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“Er heerst dus onmiskenbaar een 
populistische geest in de literatuur” 
 
“Liever kwijt dan rijk in zekere zin. 
De betere, hogere literatuur is nu 
eenmaal altijd in handen geweest 
van een betrekkelijke Gideonsbende” 



Het nieuws verbijsterde iedereen. Thomas Blondeau, 35 jaar jong, stierf aan een 
aortaruptuur. Op 5 november vond een literaire herdenking plaats in De Brakke Grond in 
Amsterdam. Roel Weerheijm was aanwezig. 
De avond was droevig, mooi, zwaar, hartelijk, grappig, ontroerend, hilarisch en lief. Alma 
Mathijsen presenteerde en vond dat moeilijk, dat gaf ze tenminste zelf aan. Daar was weinig 
tot niets van te merken. Geruisloos liet ze de ene schrijver na de andere columnist na de 
volgende journalist op het podium komen om in wat voor vorm dan ook een hommage aan 
Thomas Blondeau te brengen. 
Dat leverde clichés op (‘Thomas Blondeau is dood, verdomme’, of: ‘Zolang ik schrijf, houd ik je 
in leven’) en rauwe momenten. Velen vertelden hoe ze op de hoogte waren gebracht van de 
dood van Blondeau, met bijbehorende gemeenplaatsen over de reactie op zo’n ongelofelijk 
bericht. Dat is volkomen begrijpelijk. Blondeau zelf had in zijn laatste interview in nrc.next, 
verschenen op de dag van zijn dood, verteld over Roland Barthes. Toen die in de rouw was, 
verviel ‘deze fantastisch slimme man’ uitsluitend in clichés ‘over het enorme verdriet dat hem 
getroffen heeft. Dat vind ik absoluut troostend. Vanwege het simpele besef dat iemand tegen 
je zegt: je bent niet alleen, het is niet gênant.’ 
De hele avond keken we achter het podium naar de nu al iconisch geworden foto van Thomas 
Blondeau uit de nrc.next. Blondeau ligt in bed, de dekens tot zijn neus opgetrokken, en kijkt 
afwachtend de lens in. Deze foto was vertroebeld en op zijn gezicht stond, in scherpe 
viltstiftstrepen, Blondeaus motto: ‘I can’t go on / I’ll go on’. 
Er waren diepe stiltes. 
Maar wat overheerste waren vele momenten van herkenning en humor. 



Connie Palmen over Saskia Noort: “Scheer je weg uit  

de literatuur, nietsnutten!” 







Afbraak van de cultuur? En van de letteren 

in het bijzonder?  
 • Vercommercialisering 

• Beperkt aanbod (bestsellers) 

• Snelle vergetelheid 

• Schrijver telt alleen als hij bij DWDD kan 
(celebritycultuur) 

• Versimpeling 

• Ontlezing 

• Sluiting bibliotheken 

• Literatuurlijst als doekje voor het bloeden 

 



 

Terug naar de geschiedenis… 
 



De stand van zaken in de eerste helft 
achttiende eeuw 

- Geen openbare musea 

- Geen staatsbibliotheek, geen openbare bibliotheken 

- Geen literatuurgeschiedenissen, geen edities van middeleeuwse teksten 

- Geen consensus over canon 

- Geen verplicht onderwijs in letterkunde of geschiedenis 

- Geen erfgoedbehoud, geen monumentenzorg 

- Geen grootscheepse heldenverering, geen standbeelden (Nederland), geen 
gedenktekenen 

- Geen oudheidkundige verenigingen 

- Geen leescultuur onder grote groepen 

- Geen historische professionals 

– noch op de Latijnse scholen 

– noch op de Universiteiten 

Kortom: geen infrastructuur voor cultuur, literatuur etc. 



Franse Revolutie: nieuwe houding ten opzichte 
van toegang tot cultuur incl. literatuur 

Breken met verleden: 

- nieuwe kalender 

- nieuwe klok 

- afbreken standbeelden 

- leeghalen koningsgraven 

- sluiting kloosters 

- Een taal, een literatuur 

- Vrijheid van drukpers 

 

 

Creëren van verleden: 

- kalender met historische 
namen 

- Pantheon 

- openbare archieven 

- Nationaal Museum Louvre 
(paleis) 

- openbaarheid bibliotheek 

- Een taal, een literatuur 

 



1798 Artikel 16 

Ieder Burger mag zijne gevoelens uiten en verspreiden,  

op zodanige wijze, als hij goedvind, des niet strijdig met 

het oogmerk der Maatschappij.  

De vrijheid der Drukpers is heilig, mits de Geschriften  

met den naam van Uitgever, Drukker, of Schrijver  

voorzien zijn. Deze allen zijn, ten allen tijde,  

aanspraaklijk voor alle zodanige bedrijven, door  

middel der Drukpers, ten aanzien van afzonderlijke  

Personen, of der gantsche Maatschappij, begaan,  

die door de Wet als misdadig erkend zijn. 



Tegenover: obsessie 

met het verleden 



Ontstaan van leescultuur 

• Scholing bevordert het lezen: toename alfabetisering 
• Toename invloed literaire schrijver (voorleescultuur) 
• Literatuur wordt autonoom 
• Literaire tijdschriften en literaire kritiek  
• Nieuwe genres bevorderen het lezen: de historische roman, 

de detective, het korte verhaal, het dichtverhaal 
• Nieuwe technieken maken grotere oplagen mogelijk, 

maken mooiere boeken mogelijk en goedkopere productie 
• Verspreiding: winkelbibliotheken, leeskringen, 

nutsbibliotheken, openbare bibliotheken 
 
 



De overheid in beeld 

Lodewijk Napoleon                                                           koning Willem I 

- handschriften 

- verzamelen volksliederen 

- opdrachten kunstenaars 

- Ondersteuning literatuur 

- Musea 

- Leerstoelen 

- Regulering onderwijs 

- Openstelling archieven 

- Nationale bibliotheken 

http://es.wikisource.org/wiki/Imagen:David-Napoleon.png


Handschrift van Beatrijs. 

Pas ontdekt in 1841. 

 



Democratisering: toegang tot 

cultuur via goedkope 

boekjes, openstelling kunst- 

collecties, betere scholing 



Veranderingen in de techniek die democratisering van  
cultuur bevorderen: 
 
- Machinale pers 
- Goedkoop papier 
- illustratietechnieken 



Het begin van massalisering… 





De stand van zaken tegen het eind van 
de negentiende eeuw 

* literatuurgeschiedenissen, vaderlandse geschiedenissen 

* staatsbibliotheek, openbare bibliotheken 

* edities van middeleeuwse teksten 

* consensus over canon 

* Onderwijs in geschiedenis en literatuur 

* nationale musea: het Rijksmuseum 1885 

* Monumentenbehoud (Koninklijk Oudheidkundig Genootschap) 

* Literaire (jeugd)boeken, series, goedkope uitgaven 

* Academische letterkundigen en historici  

– op de Latijnse scholen 

– op de Universiteiten 



Cultuur en kennis: voor iedereen 



Commercialisering van de literatuur? 
De paradox van massa en elite 

• In Nederland geen “fabrieksschrijvers” zoals 
Alexandre Dumas 
• Toch: commercialisering en massalisering leiden tot 
nieuw exclusivisme 
• wending naar elitaire kunst aan het einde van de 
eeuw: ‘literatuur van weinigen voor weinigen’ (Kloos 
in de Inleiding bij de Gedichten van Jacques Perk) 
• Maar ook: goedkope series, Maatschappij voor 
Goede en Goedkoope Literatuur 



Hoe werkt deze groei van elite naar massa 
naar elite van de 19e eeuw door nu?  

• Na de tijd van Kees Fens, de grote drie, de bloei van Arbeiderspers en 
Querido, 300 eerstejaars nederlands: 
• Commercialisering: steeds verder gegaan, zo sterk dat uitgeverijen 
moeten sluiten 
• Bestsellercultuur en vergetelheid: zie de Akowinkels  
• DWDD-dwang: schrijver telt als hij personality is 
• Versimpeling: chick-lit  
• Ontlezing: nieuwe media 
• Sluiting bibliotheken 
• Literatuurlijst 

 





En toch… 

• Nieuwe generatie veelbelovende schrijvers: Hannah Bervoets, 
Christiaan Weijts, Thomas Heerma van Vos, Joost de Vries, David 
Pefko, Philip Huff, Alma Mathijsen 

• Veel aandacht voor voordracht, literatuur is theatraler geworden 
• Veel groter cohort aan schrijvers: schrijven zelf is minder elitair – 

meer publicatiekans door kleine uitgevers 
• DWDD heeft tegenwicht op radio 
• Sluiting bibliotheken: daarnaast groot aanbod tweedehandsboeken 

voor noppes, doorgeefboekengewoonte 
• Literatuur is niet marginaler geworden, maar breder, media-

overschrijdend 
• En de literatuurlijst… 

 



gewoon uitbreiden 


