden, waarvan twee in kwaliteitskranten (Trouw en De Volkskrant), één in een opinieblad 

(Opzij), en drie in regionale/populaire kranten (Leeuwarder Courant, Dagblad voor Zuidwest Nederland, De 

Telegraaf). 

3.1.3 Trudi Rijks

Trudi Rijks debuteerde in 2000 met de roman Doos van Pandora (Contact). Daarvoor studeerde zij cum 

laude af in de wijsgerige en historische pedagogiek. Sinds 1989 werkt zij aan een project voor voortijdige 

schoolverlaters in Utrecht.15 Van haar boek werden twee recensies gevonden, waarvan één in een 

kwaliteitskrant (De Volkskrant) en één in een opinieblad (Opzij). 

3.1.4 Ron van Liempd

Ron van Liempd debuteerde in 2000 met de grotendeels autobiografische roman over een voormalig 

rechtenstudent die een kroeg begint in het Poolse Krakau. Van dit debuut werden zeven recensies gevonden, 

waarvan één in een kwaliteitskrant (Trouw), twee in opiniebladen (HP/De Tijd, Vrij Nederland) en vier in 

regionale kranten (Leeuwarder Courant, Observant, Het Parool, Haagsche Courant). 

3.1.5 Pauline Slot

Pauline Slot promoveerde in 1993 op een proefschrift over retorische vragen aan de Universiteit van 

Amsterdam. In 1995 kwam hiervan een populaire bewerking, getiteld 'Vroeg ik jou wat?'. Ook schreef ze een 

handleiding voor het schrijven van betogende teksten, samen met Willem Koetsenruijter.16 In 1999 kwam 

14Bron: www.heleenvanroyen.nl, 3-6-'09
15Bron: http://www.uitgeverijcontact.nl/a-119-trudi_rijks.html 3-6-'09
16Bron: http://members.lycos.nl/leeskring/id15.htm 3-6-'09
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haar debuut Zuiderkruis (De Arbeiderspers) uit. Van dit boek zijn twaalf recensies gevonden, waarvan drie in 

kwaliteitskranten (De Volkskrant, Trouw en NRC), vier in opiniebladen (De Groene Amsterdammer, 

Elsevier, Vrij Nederland, HP/De Tijd), vier in regionale/populaire kranten (Dagblad voor Zuidwest 

Nederland, Nederlands Dagblad, Haarlems Dagblad, Het Parool) en één in een Belgische krant (De Morgen). 

3.1.6 Bert Wagendorp

Bert Wagendorp werkte vanaf 1985 als sportverslaggever, eerst bij de Leeuwarder Courant en later bij De 

Volkskrant.17 In 1995 debuteerde hij met een roman over de wielersport, getiteld De Proloog (Veen). Van dit 

debuut zijn zeven recensies gevonden, waarvan twee in kwaliteitskranten (De Volkskrant, NRC), twee in 

opiniebladen (Elsevier, HP/De Tijd) en drie in regionale/populaire kranten (Algemeen Dagblad, Het Parool, 

Brabants Dagblad).

3.1.7 Russell Artus

Russell Artus debuteerde in 1995 met de roman Zonder wijzers (Meulenhoff). Van dit debuut zijn elf 

recensies gevonden, waarvan drie in kwaliteitskranten (De Volkskrant, Trouw, NRC), drie in opiniebladen 

(Vrij Nederland, Elsevier, HP/De Tijd), vier in regionale/populaire kranten (Brabants Dagblad, Nieuwsblad 

van het Noorden, Leeuwarder Courant, Haagsche Courant) en één in een Belgische krant (De Standaard)

3.1.8 Durk Wille

Durk Wille studeerde aan de TU Delft en debuteerde in 1995 met de roman De Zeven Wegen der Waanzin  

(Kwadraat). Van dit debuut is één recensie gevonden in een regionale krant (Eindhovens Dagblad). 

3.1.9 Arthur Japin

Arthur Japin studeerde in 1982 af aan de toneelschool in Amsterdam. Hij speelde diverse rollen voor radio, 

televisie en zelfs opera. 18 In 1996 debuteerde hij met de verhalenbundel Magonische Verhalen (De 

Arbeiderspers). Van dit boek werden vijf recensies gevonden, waarvan twee in kwaliteitskranten (De 

Volkskrant, Trouw), twee in opiniebladen (Vrij Nederland, Elsevier) en één in een regionale/populaire krant 

(Het Parool). 

3.1.10 Manon Uphoff

Manon Uphoff volgde de lerarenopleiding aan de Utrechtse Hogeschool in de vakken Nederlands, Engels en 

Tekenen en studeerde daarna Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. In 1995 debuteerde ze 

met de verhalenbundel Begeerte (Balans). Van dit debuut zijn zeven recensies gevonden waarvan drie in 

kwaliteitskranten (NRC, tweemaal in De Volkskrant, waarvan één meervoudige recensie), twee in 

opiniebladen (Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer), één in een regionale krant (De Gelderlander) en 

17Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bert_Wagendorp 3-6-'09
18Bron: http://www.arthurjapin.nl/boekboek/show/id=71298 3-6-'09
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één in een Belgische krant (De Standaard). 

3.1.11 Maria Barnas

Maria Barnas debuteerde in 1997 met de roman Engelen van ijs bij De Arbeiderspers. Van dit debuut werden 

7 recensies gevonden, waarvan drie in kwaliteitskranten (De Volkskrant, NRC, Trouw), één in een opinieblad 

(De Groene Amsterdammer), twee in regionale/populaire kranten (Het Parool, Leeuwarder Courant) en één 

in een Belgische krant (De Standaard). 

3.1.12 Josine Marbus

Josine Marbus debuteerde in 1997 met de roman Winterkind bij uitgeverij Veen. Van dit debuut werden vijf 

recensies gevonden, waarvan drie in kwaliteitskranten (Trouw, NRC, De Volkskrant) en twee in 

regionale/populaire kranten (De Telegraaf, De Gelderlander).

3.1.13 Marcel Maassen

Marcel Maassen debuteerde in 1994 met de roman Blauwe damp bij uitgeverij SUN. Van dit debuut werden 

drie recensies gevonden, waarvan twee in opiniebladen (De Groene Amsterdammer, Elsevier) en één in 

regionale/populaire krant (De Gelderlander). 

3.1.14 Nanne Tepper

Nanne Tepper debuteerde in 1995 met de roman De eeuwige jachtvelden bij uitgeverij Contact. Van dit 

debuut werden twaalf recensies gevonden, waarvan drie in kwaliteitskranten (Trouw, De Volkskrant, NRC), 

drie in opiniebladen (HP/De Tijd, De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland) en zes in regionale/popualaire 

kranten (Het Parool, De Stem, Algemeen Dagblad, Provinciale Zeeuwse Courant, Eindhovens Dagblad, 

Haagsche Courant). 

3.1.15 Fritjof Foelkel

Fritjof Foelkel debuteerde in 1995 met de roman Onder de pannen bij Meulenhoff. Van dit debuut werden 

acht recensies gevonden, waarvan drie in kwaliteitskranten (De Volkskrant, NRC, Trouw), twee in 

opiniebladen (Elsevier, Vrij Nederland), twee in regionale/populaire kranten (Het Parool, Leeuwarder 

Courant) en één in een Belgische krant (De Morgen). 
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3.2 Resultaten van recensieanalyse van debutanten 

3.2.1 Aantal recensies 

Auteur Aantal recensies Aantal latere literaire 
werken

Gemiddeld aantal 
literaire werken per jaar 

Slot 12 4 0,5

Tepper 12 2 0,21

Artus 11 3 0,29

Van Royen 11 3 0,44

Foelkel 8 1 0,14

Barnas 7 4 0,42

Wagendorp 7 1 0,14

Uphoff 7 8 0,64

Van Liempd 7 0 0,1

Stijnen 6 1 0,2

Marbus 5 2 0,25

Japin 5 10 0,85

Maassen 3 1 0,13

Rijks 2 1 0,2

Wille 1 0 0,07
Tabel 1: het aantal recensies van een debuut in vergelijking met het aantal latere werken en het gemiddeld aantal 
literaire werken per jaar. 

Het aantal recensies dat van de onderzochte debuten is verschenen loopt zeer uiteen. Van Pauline Slot en 

Nanne Tepper verschenen maar liefst 12 recensies, terwijl Durk Wille het moet doen met slechts één 

bespreking. In totaal werden 103 recensies geanalyseerd. Het gemiddeld aantal recensies van een debuut is 

6,9. 

Aantal recensies Aantal auteurs Gemiddeld aantal literaire 
werken per jaar

>10 recensies 4 (26,6%) 0,36

5-9 recensies 8 (53,4%) 0,34

< 5 recensies 3 (20%) 0,13
Tabel 2: gemiddeld aantal literaire werken per jaar van drie groepen auteurs, ingedeeld naar aantal recensies. 

Er is weinig verschil in productiviteit te zien tussen de debutanten die vijf tot negen recensies kregen en de 

debutanten die meer dan tien recensies kregen. Wel is er een daling in productiviteit te zien bij de auteurs die 

minder dan vijf recensies kregen: zij publiceren later gemiddeld slechts 0,13 literaire werken per jaar. 

Kanttekening hierbij is wel dat het hier slechts drie auteurs betreft. 
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Diagram 1: het aantal recensies van het debuut en het gemiddeld aantal werken per jaar. 

In bovenstaand staafdiagram is het aantal recensies van het debuut afgezet tegen het gemiddeld aantal 

gepubliceerde literaire werken per jaar. Bij auteurs met hetzelfde aantal recensies is het gemiddelde van hun 

gemiddeld aantal literaire werken per jaar genomen. Opvallend is de uitschieter bij 5 recensies. Dit is het 

gemiddelde van twee auteurs met elk vijf recensies, waarvan één het meest productief was van allemaal met 

maar liefst 0,85 literaire werken per jaar. 

In het staafdiagram is een stijging van het gemiddeld aantal literaire werken per jaar waar te nemen naarmate 

het aantal recensies hoger wordt. Er zijn echter ook twee uitzonderingen te zien: de eerder genoemde 

uitschieter bij vijf recensies en het lage aantal literaire werken per jaar bij acht recensies. 
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3.2.2. Lengte van de recensies 

Auteur Gemiddelde lengte 
recensies 

Aantal latere literaire 
werken

Gemiddeld aantal 
literaire werken per 
jaar

Artus 1042,5 3 0,29

Slot 991,1 4 0,5

Maassen 968,7 1 0,13

Tepper 907,5 2 0,21

Wagendorp 881,9 1 0,14

Foelkel 856,3 1 0,14

Wille 814 0 0,07

Japin 810,2 10 0,85

Uphoff 735,8 8 0,64

Marbus 708,6 2 0,25

Rijks 649,5 1 0,2

Van Royen 605,6 3 0,44

Barnas 591,6 4 0,42

Van Liempd 589,1 0 0,1

Stijnen 585 1 0,2
Tabel 3: de gemiddelde lengte van de recensies van een debuut in vergelijking met het aantal latere werken en het 
gemiddeld aantal literaire werken per jaar. 

Tussen de kortste en de langste recensies zitten grofweg 500 woorden. De gemiddelde lengte van een 

recensie is 782,5 woorden. Debutanten die veel recensies kregen (Pauline Slot, Nanne Tepper, Russell Artus) 

staan hier ook bovenaan. De enige uitzondering hierop is Marcel Maassen: hij kreeg slechts drie recensies, 

maar wel drie lange. Omgekeerd werkt het niet zo: de debutanten met de korte recensies zijn niet dezelfde als 

de debutanten met de minste recensies. 

Gemiddelde lengte recensies Aantal auteurs Gemiddeld aantal literaire 
werken per jaar

> 900 woorden 4 (26,6%) 0,28

700-900 woorden 6 (40%) 0,35

< 700 woorden 5 (33,3%) 0,27
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Tabel 4: gemiddeld aantal literaire werken per jaar van drie groepen auteurs, ingedeeld naar lengte van de recensies. 

Het gemiddeld aantal literaire werken per jaar van de auteurs met de langste recensies is bijna hetzelfde als 

dat van de auteurs met de korte recensies. Alleen de middengroep steekt hier wat bovenuit. Er lijkt dus geen 

verband te zijn tussen de lengte van de recensies en het gemiddeld aantal latere literaire werken; was dat er 

wel geweest, zoals verwacht, dan zouden de auteurs met meer recensies van gemiddeld meer dan 900 

woorden per jaar gemiddeld meer literaire werken moeten publiceren. Nu scoren zij hierop nauwelijks hoger 

dan de auteurs met de kortste recensies. 

Diagram 2: de gemiddelde lengte van de recensies en het gemiddeld aantal literaire werken per jaar

Ook in bovenstaand staafdiagram is niet te zien dat het gemiddeld aantal literaire werken per jaar stijgt 

naarmate de gemiddelde lengte van de recensies stijgt. De auteurs met gemiddeld 735,8 en 810,2 recensies 

steken met kop en schouders uit boven de andere auteurs. Het gemiddeld aantal literaire werken van de 

auteurs met de langere recensies is niet hoger dan dat van auteurs met kortere recensies. 
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3.3.3 Eindoordeel van de recensies 

Auteur Aantal 
positieve 
recensies 

Totaal aantal 
recensies 

Percentage 
positief 

Aantal latere 
literaire 
werken

Gemiddeld 
aantal literaire 
werken per jaar 

Artus 10 11 90,90% 3 0,29

Tepper 9 12 75,00% 2 0,21

Slot 8 12 66,70% 4 0,5

Foelkel 5 8 62,50% 1 0,14

Uphoff 5 8 62,50% 8 0,64

Wagendorp 4 7 57,10% 1 0,14

Barnas 3 7 42,90% 4 0,42

Van Liempd 3 8 37,50% 0 0,1

Japin 2 5 40,00% 10 0,85

Marbus 1 5 20,00% 2 0,25

Stijnen 1 6 16,70% 1 0,2

Van Royen 0 12 0,00% 3 0,44
Tabel 5: het percentage positieve recensies in vergelijking met het aantal latere werken en het gemiddeld aantal literaire 

werken per jaar, geordend naar aantal positieve recensies. 

Opvallend bij bovenstaande tabel is dat er een relatie lijkt te zijn tussen het aantal positieve recensies en het 

totaal aantal recensies: hoe meer recensies een auteur krijgt, hoe positiever deze in de regel zijn. Zo kijgt 

Russell Artus elf recensies waarvan er tien postief zijn en krijgt Nanne Tepper twaalf recensies waarvan er 

negen positief zijn. Stijnen krijgt daarentegen slechts zes recensies, waarvan er maar één positief is en 

Marbus krijgt vijf recensies, waarvan er ook maar één positief is. Een uitzondering hierop is Van Royen: van 

haar debuut verschenen twaalf recensies, waarvan niet één positief.

Het percentage positieve recensies loopt erg uiteen. Russell Artus is onbetwist favoriet bij de recensenten: 

van de 11 recensies was maar liefst 90,9% positief. 'Alleen een meelijwekkende ooglijder ziet niet dat 

Russell Artus reeds in zijn eerste boek een opzienbarend rijk talen tentoon spreidt ,' schrijft Arjan Peters in de 

Volkskrant op 27 oktober 1995. Gerrit Jan Zwier karakteriseert Artus in de Leeuwarder Courant als 'een 

debutant van het veelbelovende soort'. Artus publiceerde inderdaad nog drie literaire werken na zijn debuut, 

maar blijft toch steken op een gemiddeld aantal literaire werken per jaar van 0,29. Daarmee staat hij niet 

helemaal onderaan, maar zeker ook niet bovenaan de lijst van meest productieve auteurs.

Heleen van Royen kreeg in totaal 11 recensies, maar geen enkele daarvan was positief. Een aantal 

recensenten gaf aan niet goed te weten wat nu van dit boek te moeten vinden. 'Goed, de vraag is nu, wat vind 

ik van dit boek?' schrijft Max Pam op 21 april 2000 in de Volkskrant. 'Het antwoord is: tsja, tsja, tsja en nog 

eens tsja.' Ook Kees 't Hart heeft het er moeilijk mee. 'Wat een merkwaardig ongezellig boek is dit,' schrijft 

hij op 4 augustus 2000 in de Leeuwarder Courant. 'Ik heb het als een gek uitgelezen, toenemend geïrriteerd, 
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donder toch op met je rare praatjes, hoorde ik mezelf steeds roepen, maar ook toenemend verbaasd en 

gefascineerd. Is dit dan de langverwachte nieuwe richting in de damesroman?' 

Andere recensenten zijn ronduit negatief over het debuut van van Royen. 'Hoe treurig de lotgevallen van Lea 

ook zijn, elk mededogen van de lezer wordt gesmoord in de kokette ironie. Het boek is nep,' oordeelt Xandra 

Schutte in Vrij Nederland op 3 juni 2000. Deze beweringen hebben Van Royen echter niet tegengehouden: 

net als dat van Tepper werd haar debuut opgevolgd door drie andere romans. Aangezien Van Royen echter 

pas in 2000 debuteerde, eindigt zij op een gemiddeld aantal literaire werken per jaar van 0,44. Hiermee 

behoort ze tot de meest productieve auteurs van deze steekproef. 

Percentage positief Aantal auteurs Gemiddeld aantal literaire 
werken 

> 60 % 5 (41,7%) 0,36

30-60% 4 (33,3%) 0,38

< 30% 3 (25%) 0,3
Tabel 6: gemiddeld aantal literaire werken per jaar van drie groepen auteurs, ingedeeld naar percentage positieve 

recensies. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat auteurs waarvan bij het debuut maar dertig tot zestig procent van de 

recensies positief was, gemiddeld iets meer literaire werken per jaar produceren dan auteurs die van hun 

debuut meer dan zestig procent positieve recensies kregen. Dit verschil is echter maar klein. Auteurs die bij 

hun debuut minder dan dertig procent positieve recensies kregen, produceren zoals verwacht gemiddeld de 

minste literaire werken per jaar. Ook hier is het verschil met de andere groepen auteurs echter klein. 

Diagram 3: percentage positieve recensies en gemiddeld aantal literaire werken per jaar. 

Uit Diagram 3 blijkt een voorzichtige stijging naarmate het percentage positieve recensies toeneemt, met een 

opvallende uitschieter bij de 40% van meest productieve auteur Japin. De twee auteurs die de meeste 
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positieve recensies kregen, hebben later niet de meeste literaire werken gepubliceerd. 
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Auteur Aantal 
negatieve 
recensies 

Totaal aantal 
recensies 

Percentage 
negatief 

Aantal latere 
literaire 
werken

Gemiddeld 
aantal literaire 
werken per jaar 

Artus 0 11 0,00% 3 0,29

Tepper 1 12 8,30% 2 0,21

Slot 1 12 8,30% 4 0,5

Uphoff 1 8 12,50% 8 0,64

Wagendorp 1 7 14,30% 1 0,14

Foelkel 3 8 37,50% 1 0,14

Japin 2 5 40,00% 10 0,85

Barnas 3 7 42,90% 4 0,42

Marbus 3 5 60,00% 2 0,25

Van Liempd 4 8 50,00% 0 0,1

Stijnen 4 6 66,70% 1 0,2

Van Royen 6 12 50,00% 3 0,44
Tabel 7: het percentage negatieve recensies in vergelijking met het aantal latere werken en het gemiddeld aantal literaire 
werken per jaar, geordend naar aantal negatieve recensies. 

Uit deze tabel blijkt niet zo'n duidelijke relatie tussen het aantal recensies en het percentage negatieve 

recensies daarvan als tussen het aantal recencies en het percentage positieve recensies in een vorige tabel. 

Wel is het opvallend dat de drie van de vier auteurs met het hoogste aantal recencies (elf of twaalf) bovenaan 

staan met het kleinste percentage negatieve recensies. 

De percentages negatieve recensies lopen wat minder ver uiteen dan de percentages positieve recensies. 

Wederom staat Russell Artus bovenaan met 0% negatieve recensies. Over Carlie Stijnen zijn de recensenten 

het meest negatief: van de  recensies van haar debuut is 66,7% negatief van aard. De recensenten oordelen 

met name negatief over het teveel aan informatie dat in de roman gegeven wordt en de makkelijk te raden 

intrige. 'Aswoensdag is geen geslaagde roman,' oordeelt Ingrid Hoogervorst op 9 juni 2000 in de Telegraaf. 

'Het verhaal is overladen en oppervlakkig. Al aan het begin het je het gevoel dat Stijnen een emmer vol 

beschrijvingen en anekdotes leegt. Te midden van die overvloed aan details krijgen de personages nauwelijks 

reliëf.' 

Stijnen heeft na haar slecht ontvangen debuut nog slechts één roman gepubliceerd. Om te kijken of dit ook 

geldt voor andere debutanten met een hoog percentage negatieve recensies, heb ik onderstaande tabel 

opgesteld. 
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Percentage negatief  Aantal auteurs Gemiddeld aantal literaire 
werken

> 50% 4 (33,3%) 0,25

30-40% 3 (25%) 0,47

< 30% 5 (41,7%) 0,36
Tabel 8: gemiddeld aantal literaire werken per jaar van drie groepen auteurs, ingedeeld naar percentage negatieve 
recensies. 

De debutanten  met de meeste negatieve recensies publiceren volgens deze tabel zoals verwacht gemiddeld 

de minste literaire werken per jaar. Opvallend is dat de auteurs met de minste negatieve recensies niet 

gemiddeld de meeste literarie werken per jaar produceren: deze eer behoort toe aan de middengroep. 

Wellicht heeft deze uitkomst ermee te maken dat de meest productieve auteur veertig procent negatieve 

recensies kreeg van zijn debuut; dit heeft het resultaat misschien enigszins gekleurd. 

Diagram 4: percentage negatieve recensies en gemiddeld aantal literaire werken per jaar

Uit bovenstaand diagram blijkt dat de auteurs met het laagste percentage negatieve recensies gemiddeld 

relatief veel literaire werken per jaar produceren. Wederom is een uitschieter te zien bij 40%; wederom 

betreft dit Arthur Japin. Naarmate het percentage negatieve recensies oploopt, is een daling te zien in het 

gemiddeld aantal literaire werken per jaar. 
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3.3 Verdere schrijverscarrière van debutanten

Auteur Aantal 
druk-
ken 
debuut

Literaire 
prijs 
gewonne
n

Aantal 
latere 
literaire 
werken

Aantal 
ander-
soortige 
publicaties 

Aantal 
tijdschrift-
publicaties 

Hoogste 
aantal 
drukken ooit 
gehaald

Gemiddeld 
aantal literaire 
werken per 
jaar 

Van Royen 18 nee 3 2 1 21 0,44

Slot 16 nee 4 6 0 6 0,5

Tepper 6 ja 2 2 15 6 0,21

Wagendorp 5 nee 1 7 2 5 0,14

Artus 4 ja 3 0 11 4 0,29

Barnas 4 nee 4 3 18 1 0,42

Marbus 1 nee 2 0 4 1 0,25

Japin 1 nee 10 10 16 38 0,85

Uphoff 1 nee 8 6 33 4 0,64

Van Liempd 1 nee 0 0 0 1 0,1

Stijnen 1 nee 1 0 0 1 0,2

Maassen 1 nee 1 4 4 1 0,13

Rijks 1 nee 1 0 0 1 0,2

Foelkel 1 nee 1 0 1 1 0,14

Wille 1 nee 0 0 0 1 0,07
Tabel 9: overzicht van het verdere verloop van de schrijverscarrière van de onderzochte debutanten, geordend naar het 

hoogste aantal drukken van het debuut. 

In deze tabel heb ik een overzicht gegeven van de verdere schrijverscarrière van de onderzochte debutanten. 

De resultaten zijn gesorteerd op het aantal drukken van het debuut. Het is duidelijk dat de resultaten zeer 

uiteen lopen. De auteur met het hoogste aantal drukken van het debuut, Heleen van Royen, heeft geen 

literaire prijs gewonnen en heeft slechts weinig andersoortige publicaties en tijdschriftpublicaties op haar 

naam staan, maar is toch erg productief gebleken. 

Slechts twee auteurs (Nanne Tepper en Russell Artus) hebben met hun debuut een literaire prijs gewonnen. 

Zij scoren echter niet opvallend hoog met hun gemiddeld aantal literaire werken per jaar. 

Arthur Japin is duidelijk de meest productieve auteur van het gezelschap: niet alleen scoort hij het hoogst 

met 0,85 literaire werken per jaar, hij scoort ook hoog met 10 andersoortige publicaties en 16 

tijdschriftpublicaties. Bovendien heeft hij het hoogste aantal drukken: een van zijn boeken werd maar liefst 

38 keer herdrukt. Het opvallende hierbij is dat Japins debuut niet bijzonder goed werd ontvangen. Hij kreeg 

slechts vijf recensies en hiervan waren er maar twee positief. Zijn debuut werd niet herdrukt. 

Na Japin is Manon Uphoff de meest productieve auteur met gemiddeld 0,64 literaire werken per jaar. Ook 
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haar debuut werd niet herdrukt, maar ze kreeg 8 recensies en hiervan waren er vijf positief. Ook scoort ze 

hoog op andersoortige publicaties (6) en tijdschriftpublicaties (33). 

Ron van Liempd en Durk Wille zijn de enige auteurs die na hun literaire debuut helemaal niets meer 

gepubliceerd hebben. Het grote verschil tussen hen is dat Van Liempd wel redelijk wat aandacht kreeg van 

critici (van zijn debuut verschenen acht recensies) terwijl Wille nagenoeg genegeerd werd. Van zijn debuut 

verscheen slechts één zeer negatieve recensie in een regionale krant. Van de recensies van Van Liempds 

debuut was 50% negatief.  

Naar aanleiding van de gegevens in deze tabel heb ik nog twee kleinere tabellen opgesteld, waarin in ik 

respectievelijk het aantal drukken van het debuut en het aantal andersoortige publicaties (zowel boeken als 

tijdschriftpublicaties) heb vergeleken met de gemiddelde literaire productiviteit. 

Aantal drukken van debuut Aantal auteurs Gemiddeld aantal literaire 
werken per jaar

> 10 2 (13,3%) 0,47

2 – 9 4 (26,6%) 0,53

1 9 (60%) 0,29
Tabel 10: gemiddelde literaire productiviteit van drie groepen auteurs, ingedeeld naar aantal drukken van het debuut. 

Uit deze tabel blijkt dat er weinig verschil is tussen de groep auteurs waarvan het debuut meer dan tien keer 

is herdrukt en de groep waarvan het debuut twee tot negen keer is herdrukt. Laatstgenoemde groep scoort 

hierbij zelfs hoger. Wel lijken de auteurs waarvan het debuut niet is herdrukt beduidend minder productief te 

zijn.

Aantal andersoortige   en 
tijdschriftpublicaties 

Aantal auteurs Gemiddeld aantal literaire 
werken per jaar

> 20 3 (20%) 0,64

5 – 20 5 (33,3%) 0,25

< 5 7 (46,7%) 0,2
Tabel 11: gemiddelde literaire productiviteit van drie groepen auteurs, ingedeeld naar aantal andersoortige publicaties en 

tijdschriftpublicaties. 

De auteurs die meer dan twintig andersoortige publicaties en tijdschriftpublicaties op hun naam hebben 

staan, scoren volgens deze tabel aanmerkelijk hoger op gemiddelde latere literaire productiviteit. Tussen de 

groep met vijf tot twintig andersoortige publicaties en tijdschriftpublicaties en de groep met minder dan vijf 

andersoortige publicaties en tijdschriftpublicaties is weinig verschil te zien. 
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Diagram 5: het aantal andersoortige publicaties en het gemiddeld aantal literaire werken per jaar.

Ook uit bovenstaand staafdiagram blijkt dat de auteurs met de meeste andersoortige publicaties en 

tijdschriftpublicaties het hoogst scoren op het gebied van literaire productiviteit. Ook hier is echter sprake 

van een paar uitschieters: auteurs met respectievelijk zes en drie andersoortige publicaties die toch erg 

productief zijn gebleken. Over het algemeen is echter een stijgende lijn in de productiviteit waar te nemen 

naarmate het aantal andersoortige publicaties en tijdschriftpublicaties stijgt. 

Tot slot zijn de onderzoeksresultaten van de mannelijke en vrouwelijke debutanten met elkaar vergeleken. 

Dit leverde de volgende tabel op: 

Mannen (53%) Vrouwen (47%)

Gemiddeld aantal recensies 6,9 7,4

Gemiddelde lengte recensies 858,8 695,3

Gemiddeld percentage positieve 
recensies 

60,50% 34,80%

Gemiddeld percentage negatieve 
recensies 

26,50% 40,10%

Gemiddeld aantal drukken 
debuut 

2,5 6

Gemiddeld aantal andersoortige 
en tijdschriftpublicaties

9 20,9

Gemiddeld aantal latere literaire 
werken 

0,24 0,38

Tabel 12: vergelijking onderzoeksresultaten mannelijke en vrouwelijke debutanten 

Vrouwelijke debutanten lijken volgens deze tabel iets meer recensies te krijgen dan mannelijke debutanten 

(7,4 recensies tegenover 6,9 recensies) maar deze recensies zijn wel korter (695,3 woorden tegenover 858,8 

woorden). Zeer opvallend is dat de mannelijke debutanten van deze steekproef een veel hoger percentage 
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positieve recensies krijgen dan de vrouwelijke debutanten, evenals een lager percentage negatieve recensies. 

Dat is ook te zien in onderstaand staafdiagram.

Diagram 6: het aantal positieve, negatieve en neutrale recensies ingedeeld naar geslacht van de debutant 

Het gemiddeld percentage positieve recensies is bij de mannelijke debutanten bijna twee keer zo groot als bij 

de vrouwelijke debutanten. Het gemiddeld percentage neutrale recensies is bij de vrouwelijke debutanten 

weer bijna twee keer zo groot als bij de mannelijke debutanten. Ook hebben de vrouwelijke debutanten een 

hoger percentage negatieve recensies dan de mannelijke debutanten: bij hen maken alleen al de negatieve 

recensies 40% van het geheel uit, terwijl dit gedeelte bij de mannelijke debutanten wordt uitgemaakt door het 

percentage negatieve en neutrale recensies samen. 

Het debuut van de vrouwelijke auteurs wordt gemiddeld wel vaker herdrukt dan dat van de mannelijke 

auteurs. Ook lijken de vrouwelijke auteurs meer andersoortige en tijdschriftpublicaties te publiceren dan de 

mannelijke auteurs. Uiteindelijk publiceren de vrouwelijke auteurs per jaar gemiddeld meer literaire werken 

dan de mannelijke auteurs: gemiddeld 0,38 literaire werken per jaar tegenover gemiddeld 0,24. 

Het lijkt er in deze steekproef dus op dat debuutromans van vrouwen slechter ontvangen worden door de 

critici dan debuutromans van mannen, maar dat vrouwelijke auteurs uiteindelijk toch productiever blijken 

dan hun mannelijke collega's. Dit spreekt de hypothese tegen dat een grote hoeveeldheid positieve recensies 

zou samenhangen met een groot gemiddeld aantal literaire werken per jaar. 

Wellicht hangen deze resultaten ermee samen dat een groot deel van het Nederlandse lezerspubliek 

vrouwelijk is en graag boeken van vrouwelijke schrijvers leest. Ik denk echter dat het te ver voert om nu 

uitvoerig in te gaan op het hoe en waarom van dit opvallende verschil tussen de recensies van de 

debuutromans van mannelijke en vrouwelijke schrijvers; er zou een apart onderzoek aan gewijd moeten 

worden om hier enigszins solide uitspraken over te kunnen doen. 
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Tot nu toe is uitsluitend gekeken naar de hoeveelheid literaire werken die de geselecteerde debutanten na hun 

debuut gepubliceerd hebben en het gemiddeld aantal literaire werken dat zij per jaar publiceren. Het is echter 

ook zinnig om te kijken naar de jaartallen waarin deze latere literaire werken verschenen zijn, aangezien deze 

wellicht ook iets kunnen zeggen over hoe een eventueel oeuvre tot stand is gekomen. 

Van deze jaartallen wordt een overzicht gegeven in onderstaande tabel. 

Auteur Gemiddeld 
aantal literaire 
werken per jaar 

Jaartal debuut + jaartallen verschijning latere werken 

Japin 0,85 1996  1997  1998  2001  2002  2002  2003  2005  2006  2007 2008 

Uphoff 0,64 1995  1997  1998  2000  2002  2003  2004  2005  2007 

Slot 0,5 1999  2000  2001  2002  2007 

Van Royen 0,44 2000  2003  2006  2009 

Barnas 0,42 1997  2000  2003  2007  2008 

Artus 0,29 1995  1996  1999  2004 

Marbus 0,25 1997  1999  2003 

Tepper 0,21 1995  1997  1998  1998  2008 

Stijnen 0,2 2000  2004 

Rijks 0,2 2000  2005 

Foelkel 0,14 1995  1996 

Wagendorp 0,14 1995  2005 

Maassen 0,13 1994  2001 

Van Liempd 0,1 2000

Wille 0,07 1995
Tabel 13: gemiddeld aantal literaire werken per jaar en jaartallen waarin deze literaire werken zijn verschenen, geordend 
naar gemiddeld aantal literaire werken per jaar 

Bij de vijf meest productieve auteurs verloopt de productie regelmatig. Bij hen zit er steeds een, twee of drie 

jaar tussen de verschenen literaire werken. Bij minder productieve auteurs verloopt de productie vaak 

onregelmatiger en vallen er grotere 'gaten' tussen de jaartallen van verschijning. Een goed voorbeeld hiervan 

is Nanne Tepper: in eerste instantie verloopt zijn productie gestaag, maar na 1998 duurt het tien jaar voor er 

een nieuw literair werk van hem verschijnt. 

Is er een relatie tussen hoe een auteur door critici gewaardeerd wordt en het verloop van de publicatie van 

zijn werk? Gaat het bij hoger gewaardeerde auteurs wellicht meer om kwaliteit dan om kwantiteit en kan een 

eventueel lager gemiddeld aantal literaire werk zo worden verklaard? Gelinkt aan het percentage positieve 

recensies komt de tabel er als volgt uit te zien (zie volgende pagina): 
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Auteur Gemiddeld 
aantal 
literaire 
werken per 
jaar 

Percentage 
positieve 
recensies 

Jaartal debuut + jaartallen verschijning latere 
werken 

Japin 0,85 40,00% 1996  1997  1998  2001  2002  2002  2003  2005  2006 
2007  2008 

Uphoff 0,64 62,50% 1995  1997  1998  2000  2002  2003  2004  2005  2007 

Slot 0,5 66,70% 1999  2000  2001  2002  2007 

Van Royen 0,44 0,00% 2000  2003  2006  2009

Barnas 0,42 42,90% 1997  2000  2003  2007  2008 

Artus 0,29 90,90% 1995  1996  1999  2004 

Marbus 0,25 20,00% 1997  1999  2003 

Tepper 0,21 75,00% 1995  1997  1998  1998  2008 

Stijnen 0,2 16,70% 2000  2004 

Rijks 0,2 n.v.t. 2000  2005 

Foelkel 0,14 62,50% 1995  1996 

Wagendorp 0,14 57,10% 1995  2005 

Maassen 0,13 n.v.t. 1994  2001 

Van Liempd 0,1 37,50% 2000

Wille 0,07 n.v.t. 1995
Tabel 14: gemiddeld aantal literaire werken per jaar, percentage positieve recensies en jaartallen waarin deze literaire 
werken zijn verschenen, geordend naar gemiddeld aantal literaire werken per jaar 

De auteurs met de meest regelmatig verlopende productie zijn niet de auteurs met het hoogste percentage 

positieve recensies. De hoogst gewaardeerde auteurs (Nanne Tepper en Russell Artus) hebben allebei juist 

een opvallend 'gat' in hun productie: na een aantal werken in de jaren negentig blijft het rond allebei een 

aantal jaren stil. Het blijft natuurlijk speculeren naar een verklaring hiervoor, maar wellicht gaan hoog 

gewaardeerde (dus 'betere'?) auteurs naar verloop van tijd zorgvuldiger werken en dus meer tijd besteden aan 

hun boeken. 

Bij de meeste auteurs die later gemiddeld weinig literaire werken gepubliceerd hebben, zit meer dan vier jaar 

tussen de verschijning van deze werken. Hierop vormt Frithjof Foelkel een uitzondering: het jaar na zijn 

debuut verscheen van zijn hand nog een verhalenbundel, daarna werd er van hem niets meer vernomen. Een 

aantal van deze minder productieve  auteurs kreeg zeer weinig of zeer weinig positieve recensies, een aantal 

had echter ook een redelijk percentage positieve recensies. 

Uit deze tabel blijkt geen duidelijke relatie tussen het percentage positieve recensies en het verloop van de 

publicatie van latere literaire werken. Het is nu eenmaal lastig vast te stellen waarom een auteur veel of 

weinig literair werk produceert en hoe bepaalde 'gaten' in het verloop van de vorming van zijn oeuvre 

verklaard zouden kunnen worden. Wellicht zou de auteur hiervoor zelf aan het woord moeten komen.
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4. Discussie

4.1 Interpretatie van de onderzoeksresultaten

Bij het onderzoeken van de recensies die zijn verschenen naar aanleiding van vijftien debuutromans, heb ik 

drie hypothesen getoetst. De eerste hypothese was een relatie tussen het aantal recensies dat er van een 

debuut verschijnt en de latere productiviteit van de auteur. Ik durf voorzichtig te stellen dat deze hypothese 

klopt, in zo verre, dat debutanten van wie minder dan vijf recensies verschijnen het aanmerkelijk slechter 

lijken te doen in hun vervolgcarrière dan hun collega's die meer dan vijf recensies krijgen. Bij deze groep 

lijkt het niet van grote invloed te zijn of er van hun debuut vijf of vijftien recensies verschijnen. 

De tweede hypothese was een relatie tussen de lengte van de recensies en de latere productiviteit van de 

auteur. Deze hypothese bleek niet te kloppen: debutanten van wie langere recensies verschenen publiceerden 

later niet significant meer boeken dan debutanten van wie kortere recensies verschenen. 

De derde hypothese was een relatie tussen de algemene teneur van de recensies en de latere productiviteit 

van de auteur. Uit de resultaten bleek dat auteurs van wie bij het debuut minder dan dertig procent positieve 

recensies verschijnen, later minder productief zijn dan hun collega’s die meer dan dertig procent positieve 

recensies ontvingen. Ook bleken auteurs met minder negatieve recensies later productiever dan auteurs 

waarvan het merendeel van de recensies negatief was. Deze hypothese lijkt dus te kloppen, al is er vaak 

sprake van slechts kleine verschillen tussen de verschillende groepen auteurs. 

De meeste invloed op de verdere carrière van de auteur lijkt te kunnen worden toegeschreven aan het aantal 

verschenen recensies, of beter gezegd, aan het aantal niet verschenen recensies. Het niet of nauwelijks 

krijgen van recensies lijkt schadelijker voor de carrière van de debutant te zijn dan het krijgen van negatieve 

recensies. Ook viel het op dat hoe meer recensies een debutant krijgt, hoe positiever deze in de regel lijken te 

zijn. Bij weinig recensies is het percentage positieve recensies in de regel laag. 

Het aantal herdrukken van het debuut lijkt ook een rol te spelen bij de latere literaire productiviteit. Auteurs 

waarvan het debuut tenminste eenmaal is herdrukt blijken productiever dan auteurs waarvan het debuut geen 

herdruk heeft gekregen. Een succesvol debuut lijkt dus wel degelijk invloed te hebben op de verdere carrière. 

Ook het veelvuldig publiceren van andersoortig werk in boek- of tijdschriftvorm lijkt bevorderlijk voor latere 

productiviteit. Auteurs die meer dan twintig andersoortige publicaties op hun naam hadden staan, 

publiceerden per jaar gemiddeld meer literaire werken dan auteurs met minder of geen andersoortige 

publicaties. 

Bij het analyseren van de recensies en verdere loopbanen van de geselecteerde debutanten had ik echter 

steeds te maken met een aantal uitzonderingen. De meest opvallende uitzondering was misschien wel Artur 

Japin: van zijn debuut verschenen slechts vijf recensies waarvan er maar twee positief waren. Toch bleek 

Japin uiteindelijk te zijn uitgegroeid de meest succesvolle auteur van allemaal. Dit is mogelijk te verklaren 

door het succes van zijn tweede boek: dit werd een bestseller. Ook was Japin de auteur van in totaal 26 

andersoortige en tijdschriftpublicaties. 
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Ook Heleen van Royen bleek een uitzondering. Ondanks het hoge aantal negatieve recensies van haar debuut 

bleek zij later wel productief. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat er wel veel recensies van 

haar debuut verschenen en dat zij ook bekendheid verwierf uit andere activiteiten dan schrijven alleen. 

Bij het vergelijken van de onderzoeksresultaten van de mannelijke debutanten met de vrouwelijke 

debutanten, viel ook op dat de vrouwelijke debutanten veel minder positief ontvangen werden dan hun 

mannelijke collega's, maar later gemiddeld toch meer literaire werken per jaar produceerden. 

Deze uitzonderingen wijzen er eens te meer op dat er wellicht niet per definitie een causale relatie is tussen 

aantal, lengte en teneur van de recensies en de verdere carrière van de debutant. Ook andere zaken kunnen 

hierbij een rol spelen, zaken die bij dit onderzoek niet aan de oppervlakte zijn gekomen. 
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4.2 Onderzoeksresultaten in het licht van de theorie 

In het eerste hoofdstuk heb ik enkele relevante theorieën omtrent literatuurkritiek en debutanten uiteengezet. 

Een aantal aspecten hiervan kwam ik ook tegen bij mijn eigen onderzoek, een aantal zag ik hierin juist 

helemaal niet aangetoond. 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de aanname van Van Rees (Van Rees 1985) dat het niet of nauwelijks 

ontvangen van recensies een negatief effect heeft op de carrière van een auteur, klopt met de gegevens van 

dit onderzoek. De debutanten die zeer weinig recensies kregen (met name Wille, Rijks van Liempd) lijken 

hierna geen echte schrijverscarrière te hebben opgebouwd. Eén van hen (Rijks) heeft nog een tweede roman 

gepubliceerd, van de andere twee is niets meer vernomen op literair gebied. 

Volgens Van Rees is er ook sprake van consensusvorming bij het recenseren van een debuut: critici kijken 

naar wat de collega's die hen voorgingen vonden van het debuut en passen hun mening hier enigszins naar 

aan. Hier heb ik in mijn onderzoeksresultaten echter niets van kunnen terugvinden. De recensies waren 

steeds een bonte mengeling van overwegend positieve, overwegend negatieve en neutrale besprekingen. Het 

kwam nauwelijks voor dat het oordeel langzaam verschoof van positief naar negatief of andersom. 

Recensenten stippen wel regelmatig dezelfde punten aan, maar het is nog maar zeer de vraag of dit 

daadwerkelijk te wijten valt aan het overnemen van elkaars opvattingen. Het kan ook komen doordat door 

recensenten een zeker referentiekader delen waardoor zij nieuw werk vaak met dezelfde oudere werken 

vergelijken. 

Volgens Van Dijk (Van Dijk 1999) en Janssen (Janssen 1994) is het belangrijk dat een auteur behalve 

schrijven ook andere literair getinte activiteiten ontplooit en/of 'literary sidelines' heeft: connecties in de 

literatuurwereld. Dit is onder andere te meten naar het aantal andersoortige publicaties en publicaties in 

literaire en culturele tijdschriften. Auteurs die hier veel van op hun naam hadden staan, bleken inderdaad 

productiever dan hun collega's met minder literary sidelines.  

Janssen wijst eveneens op een grote invloed die op de beoordeling van literaire debuten zou worden 

uitgeoefend door de uitgeverij. Ik heb dit niet uitgebreid onderzocht, maar vooralsnog heb ik nog geen 

duidelijk relatie kunnen aanwijzen tussen de uitgeverij en de wijze waarop het debuut is ontvangen. Het 

enige wat in deze richting zou kunnen wijzen, is het feit dat het debuut van Wille, dat verscheen bij de kleine 

uitgeverij Kwadraat, bijna volledig is genegeerd. Dit enkele feit weegt echter niet zwaar genoeg om hieraan 

conclusies te verbinden. 
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5. Conclusie

Het doel van deze scriptie was het beantwoorden van de volgende centrale vraagstelling:

Is er een relatie tussen de recensies die er van een debuut verschijnen en het aantal later gepubliceerde 

werken van de debutant? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn van vijftien debutanten, allen debuterend tussen 1994 en 2000, 

de recensies van hun debuut geanalyseerd. Ook is er een overzicht gemaakt van hun latere werk. Deze 

gegevens zijn in verschillende tabellen verwerkt. 

Alvorens ik met dit onderzoek begon, formuleerde ik een aantal hypothesen. Ik verwachtte een relatie tussen 

de hoeveeldheid recensies, het aantal recensies en de teneur van de recensies en het gemiddeld aantal literaire 

werken dat de auteur later per jaar heeft geproduceerd. Van deze hypothesen bleken er twee te kloppen: 

debutanten van wiens werk weinig recensies verschenen, blijken later minder literaire romans te publiceren 

dan debutanten die meer recensies kregen. Dit blijkt echter alleen te gelden voor debutanten die minder dan 

vijf recensies krijgen. Ook blijken debutanten die bij hun debuut een hoger percentage positieve recensies 

kregen, later gemiddeld per jaar meer literaire werken te produceren dan debutanten met minder positieve 

recensies. Zoals verwacht geldt dit andersom ook: debutanten met een hoger percentage negatieve recensies 

produceren gemiddeld minder literaire werken per jaar dan debutanten waarover de critici minder negatief 

oordelen. Ook was het opvallend dat debutanten met een groot aantal recensies ook een hoger percentage 

positieve recensies kregen. 

De meeste invloed op de verdere loopbaan van de literaire debutant wordt mijns inziens dus uitgeoefend 

door de hoeveeldheid recensies die er van een debuutroman verschijnen. Enerzijds omdat er uit dit 

onderzoek gebleken is dat debutanten die veel recensies krijgen later aanmerkelijk productiever blijken dan 

debutanten met weinig recensies, anderszijds omdat ook is gebleken dat een grote hoeveeldheid recensies 

lijkt samen te hangen met een overwegend positief waardeoordeel. Debutanten wiens werk niet wordt 

'opgepikt' door critici, hebben dus wel degelijk reden om zich zorgen te maken. 

Desondanks ben ik bij dit onderzoek ook tegen een aantal uitzonderingen aangelopen. Deze uitzonderingen 

zijn te opvallend om ze te kunnen negeren. Dit doet het vermoeden rijzen dat er nog veel meer meespeelt bij 

het verloop van de verdere carrière van literaire debutanten. Vervolgonderzoek zou kunnen uitwijzen wat dit 

zoal zou kunnen zijn.  

Dit onderzoek was klein opgezet en explorerend van aard. Bij een vervolgonderzoek zou een grotere 

steekproef onderzocht kunnen worden. Denk hierbij aan een verdubbeling of zelfs een verdriedubbeling van 

het aantal debutanten. Ook zouden de debutanten zelf ondervraagd kunnen worden, zoals gebeurd is bij het 

onderzoek van Lenny Vos.19 Hiermee zou bijvoorbeeld kunnen worden onderzocht wat het effect van 

positieve dan wel negatieve recensies doet met de auteur zelf: werken negatieve recensies ontmoedigend, 

werkt een grote hoeveelheid positieve recensies wellicht verlammend? Naast recensies zou ook de meer 

algemene publiciteit onder de loep genomen kunnen worden, zoals interviews, profielschetsen en 
19 Lenny Vos. 1996. Debuteren in de jaren '90. Rotterdam: Erasmus Universiteit. 
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televisieoptredens. Dit is wellicht echter moeilijk te achterhalen. Een andere mogelijkheid is daarom een 

langlopend onderzoek waarbij een aantal recente debutanten vanaf heden vijftien jaar lang gevolgd wordt en 

iedere paar jaar opnieuw wordt ondervraagd. Hierdoor wordt het risico vermeden dat bepaalde gegevens na 

verloop van tijd moeilijk te achterhalen zijn. 
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