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De boekenmarkt en de vernieuwing  
van de literatuurgeschiedschrijving, 
door Joep Leerssen

Literatuurgeschiedschrijving: eigenaardigheden en uitdagingen

Literatuurgeschiedschrijving was van oudsher de geschiedenis van het schrijven, 
waarbij de aandacht bovenal was gericht op de vragen hoe en waarom dat schrij-
ven zich had ontwikkeld, wat van generatie op generatie de uitingsvormen waren 
waarin literatuur gestalte kreeg en welke nieuwe mentaliteiten in die literatuur tot 
uitdrukking kwamen. Aan die benadering lag een impliciet, haast vanzelfsprekend 
selectiecriterium ten grondslag, dat onvermijdelijk ook een waarde-oordeel werd: 
alle aandacht ging uit naar teksten, auteurs en stromingen die beeldbepalend wa-
ren in het ontwikkelingsproces, representatief waren voor verschuivende menta-
liteiten, of vernieuwend in hun uitingsvorm. Belangrijke literatuur onderscheid-
de zich van onbelangrijke door dat representatieve/vernieuwende vermogen. De 
canon was, met andere woorden, het totaal van al die teksten of schrijvers die het 
achteraf verdienden in een literatuurgeschiedenis te worden beschreven.

Uiteraard waren er literatuurwetenschappelijke benaderingen die zich niet bij 
die eenzijdigheid neerlegden. Sommige literatuurhistorici kozen ervoor oude tek-
sten te herlezen vanuit een hedendaags kritisch perspectief en een bewust anti-
historistische grondslag. Dat leidde soms tot herwaardering van eerder gemargi-
naliseerde schrijvers maar meestal ging het om een her-lezing van het werk van 
canonieke auteurs. Anderen wendden zich bewust tot niet-canonieke genres, tot 
dat wat in het Frans paralittérature en in het Duits Trivialliteratur werd genoemd. 
Ook was er her en der aandacht voor de arrière-garde (in plaats van de avant- garde), 
voor epigonen, of voor middlebrow literature en Unterhaltungsliteratur. Maar al te 
vaak beperkte de resultaten zich tot tekstinhoudelijke of cultuursociologische in-
terpretaties van een bepaalde auteur of een bepaald genre in de marge van de li-
teratuurgeschiedenis. De geschiedenis werd gecomplementeerd, niet her-ijkt. Pas 
sinds kort, denk aan Jacqueline Bels Bloed en rozen. Geschiedenis van de Neder-
landse literatuur 1900-1945 uit 2015, worden genres als de damesroman of jeugd-
boeken besproken als integraal onderdeel van de literatuurgeschiedschrijving.
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12  De boekenmarkt en de vernieuwing van de literatuurgeschiedschrijving

Het boekwerk in de lees- en literatuurgeschiedenis

Ondertussen was de boekgeschiedenis een eigen weg gegaan. Boekhistorici wier-
pen nieuw licht op de geschiedenis van het lezen vanuit de vraag wat er op de 
leesmarkt beschikbaar was en hoe dat beschikbare reservoir aan leesmateriaal 
zich ontwikkelde. Die vraagstelling liep evident uit de pas met de literatuurhis-
torische benadering: hier speelden technologische, markteconomische en soci-
ale ontwikkelingen een sturende rol. De technieken van snelpers, clichédruk en 
rotatiepers; de papierproductie (met nieuwe grondstoffen als houtpulp); de gra-
fische technieken van de (chromo)lithografie; de verspreiding via leeskabinet-
ten, leesgezelschappen, boekenclubs, uitleenbibliotheken, feuilletons en colpor-
tage; de enorme uitbreiding van het leespubliek door de dalende boekenprijs, de 
ontwikkeling van kunstlicht; het dalende analfabetisme en de uitbreiding van de 
hoeveelheid vrije tijd in de avonduren. Het bleek dat de leescultuur en het lees-
publiek tussen 1800 en 1950 diepgaand van aard, omvang en samenstelling wa-
ren veranderd. 

Met dat al kreeg de literatuurgeschiedschrijving een nieuwe en uitdagende taak: 
het beantwoorden van de vraag wat dat verschuivende publiek las en hoe deze 
markt werd bediend. Die vraag kon niet met de geijkte (zeg maar: Knuvelderiaan-
se) modellen van sociomorele representativiteit en poëticale conventiedoorbre-
king worden beantwoord. Op de leesmarkt bleken heel andere krachten een rol 
te spelen en heel andere genres beeldbepalend te zijn. Denk aan de opkomst en 
neergang van de almanak en de ‘muzen-almanak’; het belang van de religieuze en 
stichtelijke lectuur; de zogeheten ‘panoramische’ lectuur, zoals reisverhalen, geïl-
lustreerde verslaggeving over de landschappen en levenswijzen in afgelegen land-
streken of werelddelen en – niet te vergeten – het nieuwe assortiment voor ver-
anderende of nieuwe leespublieken: vrouwen, kinderen, opgroeiende jongens en 
meisjes, de lagere middenklasse en ‘kleine luiden’.

De relevantie van deze bevindingen voor de literatuurgeschiedenis is evident. 
Belangrijke keerpunten uit de traditionele literatuurgeschiedschrijving krijgen on-
der dit strijklicht nieuw reliëf. De overgang van de romantiek naar het realisme 
heeft bijvoorbeeld alles te maken met de nieuwe dominantie van de roman; en 
de verschuiving, binnen de romankunst, van het exotisch-historiserende element 
naar de herkenbare stedelijke of landelijke couleur locale blijkt gelijk op te lopen 
met de opkomst van informatieve lectuur.

Nationale geschiedenis en de literaire multinational

Literatuurgeschiedschrijvers waren, al was het bijna onbewust, gericht op de tek-
stuele productie binnen een enkele taalgemeenschap. Dat was ook een historisch 
gegroeide hebbelijkheid: taal- en letterkunde waren van oudsher immers een Si-
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een nieuwe blik, een nieuwe werkwijze en nieuw gereedschap  13

amese tweeling. Wortelend in de romantische traditie, maar even onbewust, was 
het uitgangspunt dat kunstwerken die in dezelfde taal waren geschreven vanzelf-
sprekend een organisch samenhangend corpus vormden. Tot op grote hoogte is 
dat ook een redelijk uitgangspunt, want in de transgenerationele bestendigheid 
van het literaire bedrijf groeien aankomende auteurs op binnen een ambiance die 
bepaald wordt door hun onmiddellijke voorgangers, land- en taalgenoten: van 
hen leren ze lezen, aan hen nemen ze een voorbeeld en trekken ze zich op; tegen 
hen verzetten ze zich. Het letterkundig bedrijf is, kortom, een communicatiege-
meenschap waarvan de grenzen grotendeels worden bepaald door het belangrijk-
ste communicatiemiddel van die gemeenschap: de taal.

Niettemin is die talig omsloten blik een blikvernauwing, een vorm van wat we 
tegenwoordig ‘methodologisch nationalisme’ noemen. De gemiddelde lezer en de 
aankomende auteur van vandaag de dag – laat het onze neerlandici-op-de-barri-
caden gezegd zijn – zijn diepgaander beïnvloed door Elsa Ferrante en Murakami 
dan door Ida Gerhardt of Jan Wolkers. Dat was in de negentiende eeuw niet an-
ders. Onze oer-Hollandse Beets haalde de mosterd bij Byron en Victor Hugo voor-
dat hij zijn Dickensiaanse Camera Obscura schreef. Nu ja, zou je kunnen zeggen, 
voor die grensoverschrijdende zaken hebben we dan, als correctie-instrument, de 
Vergelijkende Literatuurwetenschap (alsof die niet in een nog veel diepere crisis 
verkeert dan de neerlandistiek zelf). Het moet gezegd: de betere neerlandici heb-
ben de laatste decennia het buitenlandse Umfeld van de eigen literatuur goed in 
beeld en hebben Nederland weten te plaatsen in het Europese landschap van Ver-
lichting, Romantiek, historisme en middlebrow.

Maar dat volstaat niet. De Nederlandse boekenmarkt is van meet af propvol met 
vertalingen en dat is onverenigbaar met het methodologisch nationalisme van de 
literatuurgeschiedschrijving. Het besef dat vertalingen alles-doordesemend aan-
wezig waren, kan niet, als een komparatistische pleister, achteraf op het mono-
nationale verhaal worden geplakt. Wat de boekhistorische benadering leert, is dat 
vertalingen een integraal onderdeel zijn van het literaire bedrijf. Vertalingen zijn 
niet alleen van belang omdat ze al dan niet van invloed waren op autochtone indi-
viduele schrijvers. Ze zijn van fundamenteel belang omdat ze een groot marktaan-
deel vormden en een geduchte concurrent waren voor de autochtone schrijvers 
die eveneens streden (en strijden) om de gunst van de lezers.

Een nieuwe blik, een nieuwe werkwijze en nieuw gereedschap

De leesmarkt en het leespubliek blijken dynamisch, gelaagd en heterogeen. De li-
teratuur is geen woonwijk die gebouwd is op het fundament van de nationale sa-
menleving en cultuur, maar een winkelstraat waar uiteenlopende groepen kopers 
rondshoppen (heterogeen qua leeftijd, geslacht, sociale positie enzovoorts, en ook 
nogal wat toeristen), en waar enkele winkeltjes ook buitenlandse waar verkopen.
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14  De boekenmarkt en de vernieuwing van de literatuurgeschiedschrijving

Een historisch begrip van het boeken- en leesbedrijf maakt het onvermijdelijk de 
traditionele literatuurgeschiedschrijving op de schop te nemen. Daarbij moeten we 
uitgaan van wat er was, en niet van wat wij belangrijk vinden. Dus moet er ook aan-
dacht zijn voor succesauteurs, zoals Alexandre Dumas, Lourens Penning, Hedwig 
Courths-Mahler of Sven Hedin. Dit mag op eerste gezicht veel weghebben van de 
sneue volkssport om canonieke Heilige Huisjes omver te schoppen, maar dat is niet 
de opzet. Het leidt tot boeiende en verrijkende historische inzichten. Zo blijkt het 
Knuvelderiaanse verhaal dat de Nederlandse dufheid werd weggeblazen door het 
esthetiserend kosmopolitisme van de Tachtigers heel wat genuanceerder te liggen. 
Ook de opkomst en teloorgang van de romantische historische roman à la Walter 
Scott, Jacob van Lennep en Geertruida Bosboom-Toussaint blijkt minder simpel 
dan gedacht. Het genre leefde taai voort bij specifieke leespublieken waarvoor de 
traditionale literatuurgeschiedschrijving geen oog had, als vrouwen, opgroeiende 
jongens en katholieken. Bovendien dwingt het ons tot een leerrijke exercitie, name-
lijk het afzetten van kortstondige massasuccessen van bestsellers tegen de kwan-
titatief misschien meer beperkte, maar door-de-tijd-heen langer aanhoudende 
aanwezigheid van canonieke teksten, vaak in bewerkte vorm of in andere media.

Toos Strengs boek geeft van een nieuwe, boekhistorisch geïnformeerde litera-
tuurgeschiedenis niet alleen een toonaangevend een inspirerend voorbeeld maar 
is een standaardwerk dat decennia gezaghebbend zal blijven. Het is een levens-
werk, waarbij ze de motiverende, collegiale ambiance van een universitaire aan-
stelling moest ontberen. Ze compenseerde dat door als ware pionier een voor lite-
ratuurhistorici nieuw hulpmiddel aan te boren: de relationele database. 

Er schuilt een zekere ironie in het feit dat het belang van de boekhistorische ach-
tergronden pas door digitale hulpmiddelen aan het licht kon komen. Anders dan de 
kaartenbakken van weleer biedt een digitaal bijgehouden database-programma de 
mogelijkheid om gegevens niet alleen sorteerbaar en hanteerbaar op te slaan, maar 
ook de dwarsverbanden en patronen tussen die gegevens zichtbaar en inzichtelijk te 
maken. Met relationale databases kunnen de diffuse, uiteenlopende en vaak vluch-
tige historische archivalische en historische gegevens beheersbaar worden gehou-
den en in kaart worden gebracht: op de boeken wordt als het ware een netwerkana-
lyse-door-de-tijd-heen losgelaten. We sprokkelen hout, veel hout, dood hout, maar 
krijgen uiteindelijk een beeld van de manier waarop een boslandschap zich tus-
sen afstervende en opbloeiende bomen van verschillende soorten in stand houdt.

Wat wij zo losjes betitelen als ‘cultuur’ of ‘de literatuur’ is in wezen een zogehe-
ten ‘complex systeem’ – iets waarover cybernetici, wiskundigen en andere exac-
te wetenschappers lang hebben nagedacht terwijl de literatuurwetenschap het zó 
vanzelfsprekend vond dat we er niet verder over nadachten. Wie heeft niet als eer-
stejaarsstudent de mantra geleerd dat literatuur niet eenduidig te definiëren is? En 
heeft daar als dooddoener genoegen mee genomen?

Een complex systeem gedraagt zich onvoorspelbaar, maar daarom nog niet 
chaotisch. Hoewel de structuur ervan kan worden verkend, is het functioneren er-
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